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Sobre o livro
Penso neste livro antes de tudo como um livro de filosofia sobre

estratégia. Como a maioria dos livros filosóficos, é volumoso se comparado aos seus
conteúdo, porque grande parte é dedicada à (re) definição de conceitos subjacentes
e fundamentos, tentando encontrar as palavras para descrever algo que não é
automaticamente implícita pelo entendimento usual 1 das palavras usadas. o
a falta de detalhes concretos é intencional, porque eles não pertencem a muito
muitas pessoas. A abordagem é deliberadamente aberta para tornar o
conceitos aplicáveis   ao maior número de situações possíveis. Isso pode
significa também que os conceitos, que visam criar consiliência e resiliência,
estruturas, são aplicáveis   a outros tipos de organização, como elaboração de políticas ou
gestão de negócios.

Este livro não é um manual de "como fazer" para um estilo de vida específico, mas um "como fazer"
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manual para manuais de instruções. A intenção é que cada pessoa crie seu
própria estratégia. Nesse sentido, este livro não é um diário de viagem, nem é um conjunto de
direções do mapa; é um livro que ensina você a se tornar um navegador. eu usei
os princípios deste livro para reduzir minhas despesas para um quarto da média
pessoa e tornar-se financeiramente independente em cinco anos. Enquanto minha história
pode ser divertido ou inspirador, pode não ser diretamente útil para
alcançar um objetivo semelhante. Da mesma forma, embora inicialmente motivando devido à sua
forma acionável, um conjunto de direções do mapa falharia na primeira vez em que
uma encruzilhada que não está no mapa. Isso terminaria a jornada se o "piloto" tivesse
sem habilidades de navegação. Portanto, escrevi o livro como um livro didático.
Aprender a se tornar independente financeiramente requer estudo. este
exige esforço e não é fácil - se fosse realmente fácil, todos seriam
fazê-lo - mas não é mais difícil do que obter uma educação universitária ou
tornando-se um profissional qualificado em seu respectivo campo. O que eu vou descrever
aqui está outro tipo de vida, a vida de um indivíduo rico e amplamente independente
pessoa qualificada - um homem renascentista moderno.

Uma observação sobre o nível de dificuldade

Este não é um livro para iniciantes. Não é um livro que se possa pegar, ler e
continuar a se tornar financeiramente independente, assim como ler um livro sobre
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a física não transformará uma pessoa em físico. Isso só acontece quando o
os conceitos são constantemente aplicados e começa-se a "pensar como um físico".
As coisas são semelhantes para uma pessoa que busca independência financeira.

Este é um livro que eu acho que pode ser lido em vários níveis diferentes. o
A razão para diferentes níveis é que as pessoas mudam à medida que aprendem. Dependendo
onde você estiver, o livro se relacionará com você de diferentes maneiras. Isso é bom,
porque aqueles que evoluem se tornarão pessoas diferentes, eventualmente. o que
costumava parecer um sacrifício parecerá natural, e o que costumava parecer
natural virá a ser visto como um sacrifício. O que costumava ser uma coleção de
técnicas se tornará um princípio geral. O que costumava parecer desafiador
agora será fácil.

Uma observação sobre como começar

Você não precisa aprender tudo antes de começar. Afinal, você
pode dirigir um carro sem saber como o motor funciona. De fato, você pode
dirigir vários tipos diferentes de carros. Isso ocorre porque a maioria dos carros lida com o
mesmo. No entanto, para permanecer com a analogia, o mesmo carro pode ser conduzido com
milhagens de gás muito diferentes. Pode ser listado como 33mpg, mas boa técnica
pode dobrar esse número e má técnica pode cortá-lo ao meio. Um trivial
técnica é reduzir a velocidade em 5 mph, o que simplesmente trará a maioria dos motoristas
de volta ao limite de velocidade. Da mesma forma, se viver é pensado como dirigindo um
tipo particular de "veículo", existem técnicas neste livro que podem ser
aplicados sem entender exatamente por que eles funcionam. Entendendo o porquê
eles trabalham posteriormente permitirão ajustá-los e melhorá-los.

Uma observação sobre referências

Este não é um trabalho acadêmico. Resisti à tentação de seguir
a tradição acadêmica medievalmente inspirada de citar livros antigos para fazer
declarações baseadas em autoridade. 2 Acho que mostrar a derivação do básico
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princípios é mais útil para aplicação. Em vez de referências, eu tenho
forneceu uma bibliografia de livros no apêndice deste livro, cada um
o que adicionará ao assunto.

Uma observação sobre geografia
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Embora este livro seja um pouco centrado nos EUA, em seus exemplos, os métodos
deve funcionar em qualquer país desenvolvido com economia de mercado. Aposentadoria
planos têm nomes diferentes de país para país, mas todos os países
oferece planos muito semelhantes aos seus cidadãos. Em alguns países, os cuidados de saúde são pagos
através de impostos e em outros países é pago do próprio bolso. Em qualquer caso, o
preços de bens e serviços são semelhantes nos países desenvolvidos, de modo que
As estratégias deste livro funcionarão, mesmo que os detalhes técnicos sejam diferentes.

Uma observação sobre originalidade

Feynman observou uma vez que a melhor maneira de encontrar novas idéias sobre um
O problema era sair da caixa, ignorar publicações anteriores e vir
para suas próprias conclusões. Com essa abordagem, muitas vezes acontece que um
conceito que é inicialmente considerado novo acaba por ter sido
já descoberto. De fato, muitas das idéias deste livro remontam a décadas
e até séculos.

Para dar um exemplo, quando eu era adolescente, perdi muito do meu tempo
jogando jogos de computador. Um gênero que eu particularmente gostei foi em tempo real
estratégia: jogos como Dune , Warcraft I e II e Command and Conquer .
Nestes jogos, você constrói forças compostas por unidades individuais (tanques,
guerreiros, etc.). Quando essas unidades lutam, cada uma luta com força total até
destruído ou morto. Como a taxa de atrito depende do número de
armas disparando ou atingindo, a estratégia ideal em uma batalha é, portanto, para todos
suas unidades para atacar um único inimigo individual de cada vez para reduzir o
número de inimigos atirando ou atacando o mais rápido possível. Muitos
jogadores "descobriram" independentemente essa estratégia, chamada de Lanchester
Lei do Quadrado, sem ter consciência de que já havia sido efetivamente
descoberto por Frederick W. Lanchester durante a Primeira Guerra Mundial.
muitas observações sobre a vida em geral. Aliás, é por isso que ler
os clássicos valem muito a pena - conceitos são descobertos, esquecidos e
então redescoberto, independentemente ou lendo livros antigos. Gostar
Lei de Lanchester, descobri muitos dos conceitos deste livro apenas para
descobrir mais tarde que alguém já havia descoberto e nomeado o
conceito diante de mim. Outras leituras revelaram que outros escreveram
sobre o conceito diante deles, e assim por diante.3 Analogamente, tenho certeza de que
Lanchester não foi a primeira pessoa a pensar sobre como efetivamente
dirigir o fogo de trabuco de cerco.

Page 11



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 8/225

Uma observação sobre integridade

Sempre há a tentação de fazer um livro completo. No entanto, um
uma linha deve ser desenhada para que o livro não atinja o tamanho de uma enciclopédia menor.
Afinal, a quantidade de conhecimento que deve ser dominada não é trivial, e
portanto, não posso descrever tudo. No entanto, espero ter usado o suficiente relevante
palavras-chave para permitir uma pesquisa rápida na Internet para obter mais informações. No
Em todos os casos, esforcei-me por usar palavras padrão em vez de jargões.
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Um estado de espírito diferente
Quando cresci, fui obedientemente para a escola e fiz minha lição de casa. Para

na maior parte, a escolaridade era sobre ficar parado por 45 minutos enquanto fazia
tarefas simples que o professor distribuía. Eu era muito bom em ficar parado e
então eu era um bom aluno. Aprendi como adicionar, multiplicar, dividir e
subtrair. Eu aprendi como pontuar uma frase e como soletrar. eu aprendi
algo sobre química. Então eu aprendi algo sobre física e
geologia. Em algum momento, o professor introduziu testes e notas. Teste
tornou-se o objetivo principal; aprendendo secundário. Tivemos a opção de
esquecer rapidamente o que havíamos passado no ano passado aprendendo após o teste
feito. Em outras palavras, estávamos sendo ensinados a ser "flexíveis". Mais tarde, há



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 9/225

foram feiras de emprego e feiras educacionais nos dizendo como escrever currículos e como
para entrevistar para conseguirmos empregos.

No entanto, nunca aprendi por que o mundo funcionava dessa maneira e, em
retrospectiva, acho que ninguém nunca fez a pergunta. Todo mundo sempre
focado apenas no "o quê" e "onde"; sem perguntas. Mas como eu
iniciei minha carreira como assistente de pesquisa em física, comecei a
interessado em todos os "porquês" da vida. Enquanto eu estudava e pensava em várias
questões fundamentais como "Por que usamos dinheiro em vez de promessas
ou favores? ";" Por que moramos em casas e não em barcos ou carros? ";" Por que somos
geralmente 2-4 pessoas em uma casa e não 10 a 20? ";" Por que nos mudamos
longe de casa? ";" Por que trabalhamos até os 65 anos? "- durante todo o tempo
agredido com "incentivos" bem-intencionados que eu deveria ter certeza de
abrir uma conta de aposentadoria antes dos 30 anos e colocar 15% da receita líquida em
isto; que eu deveria comprar uma casa; que os proprietários casados   eram mais
próspero e, portanto, é melhor eu me casar também; que eu deveria comprar um novo
carro; que as pessoas gostariam mais de mim se eu usasse um tipo específico de marca
roupas e que eu apreciaria mais uma bebida se viesse de uma certa
tipo de garrafa. Eu estava começando a sentir que algo estava errado. "Por que é
o imperador não está usando roupas? "Comecei a sentir um desconforto
que algo no mundo não estava certo. Ninguém explicou o
"porque." Claro, eles poderiam explicar como eu deveria primeiro comprar uma "entrada"
em casa ", para que eu pudesse" atualizar "mais tarde. Mas ninguém poderia ou iria explicar por que
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Eu deveria comprar uma casa em primeiro lugar. Ninguém poderia ou iria explicar por que
Eu deveria ter uma carreira, apenas esse desenvolvimento de carreira era importante.

Existem algumas alegorias que explicam essa progressão no pensamento. o
a mais antiga é a Caverna de Platão. 4 Na caverna de Platão, os prisioneiros foram organizados
remar em uma caverna escura desde a infância. Eles estão acorrentados para que não possam se mover
seus corpos e suas cabeças também são contidas para que eles possam apenas enfrentar
para a frente, em direção a uma parede. Eles podem ouvir e falar, mas não podem ver cada
outro, nem eles podem se ver. Atrás deles é um fogo. A luz do fogo
mostra as sombras dos prisioneiros na parede. Entre os prisioneiros e
o fogo há pessoas e animais encenando uma peça de teatro realista
sombras na parede também. Os prisioneiros vêem apenas as sombras, mas eles
ouvir todos os sons. Naturalmente, eles pensam que o mundo é composto de sombras
na parede e que eles próprios são sombras na parede. As sombras
conversam e interagem, e tudo faz sentido para os prisioneiros, que
pense que todas as sombras na parede são como elas mesmas. Os prisioneiros
até se conhecem através das sombras que vêem e das vozes que
ouvir, e eles ganham status por sua capacidade de reconhecer outras sombras e
prever o que eles farão. Agora, imagine que um dos prisioneiros seja libertado.
Suas algemas caem no chão e ele pode virar a cabeça. Ele vê o outro
prisioneiros sentados em uma fileira acorrentados ao chão e ele fica horrorizado. Ele também
vê os atores e os animais entre os prisioneiros e o fogo. Ele vê o
abertura da caverna e se aventura. Ele é cego pela luz, mas finalmente vê
o quadro geral: Toda a sua vida ele esteve sentado em uma caverna, acorrentada ao
chão, acreditando que era o muro. Agora ele percebeu que a ação
na parede é guiada principalmente por alguns atores, com os prisioneiros
comentário. Agora ele vê as oportunidades no mundo real. Ele sente dever-
obrigado a voltar e informar os prisioneiros da situação e tentar libertar
eles. Primeiro, ele tenta explicar a existência dos mestres de bonecos para o
prisioneiros, mas é improvável que os mestres corroborem sua história, pois
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obter muitos benefícios pessoais da maneira atual do mundo. Então ele
tenta explicar como o sistema é organizado com os prisioneiros e a caverna.
Tragicamente, ele acha os prisioneiros mais resistentes do que ele esperava. A maioria
não acredite nele - e por que deveriam? Tendo ajustado à luz
lá fora, ele não pode ver as sombras tão claramente quanto possível. "Que idiota."
A retirada das correntes exige muito esforço, portanto a maioria delas permanece
sentado. São pessoas muito boas e bem-sucedidas na identificação,
nomear e lidar com sombras e, portanto, eles podem não querer sair.
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Há também aqueles que sentem a necessidade de sair. Partir não é fácil;
requer muito aprendizado e uma reorientação dos valores de alguém para igualar
sucesso na identificação de sombras para igualar o sucesso ao se movimentar
no mundo real.

Na vida real, os prisioneiros da Caverna de Platão são aqueles que são prisioneiros ou
escravos de seus salários e sua cultura. Um escravo assalariado é um assalariado que
é inteiramente dependente de seus salários. Enquanto o escravo está livre para sair
no emprego atual, ele não está livre para deixar completamente o mercado de trabalho e pode
provavelmente não imagina a possibilidade de fazê-lo. Ele ainda está totalmente focado em
a parede.

O muro mostra outras pessoas não como quem elas são, mas como o que elas possuem.
Lá vai um homem em seu novo carro esportivo - o que não se vê é que o carro está
comprado a crédito e que o homem está estressado porque está tendo problemas
fazendo os pagamentos.

Os escravos assalariados têm empregos onde podem ir e gastar o máximo
horas produtivas escrevendo memorandos de alta potência para que possam ser mais
produtivo, enquanto outras pessoas passam seu tempo ignorando memorandos para que possam
seja mais produtivo também. É assim que vai. De fato, um dos grandes
invenções do século 20, o computador pessoal, tornou possível
para escrever ainda mais memorandos e avisos. Isso é ótimo porque permite
pessoas a fazerem o seu trabalho, parecendo mais ocupadas do que nunca. Parecer ocupado é
importante porque nessa cultura o negócio é uma virtude, assim como estar endividado é
uma virtude, e as mais virtuosas são aquelas com as maiores pontuações de crédito.
Eles são melhores em estar em dívida em comparação com outras pessoas. Esse interminável
trabalhar e pagar é chamado de "ganhar a vida", mas as pessoas estão tão ocupadas
"ganhar a vida" que eles não têm tempo para viver. Um escravo assalariado é um
pessoa que não está apenas economicamente vinculada por hipotecas, empréstimos e outros
obrigações, mas também mentalmente vinculados pela incapacidade de perceber que
existem outras opções disponíveis, como os prisioneiros na Caverna de Platão. Suas cadeias
não são físicos como os de 150 anos atrás (embora ainda estejam em
partes do mundo); as cadeias são mentais, o que de certa forma as torna
pior, porque transforma os prisioneiros em seus próprios guardas. Como o
escravos na Caverna de Platão, a única maneira comumente aceita de um deles
sair é vencer o "jogo da prisão", que significa acumular pelo menos um
milhões para se aposentar.5

Os que se desencantam resmungam sobre "o sistema" ou "o homem". o
analogia do "sistema" são as pessoas andando atrás do encadeado
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escravos, mantendo-os indo. No entanto, são principalmente os próprios escravos que
manter-se indo. Não percebemos que mantemos esse sistema
falta de imaginação e questionamento. Como pássaros, que nunca parecem ter
um plano de vôo, mas sempre parecem voar juntos em um bando de enxames, nós não
questão. Escolhemos obedientemente todas as opções que nos são dadas, geralmente
escolhendo com base no que nossos vizinhos escolheram. Nós fazemos o melhor de
as sombras na parede, mas não questionamos a parede. A melhor prisão é
aquele com barras invisíveis.

Talvez um dos motivos dessa complacência seja a grande quantidade de
bens materiais disponíveis para a gangue da cadeia. Bens materiais são freqüentemente usados   como
compensação. Freqüentemente, quando alguém está deprimido, o conselho é "Vá
sair e gastar algum dinheiro. Compre algo legal. Mime-se.
Tente um pouco de terapia de varejo. "As pessoas parecem não perceber que essa tentativa de
sentir-se bem é exatamente o que propaga o problema. Em comparação com as pessoas apenas
Há 50 anos, os escravos assalariados modernos vivem uma vida de abundância material. Eles estão
consumidores. Eles têm TVs de tela grande, filmes sob demanda, microondas
fornos, processadores de alimentos e talheres de 24 peças. Eles possuem vários pares de
sapatos e roupas suficientes por mais de uma semana sem lavar a roupa.
Têm carpete, móveis combinados e aspiradores de pó. Eles
tem brinquedos caros. Eles têm pagamentos de carro, diplomas universitários, cinco
hipotecas de quarto / três banheiros, laptops, telefone celular
contratos, ferramentas elétricas com conjuntos de bits de 108 peças, cabo premium, ar
sistemas de condicionamento, liquidificadores, processadores de alimentos, mesas de bilhar, DVD players,
e bancadas em granito. Eles redecoram, participam de eventos esportivos, continuam
férias e, ocasionalmente, brinca com seus brinquedos.

A sociedade tornou muito fácil gastar dinheiro. Linha de shopping centers
todas as ruas. Muitos meios criativos de gastar dinheiro foram criados.
Em vez de gastar 30 segundos abrindo uma lata de tomate com um tradicional
abridor de latas, agora é possível gastar 30 minutos trabalhando para pagar por um
abridor de lata elétrico que pode abrir a lata na mesma quantidade de tempo.
Da mesma forma, muitas das maneiras pelas quais costumávamos fazer foram redesenhadas para
garantir que, em vez de fazermos sozinhos, possamos comprar algum gadget ou
serviço para que seja feito por nós. Isso é conveniente, porque geralmente somos muito
ocupado trabalhando para pagar por isso. Esta é a essência do serviço
economia; presumivelmente, se não criarmos problemas suficientes para gastar tempo
resolvê-los, a economia entraria em colapso.
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Para acelerar o consumo, é possível obter empréstimos e gastar dinheiro
isso ainda está para ser ganho. Tudo o que requer é uma promessa de maiores quantidades de
trabalho no futuro e um compromisso de até 30 anos para pagar o dinheiro
de volta - mais o dobro do valor em juros. Muitos gurus de finanças pessoais são
dispostos a cobrar-lhe dinheiro (alguns o farão de graça) para aconselhá-lo
exatamente como distribuir seu dinheiro em planos de aposentadoria, economia na faculdade
planos, hipotecas, cartões de crédito etc. para maximizar o consumo da sua vida.
Sucesso e poder são equiparados a gastar dinheiro.

Geralmente começa com brinquedos para as crianças e evolui rapidamente para o celular
telefones e roupas da moda. Muitos percebem que demonstrar sua
valores pessoais através da cor e construção de seu telefone celular é talvez
inadequado e depois passar para proposições maiores e mais caras



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 12/225

como carros grandes, redecorar ou reforma de cozinhas. Não que haja algoerrado com esses meios criativos, mas a escala desses "projetos" é freqüentemente
incompreensível, com dezenas de milhares sendo gastos em aumentos marginais em
funcionalidade. Os itens antigos, mas normalmente em pleno funcionamento, são descartados,
especialmente se eles tiverem aquelas feias cores de tom de terra dos anos 70, ou
Bege dos anos 80, ou o que quer que tivéssemos nos anos 90, etc. Tente por um momento
imaginam a grande pilha de telefones abandonados e funcionais, TVs,
móveis, brinquedos, roupas e sapatos velhos, LPs, CDs e material de embalagem
que você descartou até agora em sua vida. Essas coisas não magicamente
desaparecer. Vai a algum lugar, normalmente um aterro. Agora multiplique isso por
várias centenas de milhões de pessoas - nada legal! Na mesma linha, calcule a soma
total de sua renda obtida até o momento, subtraia suas economias e compare
diferença para a sua pilha de coisas. Foi realmente um bom negócio?

Passar os anos mais produtivos da sua vida acorrentados ao trabalho
mercado para coletar muitas coisas raramente usadas que acumulam poeira no armário ou
ocupa espaço nos ferros-velhos uma escolha sábia? Você realmente nasceu apenas para morrer,
deixando uma grande pilha de bens de consumo descartados? Provavelmente não. eu percebi
que não querer uma casa cheia de coisas me faz parecer estranha e recentemente
até "antipatriótico". Afinal, mais é melhor e quem não quer ser
Melhor? Mas talvez a conformidade não seja a única maneira de viver. De fato, tomando
do outro lado da barganha, economizando tanto quanto as outras pessoas estão gastando
em desejos, é possível se aposentar e aproveitar as economias investidas após apenas cinco
anos de trabalho em tempo integral . Em vez de aumentar a quantidade de trabalho a
adquirir mais coisas, reduzir essa necessidade superficial reduz a quantidade de
trabalho necessário. É possível reduzir a quantidade de trabalho até o fim
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até zero: independência financeira. De fato, jogar o jogo das sombras para
cinco anos fornecem uma saída permanente da caverna. Como alternativa, também é
possível voltar à caverna por alguns meses todos os anos para ganhar dinheiro
a próxima aventura fora da caverna. Isso é viver na economia, de modo a
falar, ao invés de viver na economia.

A liberdade resultante pode ser gasta em projetos pessoais, como a leitura
livros, visitas a lugares, entretenimento, exploração, culinária, aprendizado e
experimentando. Também pode ser usado para iniciar negócios, participar de um segundo
carreira, cuidar de familiares, etc. sem se preocupar em ter que
apoiar a si mesmo. Este livro explica como, mas realmente se torna bastante simples
depois que você perceber que a opção está lá. Eu fiz isso, e outros também.
Na minha opinião, a independência financeira fornece um maior senso de equilíbrio para
a vida de alguém comparado a fazer apenas uma coisa. Além disso, não adia
esse equilíbrio até a idade tradicional de aposentadoria, quando as pessoas que
presos no mesmo lugar a vida inteira decidem que precisam viajar, apenas para
descobrem que estão cansados   de viajar depois de um tempo porque nunca imaginaram
exatamente o que os faz felizes.

A objeção mais frequente a se livrar das correntes é que viver de
algo correspondente a cada terceiro salário, ou mesmo a cada quarto
salário (US $ 6.000 a US $ 10.000 por ano), em vez de salário vivo para
salário, deve ser uma vida chata. Não conhecendo melhor, devo admitir que
comecei minha própria aventura com tais suposições, mas naquela época o
conhecimento e sabedoria relevantes para tal empreendimento não eram tão fáceis
para vir como é hoje. Eu tive que descobrir tudo do zero. eu cresci
como consumidor e gastei meu dinheiro em brinquedos cada vez maiores. Eu conhecia um
sobre várias CPUs e como combinar placas de memória e gráficos com
crie a melhor plataforma de jogos. Eu também tinha um bom olho na mão
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coordenação de muitas horas gastas jogando jogos de computador. Como a maioriaconsumidores, eu ignorava totalmente as maneiras de obter uma vida de alta qualidade
sem gastar dinheiro. É por isso que as metas de economia de aposentadoria são
freqüentemente na casa dos milhões. Aqueles - e são maioria - que têm que pagar
para qualquer conveniência, realmente é necessário muito para replicar uma renda mediana
estilo de vida. Como consumidor ao longo da vida, costumava gastar grandes quantias de dinheiro
para obter comida, coisas e entretenimento, é difícil imaginar como é
é possível gastar praticamente nada em móveis, alguns dólares em roupas,
muito pouco em comida, quase nada em transporte e geralmente menos em
aluguel / hipoteca.
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No entanto, é possível viver com um terço ou até um quarto da mediana
renda, colocando uma solidamente abaixo da linha de pobreza definida pelo governo,
sem viver em austeridade ou comer grãos. Não há razão para pagar "varejo".
Você pode se divertir ao derrotar o sistema que existe para receber seu dinheiro
e viver um estilo de vida de classe média em um quarto dos números usuais. Mas por que
mira baixo? Por que não viver um estilo de vida de classe alta e pensar em si mesmo como um
pobre aristocrata? Porém, requer uma abordagem um pouco diferente e
requer alguma habilidade. Também requer uma reprogramação "da maneira como
sempre fizemos isso ", ou melhor, da maneira como costumamos fazer. De fato, um
pergunta que recebo quando falo sobre frugalidade é que tipo de coisas, como lâmpadas fluorescentes compactas
ou panelas de pressão que as pessoas devem comprar para se tornarem mais econômicas. Errado
pergunta, cara!

Sair da caverna exige algum esforço. Seria fácil se a estrutura
ou modos mentais de pensar fora da caverna eram semelhantes às sombras.
Nesse caso, eu escreveria uma lista de 25 maneiras de economizar dinheiro, 25 maneiras de ganhar
dinheiro e 25 maneiras de economizar tempo, e você as adicionaria à sua lista de verificação
e aperte-os durante a hora do almoço. É aceitável usar essas listas
como inspirações, mas não as siga como receitas. Você sentiria falta do
ponto. Parafraseando Einstein, você não pode resolver seus problemas com a mesma
mentalidade que os criou. Para viver como uma pessoa livre, siga as listas de
coisas repetitivas, possivelmente em troca de alguma recompensa, é exatamente o que deveria
ser evitado. Em vez disso, é necessário entender como o mundo funciona e
como as pessoas foram especializadas ao ponto de incompetência geral, como
formigas, que sabem apenas fazer um trabalho, mas fazem muito bem; Isso não é
natureza humana. Para viver bem, é preciso ir além das listas e começar a pensar
criativamente sobre como resolver problemas. É preciso aceitar muito mais pessoal
responsabilidade do que apenas aparecer pontualmente, seguir ordens, verificar
caixas e tentando se encaixar. É preciso aprender as regras sistêmicas gerais que
permita improvisar e realmente viver a vida da maneira que foi planejada - na sua
próprio caminho, em vez de seguir as listas de verificação criadas por um cara aleatório,
Como eu. É preciso começar a pensar criativamente sobre como resolver problemas.
A maioria dos desafios da vida pode ser encarada como um problema com soluções.
Alguns problemas são criados automaticamente; é preciso aprender a evitar isso. Um comum
A solução para os problemas é comprar um produto. Muito fraco para abrir um
tampa? Vá comprar uma ferramenta em vez de exercitar-se para ficar mais forte. Quer
churrasco, mas não tem uma grade? Vá comprar um em vez de fazer uma fogueira.
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Talvez o melhor conselho para superar essa tendência consumista de
"compre, compre, compre!" é estudar fontes alternativas de informação. Ignorar a maioria
dos livros de finanças pessoais por aí. Eles apenas explicam como tocar o
jogo pelas regras. Em vez disso, use as regras para jogar um jogo diferente.
Lembre-se de que as sombras na parede são apenas parte da vida. Não há
razão para seguir apenas as regras das sombras. Eu fui inspirado por
muitas fontes diferentes: livros sobre mochila, observação de animais e
ecossistemas, passeios de barco, ciclismo, pessoas que vivem em carros - até os sem-teto. Eu
leram livros sobre teoria de sistemas, biologia, física, finanças, bem como
manuais mais práticos sobre encanamento, fiação doméstica, construção etc., e
então adaptei essas idéias à minha própria vida.

Para se libertar com sucesso de suas correntes, é preciso construir um
filosofia abrangente do que significa viver, que é diferente da
filosofia do consumidor de "seguir conselhos / ordens; trabalhar; obter salário; gastar
salário; pegar coisas; repetir. "Aqueles que apenas tentam implementar pequenas
mudanças como "25 dicas econômicas para economizar dinheiro" para ter mais dinheiro para gastar
têm ações totalmente desalinhadas com seus objetivos e fracassarão
exatamente pelas mesmas razões que a maioria das dietas falha. Além do mais, eles vão
experimentaram muita angústia mental antes de finalmente capitular e
declarando: "Chega dessa frugalidade" ou "Quero fazer alarde; mereço" ou
"Eu desisto; vou apenas contratar um profissional." Não, toda a filosofia de alguém deve
mudança. Mais adiante, ofereço uma filosofia modelada no ideal renascentista de
século 17 e os artesãos do século 18 que escreveram o
Constituição dos Estados Unidos no auge da Era do Iluminismo.
Essa é uma estrutura de complexidade em que uma pessoa é hábil em mais de
apenas uma área. É, de certa forma, uma abordagem contrária à idéia contemporânea
de "um homem, uma especialização". É uma maneira interligada de organizar
vida. Na linguagem da gestão de riscos, deseja-se transferir de um
sistema linear acoplado de consumismo financiado a um meio acoplado
sistema complexo do homem renascentista financeiramente independente.

Naturalmente, não espero que todos gostem dessa filosofia. Nós
normalmente tendem a gostar de filosofias que já estão um pouco alinhadas com
nossos valores e talentos pessoais. Por exemplo, livros como este, que
primeiro diga a você que tudo na nossa sociedade atual está errada e tente
oferecer uma alternativa, são principalmente um reflexo dos valores do autor e
do que uma visão absoluta. Somos todos diferentes e depende de cada um de nós
desenvolver, crescer e seguir nosso caminho único. É isso que significa ser
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humano. Uma coisa é certa: o consumo conspícuo não é um
estado natural para todos nós.

Essa mudança não é fácil. Nem todo mundo pode fazer isso. Em certo sentido, é como
correndo uma maratona ou entrando em forma. Correr uma maratona é tecnicamente
fácil, mas poucos têm persistência para realmente continuar com isso, e até
menos já estão em tal condição física, a fim de fazê-lo sem
preparação. Bloqueios mentais são semelhantes. É muito mais fácil dizer que
algo não pode funcionar do que encontrar uma maneira de fazê-lo funcionar. tem
sempre desculpas. "Eu não quero o suficiente;" "Seria bom, mas eu não posso fazer isso"
eles dizem. Claro que eles podem fazer isso. Não há leis da física que proíbem
isto. Felizmente, também não existem leis da sociedade que a proíbam. Eles só
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preferem sua miséria conveniente, previsível e confortável. Então não
espere que as pessoas entendam imediatamente quando você começar a transmitir seu
correntes desligadas. Também haverá resistência de pessoas "bem ajustadas" que
gostaria de ver todo mundo se encaixar em um molde específico e que não tolera ninguém
com valores diferentes. Eles vão te dizer que você não é realista e
irresponsável, e talvez fale do dever: "Se você não trabalha, é preguiçoso.
você não gasta, é antipatriótico. "No entanto, essas mesmas pessoas podem se sentir presas
em uma vida de desespero silencioso - preso porque eles se convenceram
que tudo está bem desde que os outros estejam vivendo da mesma maneira. No melhor
Nesse caso, as pessoas vão se divertir um pouco com o quão louco você é: "Sim, isso é
interessante e pode ser bom para você , mas eu nunca poderia ... "Mesmo quando você estiver
vivendo a boa vida, eles ainda não entenderão, porque de acordo com o
sombras, o que você está fazendo não faz sentido: "Mas você não tem
gramado!"

No entanto, você pode se surpreender ao ver que, eventualmente, as pessoas
ao seu redor, seus amigos e familiares anteriormente duvidosos, começarão a adotar
alguns de seus padrões comportamentais. Embora eles não assumam a liderança, eles
seguirá o seu exemplo. O que Gandhi disse; "Seja a mudança que você deseja
veja ", pode parecer banal, mas isso não faz com que seja falso. Funciona muito melhor
do que tentar instituir políticas! Você não precisa esperar pela mudança enquanto
reunindo forças; Apenas mude. Se um número suficiente de pessoas fizer isso, começará um processo lento.
revolução de baixo para cima. Quando as pessoas têm mais tempo como resultado de
trabalhando menos, porque precisam de menos dinheiro para satisfazer seus desejos, mais
as coisas serão feitas, porque é a coisa certa a fazer - o mundo será
um pouco melhor para isso. Para aqueles que optam por fazê-lo, alcançar
independência em poucos anos lhes proporcionará tempo e liberdade,
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cuja falta anteriormente os impedia de fazer as coisas
e causou relações com os amigos para estagnar ou degenerar em
conhecidos ou "oportunidades de networking".

A independência financeira e a aposentadoria precoce extrema ainda estão por
exploradores e pioneiros de um novo estilo de vida. Eles serão seguidos por
outras. Agora, há poucos a seguir, mas prevejo que dentro de uma década ou mais
haverá muitos outros - mais sobre isso mais tarde.
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Isso é para mim?

Os métodos apresentados neste livro não se baseiam em uma combinação de riscos
técnicas juntamente com oportunidades únicas na vida, como touros
retornos de investimento de mercado ou imóveis alavancados ou cronometrados corretamente
especulações, todas difíceis de replicar. Embora esses métodos sejam
interessante ler, eles se enquadram na categoria pessoal de alto risco / alto retorno
anedota, onde apenas algumas pessoas ganham. Além disso, normalmente, quando
livros que descrevem essas oportunidades finalmente saem, é tarde demais para
implementar seus métodos, pois o mercado já atingiu o pico.

Neste livro (e na minha vida), escolhi confiar em métodos que funcionam
independentemente das circunstâncias externas, desde que seu país tenha um mercado
economia e não força ninguém a trabalhar. No entanto, como mencionado
acima, apenas porque os métodos são universalmente aplicáveis, isso não significa
que todos os adotem e sigam adiante. Afinal, este livro é
sobre deixar a Caverna de Platão e prescreve uma reforma no estilo de vida, em vez de
correções simples e rápidas para corrigir os problemas de outros estilos de vida. Para usar um esporte
analogia, este livro ensinará como pensar e se exercitar como um atleta
para que você possa se tornar um atleta, em vez de apresentar alguns exercícios fáceis
perder alguns quilos e "entrar em forma" antes do início da temporada de praia.

Pode ser útil que os leitores tenham uma idéia de se estão prontos para
deixe a caverna. A seguir, algumas perguntas que podem indicar
se alguém é adequado para as alterações propostas.

Você está completamente feliz com sua vida?
Essa pergunta é importante para qualquer pessoa que esteja pensando em mudar. Alguém
quem acha que sua vida perfeita é improvável que queira mudar alguma coisa.
No entanto, talvez você não esteja completamente satisfeito com sua vida, ou
talvez o modo como o mundo funcione não faça muito sentido para você. Para
Por exemplo, por que ainda trabalhamos oito horas por dia, 50 semanas por ano,
quando somos duas vezes mais produtivos do que há 50 anos? Por que nós
ter filhos e mandá-los embora a maior parte do dia logo após
eles nasceram? Existe mais na vida do que mais trabalho e mais coisas? pode
felicidade ser comprada?

Você quer viver em uma base sólida?
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Muitas pessoas se casam, fundam uma família ou compram uma casa sem uma família sólida.
base financeira baseada em poupança. Em vez disso, tomam emprestado pesadamente
esperando fazer a diferença mais tarde. Isso pode facilmente se transformar em um
vida de luta para sobreviver, porque uma fração tão grande
da renda vai para pagar juros sobre o consumo passado quando
em vez disso, poderia ser usado para viver melhor. Por exemplo, as pessoas poderiam trabalhar
menos e passam mais tempo juntos. Uma boa base financeira
permite que os pais criem seus próprios filhos em vez de terceirizar
trabalho para creches e babás. Uma boa base financeira
permite que as pessoas passem mais tempo trabalhando nas coisas que desejam trabalhar
em vez de trabalhar nas coisas em que precisam trabalhar para pagar as contas.
Em geral, a independência financeira cria muito mais flexibilidade e
permite uma maior escolha de como se vive.

Deseja iniciar um negócio?
Sendo financeiramente independente, você pode correr riscos com seu tempo para
concentre-se em projetos que não exigem pagamento imediato para justificar
Seu esforço. Se for bem-sucedido, trabalhar para si mesmo pode ser mais
remunerativo do que trabalhar para os outros, porque você recebe a
benefício de seus esforços. O maior custo de uma startup geralmente é o salário
você precisa se pagar para viver. Não ter que pagar isso de
os fundos da empresa permitem que você invista o dinheiro de volta na empresa.
Além disso, você pode concentrar todo o seu esforço na empresa, em vez de
trabalhando em outros empregos para se sustentar.

Você sonha em fazer ao invés de ter coisas?
Seu trabalho está atrapalhando o que você quer fazer? Ninguém
vive para sempre e, mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem que sua vida útil é
finito e que algum dia eles vão morrer. Essa revelação ocorre
retrospectivamente, quando as pessoas atingem seus quarenta anos e ponderam sobre o que têm
feito com sua vida até agora. Isso se chama crise de meia idade. A pergunta que você
precisa responder é o que você quer fazer com sua vida, desde que você
não tem tempo para fazer tudo? Você quer gastar a maior parte
sua vida pagando o interesse de uma hipoteca de 30 anos e trabalhando assim
você pode encher casas cada vez maiores com cada vez mais coisas
enquanto está preso em seu trajeto diário em carros cada vez mais agradáveis? Ou
você está preparado para desistir das coisas para que você possa fazer o que quiser
quer, quando e onde, dentro da razão? Qual será o seu legado
ser - o que você possuía ou quem você era?
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Você acredita que a vida é uma aventura?
O homem comum leva uma vida previsível, alguns diriam chata. Ele
espera-se obter um diploma universitário e uma carreira, comprar as coisas que são
anunciados na TV, casar e ter filhos e, em seguida, obter um
hipoteca e um plano de aposentadoria. Nossa cultura de conformidade não
permita muita escolha. Você acha difícil aceitar essa restrição de
escolha? Você acha difícil seguir suas paixões quando tem
manter um emprego de período integral para pagar todas as contas? Seu trabalho zap o seu
energias criativas? Muitas pessoas, principalmente jovens, estão começando
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perceber que a busca pela felicidade não é encontrada através da busca
de acumular coisas. Eles não abandonam, optam por sair e forjam
seu próprio caminho, abrindo empresas de Internet, viajando pelo mundo e
se aposentar cedo da corrida dos ratos para que eles possam passar a vida vivendo
ao invés de apenas comprar coisas. Qual você prefere?

Você quer fazer a diferença?
O "sistema", no qual muitos de nós gostamos de culpar nossos problemas e ainda
conte com nossas soluções, não é realmente governado por um misterioso
grupo referido como "eles". O mundo em que vivemos é o agregado
soma do comportamento individual de todos nós. "Eles" não são responsáveis
para o nosso mundo. Nós estamos! Tu es! A menos que você seja um ditador, uma estrela do rock,
ou outra pessoa com influência suficiente para facilitar um processo de cima para baixo
abordagem com decretos ou manifestos, a mudança mais eficaz começa
com indivíduos usando uma abordagem de baixo para cima. Você tem que se tornar o
mudar você quer ver. Você precisa dar um exemplo para outras pessoas
Segue. Se você não faz parte da solução, faz parte do problema.
Infelizmente, muitas pessoas em nossa cultura fazem parte do problema.
Estamos preocupados com a nossa dependência das importações de petróleo e com o resultado
guerras, ainda dirigimos 48 km para trabalhar todos os dias para pagar as contas. Estamos
muito preso a um modelo econômico e comportamental que
entra em conflito com nossos valores. Que outra escolha temos? Bem, leia
em!

A sociedade oferece um acordo: obtenha um empréstimo para estudantes; obter um diploma universitário; arranje um
hipoteca e tornar-se proprietário; construa sua vida com um baralho de crédito
cartões. Basta assinar na linha pontilhada e antes que você perceba, você está no
gancho para uma casa, um carro, as "necessidades humanas" básicas da TV a cabo,
visitas a restaurantes, assinaturas de telefones celulares e academias e uma casa cheia de brinquedos.
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Depois de alguns anos, será difícil imaginar a vida sem tudo isso. Vocês
portanto, passará toda a sua vida trabalhando em um trabalho possivelmente insatisfatório para
pague as contas de todas as coisas pelas quais você se inscreveu. Se o seu trabalho lhe trouxer
você compra algo a crédito como recompensa, arrastando-o ainda mais
a espiral do vício. Você estará morando na prisão de um devedor virtual, exceto
você só verá as barras se perder um pagamento. Se você tem dívidas, você não é um
pessoa livre. Você pertence explicitamente à sua dívida e pertence implicitamente à
o credor. Você coloca 15% de sua renda em uma conta de aposentadoria por 40
anos, planeje se aposentar aos 65 anos e tente passar o resto de sua vida
compensando o tempo perdido e a saúde. Você está disposto a aceitar esse acordo? Se não,
existe outra maneira: não aceite as correntes; deixe a caverna.

Mudar seu estado de espírito é essencial para escapar, mas mudar é um
desafio. Esse desafio pode se tornar uma luta se seu estado de espírito estiver
incompatível com seu estilo de vida adotado. Em outras palavras, você precisa
acredite no seu estilo de vida como um fim e não como um meio para um fim. A saber,
corredores e outros atletas às vezes recebem a hélice reversa cum hoc ergo
hoc comentar que eles já estão em forma, para que eles não precisam se exercitar. Ainda
seu exercício diligente é exatamente o que causa sua aptidão. Como vai
bom, criando riqueza, estabelecendo conexões - enfim, realizando
qualquer coisa - diferente?

Realizar algo é mais eficaz com uma teoria que é
compatível com a sua realidade. Tal teoria deve, como todas as teorias, ser construída
nos princípios que foram desenvolvidos a partir da compreensão dos padrões em
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fatos observados. Aqui procuro produzir um mapa em vez de um conjunto de instruções.As instruções são sucintas e úteis até você se perder ou precisar alterar sua
planos. Os mapas permitem otimização e liberdade para escolher seu
destino, mas eles exigem habilidades de navegação.

Para navegar em um mapa, você deve primeiro entender seu ambiente atual
objetivamente; isto é, sua realidade deve corresponder à realidade. Não seria um
exagero dizer que quem foi criado em nossa moderna
modo de vida sabe muito pouco sobre seu ambiente, exceto alguns
detalhes específicos de que precisam para operar alguma máquina em um trabalho, empurrar papéis
em torno de uma burocracia, ou gerenciar aqueles que o fazem. Uma visão ampla do
O mundo é, portanto, descrito em O bloqueio. Você deve entender como
seu ambiente, sua posição atual e seu destino estão relacionados ao
mapa. Você deve entender como seu ambiente afeta suas escolhas como
bem como a sua motivação para escolher. Isso é descrito em Economic
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graus de liberdade . Para chegar a algum lugar, você deve ter um propósito deliberado
em mente e uma visão do destino que impulsiona suas ações. Essa visão
é descrito em O Renascimento Ideal. Para fazer escolhas deliberadas, você deve
saiba como lidar criativamente com seu ambiente. As escolhas estratégicas se relacionam
apresentar ações para ações futuras. Um conjunto de estratégias gerais ou orientação
princípios para maximizar a utilidade e eficiência de acordo com seus valores é
dados em Estratégia, tática e princípios orientadores. Exemplos individuais de
táticas são dadas em um estilo de vida renascentista. Como a situação de todos e
objetivos são únicos, eles se destinam mais como exemplos que ilustram a
princípios dos capítulos anteriores do que como listas de tarefas acionáveis.
Fundamentos de economia e finanças discute independência financeira
e aposentadoria precoce extrema. Há uma tremenda confusão quanto ao que
aposentadoria precoce extrema significa, provavelmente porque apenas uma minoria
aposentados extremos precoces optam por replicar o estilo de vida - geralmente um
férias - daqueles que adiam sua aposentadoria para a velhice.

Este livro fornece as ferramentas e mostra como usá-las.
No entanto, não pode fornecer experiência em usá-los, nem fornecer a
coragem para fazê-lo; Isso depende de você.
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Barreiras à mudança

Para mudar, muitas barreiras devem ser superadas. Tendo anteriormente
superar barreiras, superar novas barreiras se torna muito mais fácil. Vocês
convém treinar para um novo estilo de vida, primeiro completando uma maratona, uma
PhD, ou algo igualmente árduo, como construir um castelo de cartas. o
A decisão de superar barreiras também pode resultar de eventos chocantes. Para
Por exemplo, muitos decidem se tornar saudáveis   depois deles, ou alguém próximo
eles, experimenta seu primeiro ataque cardíaco ou algo igualmente sério.
Epifanias semelhantes ocorrem após a perda temporária de empregos durante um período econômico.
crise.

Barreiras incluem não conhecer uma atividade ou seus benefícios, a crença
que a atividade é difícil de se envolver, desaprovação social ou crença
que existem mais benefícios em continuar o comportamento atual. As pessoas vão
naturalmente escolhem atividades que eles acreditam ter altos benefícios e baixa
barreiras à entrada - o caminho mais rápido e fácil para a riqueza. Benefícios e barreiras
variam significativamente entre as pessoas. Para alguns, caminhar meia milha é divertido, ou
menos natural do que vestir uma calça, enquanto para outras representa
um trabalho significativo a ser evitado. Alguns têm a mesma aversão a meramente
levantando do sofá. Mais importante ainda, o comportamento proposto pode
competir com um ou mais comportamentos, onde fazer o trabalho proposto
atividade exclui outra atividade ou acredita-se que exclua outra
atividade.

Geralmente, as atividades associadas ao maior benefício,
como mudar para uma casa menor ou desistir da propriedade de um carro pessoal,
também têm as maiores barreiras percebidas. Além disso, escolher estes
atividades significa rejeitar outras atividades, como dirigir para pegar uma garrafa
de shampoo, porque você se esqueceu de comprá-lo hoje de manhã e simplesmente
"preciso" para amanhã de manhã. Viver em uma pequena casa significa rejeitar
o prazer de encher salas com coisas do shopping. Não surpreendentemente,
a reação mais comum que recebo é: "Isso soa um pouco extremo" ou "Isso
pode ser bom para você, mas prefiro algo mais parecido com o que sou
atualmente fazendo. "

Portanto, para convencê-lo de algo, eu tenho que convencê-lo de
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os benefícios do comportamento proposto (consulte Fundamentos da economia
e finanças ).
superação das barreiras ao comportamento proposto (ver A
estilo de vida renascentista ).
os benefícios marginais do comportamento concorrente (consulte O aprisionamento)
a imprudência das barreiras para o comportamento concorrentes (ver A
bloqueio ).
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Muitas pessoas associam suas idéias e pensamentos a quem eles são como
pessoa. Essa é uma barreira significativa, pois admitir que uma alternativa é
melhor é percebido como um fracasso pessoal. Portanto, são levantadas barreiras para
proteger o ego e evitar uma mudança de percepções. Isso é feito adotando-se
uma das contra-estratégias da lista acima. As contra-medidas mais comuns
Os argumentos são de que as barreiras ao comportamento proposto são muito altas: "Eu
não posso desistir do meu carro ". Os segundos contra-argumentos mais comuns são:
os benefícios do comportamento proposto são muito baixos: "Não sei o que faria
se eu não tivesse que trabalhar o dia inteiro todos os dias. "O terceiro mais comum é
que as barreiras ao comportamento competitivo são baixas o suficiente: "Eu já estou
fazendo dessa maneira - já investi demais. "O quarto mais
comum é que os benefícios do comportamento competitivo sejam suficientemente altos:
"Embora eu esteja infeliz, pelo menos estou confortável." Isso varia dependendo
em quem você é.

Barreiras representam um custo que deve ser pago. A vontade de pagar
depende de uma combinação de insatisfação com a situação atual,
visão da situação futura e a praticidade de mudar a partir da
situação atual para a futura. Essa vontade de mudar pode ser
representado pelo volume da pirâmide na figura.

Page 29

O volume da pirâmide representa a vontade de mudar de um
situação insatisfatória para outra coisa e depende da visão, como

prático, a mudança é e o nível de insatisfação com o
situação.

Intuitivamente falando, se insatisfação, visão ou prática primeiro
faltam etapas, é improvável que sejam tomadas medidas. Especificamente: se
insatisfação é baixa, obviamente nenhuma mudança vai acontecer. Por que mudar
estratégia se você está satisfeito com a maneira como as coisas são?

Se a visão é baixa, isso pode levar a uma situação de miséria confortável, onde
a visão não é forte o suficiente ou assustadora demais para permitir mudanças. Um alto nível de
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insatisfação pode ser acompanhada de baixa visão em casos de depressão,
perda de fé ou visão, ou por circunstâncias externas. Por exemplo, o
O erro que muitos cometem quando se tornam frugal é que eles não substituem sua
visão anterior de acumular mais coisas com uma visão igualmente forte de
fazendo outra coisa. Desistir da visão atual resulta em sentimentos
de privação e é, em certo sentido, uma perda de fé e até identidade. E se,
no entanto, você segue uma fé diferente da "Igreja das Compras", então
não participar do ritual de compras não será uma privação.

A insatisfação com a situação atual pode ser alta ea visão de
uma alternativa também pode ser alta, mas sem um plano, isso só pode levar a
frustração. Deve haver uma estratégia ou pelo menos um plano, e deve ser
prático. Para fazer as coisas, é muito melhor ter um plano do que ter
paixão, pelo menos na medida em que você age sobre ela.

Finalmente, há a questão do custo percebido. Se o custo for muito alto,
mudança não vai acontecer.
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Dessa forma, os changemongers têm as quatro variáveis   a seguir:

1. Aumente sua insatisfação com a situação atual.
2. Fortaleça sua visão da situação futura.
3. Crie um plano para ir do presente para o futuro.
4. Diminua o custo percebido do plano.

A motivação também depende do indivíduo. Por exemplo, estou motivado
evitando resultados negativos, como se sentir mal. Outros são motivados por
lutando por resultados positivos, como se sentir bem. Eu prefiro mudar
instantaneamente e radicalmente. Outros preferem mudar lentamente. Eu escrevi muitos
das sugestões nos capítulos seguintes, com o espírito de mudar
de algo negativo imediatamente. Se você se sentir diferente sobre a mudança,
modifique minha abordagem para se adequar à sua personalidade de acordo.
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O bloqueio
Chegamos a um ponto em que gastar dinheiro é um dos poucos

sinais reconhecíveis de sucesso. Por exemplo, passar meia hora em um
engarrafamento de A a B em um carro caro é considerado mais
bem-sucedido do que passar meia hora em um engarrafamento, passando de A a B em
um carro barato. Não tenho certeza do porquê disso. Ainda mais intrigante, ambos são
considerado mais bem-sucedido do que gastar 25 minutos indo de A a B
em um trem ou passar 20 minutos em uma bicicleta que vai de A a B enquanto
passando carros em um engarrafamento.

Da mesma forma, é considerado mais bem-sucedido sentar-se em um sofá no seu
casa, se houver um sofá adicional não utilizado em uma sala adicional não utilizada,
em comparação com uma casa sem sofás não utilizados ou sem quartos não utilizados. No
mercado imobiliário, uma casa com maior potencial para salas não utilizadas
geralmente comanda um preço mais alto do que uma casa com menos, mas constantemente
quartos usados. Talvez exista uma realização pessoal na limpeza e
mantendo uma casa maior? Ou talvez o cumprimento venha do pagamento
alguém mais para fazer isso?

Muitos homens passam tanto tempo em gramados bem cuidados quanto algumas mulheres
nas unhas bem cuidadas. Não sei se entendi completamente o ponto de
despejando água potável em um gramado verdejante - para não mencionar as calçadas -
entre as colinas marrons onde moramos, quando os gramados não são comestíveis e
todos os pássaros do bairro parecem afluir para o nosso crescimento livre
flores, que não precisam de rega. No entanto, os proprietários
associação refere-se a vegetação que ocorre naturalmente como ervas daninhas; eles pensam
eles sabem melhor que os pássaros.

Recentemente, muita atenção tem sido dada a grandes cozinhas e grandes
utensílios de cozinha, enquanto menos atenção é dada à boa culinária e
cozinheiros, exceto aqueles na TV. Por que ferver os ovos em uma panela quando há 350
variedades de caldeiras elétricas para ovos disponíveis? Um equívoco comum é que
dinheiro é melhor - ou isso é "mais bem-sucedido?" - gasto em granito
bancadas e processadores e queimadores de comida com capacidade para restaurantes do que em
aulas de culinária e prática. Quem tem tempo, afinal?

Esse comportamento é generalizado. Pessoas com mais dinheiro do que o tempo compram
Bicicletas de corrida de estrada de US $ 3.000 com armação de carbono ultraleve para barbear duas
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libras fora da bicicleta, independentemente do fato de que eles próprios são provavelmente
pelo menos 10 quilos acima do peso e faça um passeio lento uma vez por semana
porque eles não têm força nas pernas para ir mais rápido e tempo para ir com mais frequência.
Compare isso com o entusiasta amador com mais tempo do que dinheiro, que
anda todos os dias e, portanto, tem o poder de andar de bicicleta muito mais barata
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muito mais rapido. Quem gosta de andar mais?
Para recreação, muitos acreditam que economizar um ano para gastar uma grande quantia

em férias agitadas de uma semana em um local exótico é mais recreativo do que
ficar mais perto de casa e tirar um mês para relaxar. Um turista agitado
a experiência é considerada muito bem-sucedida.

Um pré-requisito para esse tipo de sucesso do consumidor é gastar dinheiro.
Esse dinheiro deve ser herdado ou ganho. Se isso não for possível, será
ser emprestado. A maioria não tem a sorte de ganhar na loteria e herdar
seu dinheiro e, portanto, eles precisam ganhar seu dinheiro. Desde que adquiriu o
coisas que demonstram sucesso requerem apenas o pouco tempo necessário para
comprar algum item, e praticamente nenhum tempo realmente usando ou desfrutando
item - ou seja, a menos que uma casa com cinco quartos / três banheiros possa ser desfrutada
remotamente do cubículo durante o trabalho - as pessoas podem dedicar a maior parte
seu tempo para ganhar dinheiro em vez de usar e apreciar as coisas que
dinheiro compra.

Isso resulta em ter pouco tempo para desenvolver outras habilidades além de gastar
dinheiro, que pode ser testemunhado pelo desamparo confuso moderno
as pessoas demonstram resolver problemas sem gastar dinheiro ou
discutindo no telefone com um representante de serviço. Os consumidores estão acostumados a
comprando ou discutindo a saída de problemas. Por US $ 150, você pode comprar um
grelha de propano no supermercado ou você pode gastar US $ 300 para ter um encanador
consertar um ralo, mas uma pessoa que faz essas coisas não aprendeu nada. Faça um
hábito disso e você se tornará impotente e mortal com medo de perder
renda, pois o método de trabalho-gasto só funciona enquanto houver
renda.

Portanto, tanto esforço é gasto para ganhar dinheiro ou encontrar maneiras de
ganhar dinheiro que as pessoas geralmente não deixam de trabalhar 40, 80 ou até mais do que
100 horas por semana, deixando pouco tempo para questionar suas vidas ou não
Entrar em problemas. Claro, estar sobrecarregado vem com seus próprios problemas,
como estresse, insônia e pressão alta, mas geralmente esses
problemas podem ser resolvidos gastando dinheiro para eliminar, ou pelo menos cobrir
os sintomas - dinheiro que, ironicamente, deve ser ganho por outros
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trabalhos. De muitas maneiras, a sociedade moderna parece estar usando um pouco mais
versão complicada de um esquema de estímulo econômico keynesiano, onde
economia é estimulada fazendo com que algumas pessoas cavem um buraco, depois
outros a devolvem no dia seguinte. Criamos problemas, passamos o dia seguinte
resolvê-los e depois reivindicamos que fizemos progresso. Estamos até seguindo
A sugestão de Keynes literalmente quando extraímos recursos do chão,
transformá-los em objetos de consumo, armazená-los temporariamente em nossas casas,
raramente os usam e, eventualmente, os substituem por um modelo novo e maior,
ao enviar o objeto antigo e provavelmente ainda funcional para um aterro - de volta
o chão. 6 Certamente, isso aumenta o crescimento econômico, que é uma medida de
quão ocupado as pessoas estão entregando seu dinheiro, mas está sendo ocupado um bom
medida de riqueza?

Durante anos, eu me pergunto se existe um pequeno grupo de cínicos
pessoas que estão puxando nossas cordas e intencionalmente criando problemas para
que outros possam resolvê-los, ou se estamos todos puxando as cordas um do outro
porque estamos muito ocupados prestando atenção nos problemas do dia a dia, como pagar
contas, indo para o trabalho e acompanhando todos os programas na TV.

Visto de fora, o comportamento acima mencionado não faz sentido.
No entanto, quando visto de dentro, tudo faz todo sentido,
porque os valores pessoais e o comportamento pessoal acabam se alinhando
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com o interesse do status quo. Ter um emprego para que as contas sejam pagas e
pode-se voltar para casa todas as noites e desmaiar na frente da TV é o que
a vida é boa, certo? A maioria das pessoas concorda, porque a maioria
as pessoas não conseguem imaginar alternativas. Eles são, em outras palavras, prisioneiros
acorrentado ao chão na Caverna de Platão.

Para romper mentalmente, é preciso estar consciente do fato de que
está acorrentado ao chão na Caverna de Platão. A melhor maneira de entender isso é
veja a caverna - ou seja, sua perspectiva atual - de uma perspectiva diferente -
- ou seja, olhando a caverna por fora. Aqui está o que eu vejo.
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Educação e treinamento

As crianças naturalmente tentam imitar os pais, pelo menos nos primeiros anos,
e, na maioria das vezes, os valores de uma criança refletem diretamente os dos pais,
alinhados de acordo ou diametralmente opostos. Tradicionalmente, os pais
desempenharam um papel importante na educação de seus filhos. Assistindo
e emulando, as crianças aprendem habilidades para a vida, como o respeito pelos outros, a virtude
de fazer tarefas ou executar um dia de trabalho por um dia de salário, equilibrando
talão de cheques ou manter o controle de dinheiro, como julgar valor, como ficar bom
negócios, comer barato, cozinhar uma refeição e lavar a louça, assar pão, limpar,
organizar, andar de bicicleta, cuidar de um jardim, pendurar uma prateleira ou consertar uma tomada
drenar. No entanto, como as pessoas aumentaram suas despesas, as famílias agora
requerem duas rendas e, portanto, como acontece com frequência em nossos dias, os pais
terceirizou a educação de seus filhos e, possivelmente, tendo uma lição de
sua própria situação como escravos assalariados, eles agora atuam como gerentes de seus
vidas e carreiras das crianças, e não como modelos, inscrevendo-os
atividades extracurriculares que são muito importantes para o currículo deles
na faculdade dos seus sonhos. O que aconteceu com passar o dia todo chutando uma pedra
por aí ou pegando sapos no riacho? Aliás, o que aconteceu com o
sapos? 7

Felizmente, a maioria das habilidades necessárias para o sucesso como consumidor e
o escravo assalariado é ensinado nas instituições da rede pública de ensino. Não é
as matérias que são ensinadas tanto quanto é da maneira que são ensinadas. Durante
período típico de 12 anos das crianças no sistema escolar público, o mais
"bem-sucedido" (leia bem ajustado) aprende a não questionar a autoridade, a não perguntar
questões que não pertencem à tarefa em questão, para seguir o procedimento, que
tentar é melhor do que fazer, ser um jogador da equipe e não se destacar. A maioria
importante, as crianças são treinadas para ficarem quietas por mais tempo
se estende enquanto trabalha mentalmente mentalmente servil. Durante o recreio, as crianças aprendem
a importância de ser bem quisto e se encaixar - isto é, ser único e
especial dentro de um certo intervalo restrito. Estes são os elementos essenciais para mais tarde
sucesso no trabalho. Se não fosse por esse treinamento comportamental, a limitada
assunto que é realmente ensinado poderia ser realizado muito mais



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 26/225

rapidamente. No entanto, imagine o que aconteceria se crianças de 12 anos com
mesmo poder intelectual que os alunos do ensino médio, mas sem os conhecimentos adquiridos
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disciplina e criatividade maçante para ficar parado e seguir um trabalho chato
procedimentos por longos períodos inundaram repentinamente o mercado de trabalho. Seria
eles até querem um emprego?

A educação em massa nas escolas secundárias reflete a produção em massa da
mundo real. O estilo de ensino tem um professor (supervisor) dando palestras
(liderando) de 20 a 25 alunos (trabalhadores) sentados em filas, como um gerente e
seus funcionários. Praticamente todos os problemas apresentados são de forma fechada
problemas em que há apenas uma resposta que, por construção, pode ser encontrada
usando os métodos no livro. As disciplinas ensinadas são selecionadas para serem
testável, de preferência usando exames padronizados com respostas predefinidas. este
significa que a maioria dos assuntos é de natureza mecânica e não orgânica,
a sensação de que eles têm um problema bem definido e fácil, passo a passo
método de chegar a uma solução, em vez de um problema aberto com
soluções não lineares e complexas. Existe, portanto, uma vantagem em
concentrando-se em memorizar o livro em vez de obter uma
compreensão. Este é um excelente treinamento para seguir inteligentemente
procedimento, mas também um poderoso contra-treinamento contra o uso de inteligência
criativamente.

A estrutura de teste é bastante simples. Algum capítulo do livro irá
tem um parágrafo que diz: "Existem três instâncias conhecidas de ..." enquanto
o teste terá uma pergunta: "Nomeie as três instâncias de ..." Isso não é
muito diferente de um trabalho, onde existem três tipos de hambúrgueres à venda
e a caixa registradora possui três fotos de hambúrgueres (pressione a correta) ou
três tipos de situações com três formulários diferentes para preencher um para cada um.
Esse tipo de educação não gera muita informação permanente e
não requer muita compreensão profunda dos fundamentos. Não
incutir conhecimento e certamente não incutir sabedoria - nesse sentido, eu
acho que é muito parecido com a mídia. O que ele mais faz é testar o
inteligência dos alunos e habilidades de memorização de curto prazo, e suas
vontade de usar esses talentos para maximizar suas notas e notas nos testes. Está
Felizmente, a maioria dos trabalhos de escritório não exige muito conhecimento prévio do
candidato a emprego. Os procedimentos para a maioria dos empregos podem ser aprendidos por um
pessoa inteligente com memória suficientemente boa e condicionamento para
concentre-se na mesma tarefa por longas horas. Muitos empregadores, no entanto,
não contrate pessoas sem a prova exigida de conquista e
conformidade - isto é, um grau.
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Enquanto isso, muitas matérias que poderiam ser ensinadas na escola não são. Está
provavelmente é seguro dizer que as crianças adolescentes que crescem de uma forma "primitiva"
tribo entender o mundo ao seu redor no momento em que atingem a idade adulta.
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Eles sabem quais plantas são seguras e quais são venenosas. Eles podem caçare cozinhe e eles sabem o real valor nutricional de vários alimentos. Eles
podem vestir-se. Eles sabem como consertar e até construir uma casa. Eles
saber sobre sexo e ter filhos.

Por outro lado, as pessoas em nossa civilização "avançada" sabem
praticamente nada sobre o nosso mundo. Apesar de ser totalmente dependente de
tecnologia para todas as nossas necessidades, poucos entendem como a tecnologia nos fornece
com luz, calor, comida, comunicação, transporte, etc. Tudo o que sabemos é
como ligar a ignição e pressionar um botão para que a tecnologia magicamente
executa a função pretendida. Apesar da "educação", os alunos ainda estão
deixado para o pensamento mágico e, portanto, incapaz de entender as causas diretas
no mundo ao seu redor. Funções específicas estão assim associadas a
produtos específicos (marca) em vez dos ingredientes operacionais e
construção do produto. Nunca lhes ocorreria que a maioria
de sua coleção de 20 produtos de limpeza diferentes e altamente anunciados
tudo poderia ser substituído pelo vinagre e bicarbonato de sódio que as pessoas costumavam
usar. Nunca lhes ocorreria cortar alho com uma faca em vez de
usando um dos muitos modelos diferentes de espremedor de alho.

Esse pensamento orientado a produtos se estende à saúde. A conexão
entre estilo de vida e saúde foi perdido. O foco mudou de um
estilo de vida saudável a um seguro de saúde acessível, tornando a saúde um produto
ao invés de um estado de ser. Problemas cardiovasculares resultantes do estresse
e a falta de exercício pode ser resolvida com a compra de operações de desvio triplo
e estourando aspirinas especializadas. As pessoas têm ataques cardíacos porque
não vêem a conexão com seus estilos de vida estressantes e prejudiciais e as pessoas
morrem de ataques cardíacos apesar de estarem cercados por
praticamente nenhum deles conhece RCP ou primeiros socorros básicos. O pensamento crítico tem
foi substituído por opiniões derivadas de especialistas e políticos e religiosos
líderes, já que as pessoas preferem que outras pessoas pensem por eles. Mundo
casos são substituídos por reportagens sobre celebridades, e as notícias satíricas geralmente são mais
notícias analíticas do que reais.

Concluindo, depois de "crescer", a única coisa que as crianças sabem é que
os problemas são resolvidos comprando produtos; que para comprar algo,
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é preciso um emprego; e para conseguir um emprego, é preciso um diploma universitário, que
passa a ser considerado um produto de marca também.

Graus universitários

Um diploma do ensino médio costumava ser suficiente para obter empregos na maioria
vocações, exceto algumas profissões que exigiam estudos avançados, como
engenharia, ciência, medicina, contabilidade e direito. Este não é o caso
não mais. Hoje, a única maneira de ingressar no ranking de profissionais assalariados é
com diploma universitário, apesar de 85% dos graduados
eventualmente encontrar empregos em um campo diferente daquele em que se formaram.
Não é surpresa, pois as funções normais do trabalho de escritório geralmente exigem pouco
conhecimento do submarino cestaria, 19 arte obstrução séc húngaro,
ou outras coisas de interesse acadêmico. Um diploma universitário chegou a
servir como ingresso para o mercado de trabalho de colarinho branco, como empregadores
considera que o processo seletivo de obtenção de uma educação universitária é
perfeito para selecionar os trabalhadores mais disciplinados mentalmente. Assalariado, branco
trabalhos de colarinho são desejáveis   porque são pensados   para fornecer superior e
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remuneração estável e benefícios adicionais. Eles também são percebidos como menos árduos e
menos perigoso que o trabalho manual. Hoje, existem notáveis   exceções ao
essa percepção. Doenças do estilo de vida associadas ao estresse sedentário causadas
empurrando os formulários de papel com pouca autonomia e poucos recursos tangíveis
Os resultados diminuem as vantagens para a saúde em comparação com a pequena chance de
ter seu braço arrancado em uma centrífuga, digamos. Além disso, um especialista
maquinista ou motorista muitas vezes pode fazer mais do que um trabalhador de escritório de nível médio
com anos iguais de posse e poder encontrar trabalho em qualquer lugar. Um auto-
eletricista ou encanador empregado deve ser capaz de limpar seis dígitos e definir
seu próprio horário. No entanto, os jovens parecem ignorar isso e, portanto, todos,
mesmo aqueles sem aptidão ou desejo por desafios intelectuais, tente
difícil entrar na faculdade, não importa como isso possa prejudicar seus ganhos futuros
e independência financeira.

Embora o setor de serviços tenha crescido lentamente, e à medida que os empregadores vieram
preferir candidatos a emprego com formação superior, a demanda por diplomas universitários
subiu. Faculdades e universidades responderam reduzindo os níveis acadêmicos
padrões e elevando seus preços, assim como outros produtores de
bens e serviços respondem à crescente demanda. Isso resultou em uma
superabundância de pessoas com formação universitária com diplomas inúteis. este
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cria desemprego estrutural, que geralmente é ruim para a sociedade, ruim para
desempregados, mas bom para os empregadores. Portanto, os apelos contínuos à
mais educação, mesmo que às vezes seja difícil entender o motivo. Para
Por exemplo, não é incomum ver anúncios de emprego como "Obrigatório
ter um diploma de bacharel e ser capaz de levantar 50 libras ", para obter um gerente de loja
trabalho que teria sido realizado por um graduado do ensino médio uma geração atrás.
Talvez seja necessário um doutorado apenas para equipar a caixa registradora de um hambúrguer
franquia um dia ... ei espere, o que ?!

À medida que as universidades continuam diminuindo seus padrões, diminuindo
como centros de ensino superior, eles funcionam cada vez mais como emissores de
credenciais, onde os alunos têm pouco propósito além de tentar
maximizar sua média de notas quando chegarem. Portanto, as admissões
padrões tornam-se o fator dominante. Consequentemente, as universidades se concentram em
métodos de triagem, enquanto os alunos se concentram em como contorná-los. Muitos
recursos são gastos em uma guerra interminável de ataques e contra-ataques,
os alunos e seus pais tentam várias estratégias, incluindo a contratação de
consultores de admissões remuneradas, para superar os padrões de admissão.

Muitos pais percebem que seus filhos terão uma vantagem se o
as crianças começam a construir seu currículo um pouco mais cedo, como na pré-escola. Em um
Para criar credenciais o mais cedo possível, os pais pressionam seus filhos
aulas avançadas, espere notas altas e chame os professores das crianças se
eles não recebem notas altas. Os super-pais envidarão qualquer esforço para
garantir o "sucesso" de seus filhos Aos três anos, eles mandam as crianças para o dia
centros de atendimento que exigem um preço alto para tornar as crianças multilíngues
e envolvê-los continuamente em atividades mentalmente estimulantes por oito
horas por dia. Os pais se mudarão com prazer para outro distrito escolar para garantir
que seus filhos vão para as melhores escolas. Os pais vão gerenciar sua ciência
projetos justos para eles, projetos que no ensino médio estão começando a
parecem mais projetos de pesquisa em nível de graduação, completos com
colaborações. Eles pagarão por tutores e testarão materiais de preparação, este último
que prioriza estudar e passar em um teste, em vez de aprender o
material subjacente e garantirão que Suzy e Johnny tenham
as soluções corretas para seus problemas de matemática se eles não conseguirem descobrir
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si mesmos. Em vez de serem deixados para descobrir seu próprio tempo de brincar, as crianças
são empurrados para atividades extracurriculares altamente estruturadas e supervisionadas por adultos
que ocupam a maioria das noites da semana, para acompanhar o currículo com os prêmios e
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honras que eles precisam para fazer seus pedidos de faculdade se destacarem entre os
milhares de outros que seguem a mesma estratégia.

Uma vez lá dentro, a missão principal foi cumprida com sucesso. este
é o fim da jornada e não o começo. Os alunos só precisam
passar o tempo durante quatro anos de palestras "edutaining" sobre assuntos misteriosos
mantendo as médias de notas, como no ensino médio,
obedientemente apertando algumas semanas antes da data do exame, apenas para esquecer
a maior parte do que aprenderam tão rapidamente quanto o memorizaram.

Se você é suficientemente inteligente e ambicioso para entrar no topo do ranking
universidade, o valor agregado pela instituição educacional aparentemente não
importa para o seu sucesso futuro. Em outras palavras, as instituições de primeira linha não adicionam
valor para criar talentos, tanto quanto eles selecionam ou descobrem. Assim, se você estivesse
inteligente e ambicioso o suficiente para entrar em um nível superior caro
universidade, você realmente não precisa ir a uma universidade de primeira linha para ter sucesso
Em vida. 8 As pessoas ambiciosas e inteligentes percebem isso, abandonam e começam
suas próprias empresas. Aqueles que são apenas inteligentes permanecem, mas aprendem rapidamente a
selecionar um diploma universitário adaptado ao emprego ou ao nível de renda desejado e
selecione os cursos com o nível mais alto de nota por esforço, a fim de
maximizar o que os empregadores estão procurando. Eu conhecia várias pessoas assim--
pessoas muito chatas - eles nunca souberam nada fora de seus livros,
e duas semanas após um exame, eles haviam esquecido praticamente tudo o que
tinha apertado. Hoje, eles são trabalhadores de colarinho branco de grande sucesso!
O sistema educacional funciona, mas não de acordo com seu objetivo declarado:
educar.

Como os alunos passaram a ver a educação como um produto, os pais estão
ainda a apenas um telefonema, os professores são "encorajados" 9 a fazer
educação "educação e formação". Os alunos agora pensam que, se não aprenderem nada,
é um fracasso do processo de ensino, ou dos professores, ao invés de seus próprios
falha no estudo. Afinal, eles pagaram por isso. Não é o que você pode fazer, é o que
você pode comprar, o que importa.

Com as avaliações dos alunos agora determinando o plano de carreira dos jovens
professores e jovens professores que determinam as oportunidades de carreira de
jovens estudantes, professores e estudantes adotaram um pacto de não agressão:
Professores dão cursos divertidos e fáceis em troca de bons
avaliações. Dessa forma, os professores obtêm o mandato para poder voltar ao
publicação de documentos e redação de propostas de doações para trazer dinheiro para doações. Tal
"soft money" às vezes é uma parte substancial de seu salário, e geralmente o
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razão pela qual eles foram contratados em primeiro lugar e às vezes a única maneira de obter
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para manter o trabalho deles. Os alunos obtêm seus diplomas e todos ficam felizes--exceto aqueles que vieram aprender e ser desafiados, e em muitos casos foram
profundamente em dívida pelo privilégio. Não é tanto o crescimento educacional de
os graduados que importam, ou as habilidades de ensino dos professores, tanto
como é a imagem da escola, os imponentes prédios do campus e os
hábitos adquiridos após vários anos de procedimentos, executando
de forma consistente, cumprindo prazos e resolvendo problemas fechados com
graus de liberdade limitados, quantificados estatisticamente em uma única nota
média para classificação conveniente e classificação rápida.

No grande esquema das coisas, o objetivo funcional das universidades é
assim, classificar os alunos em futuras vocações, e não no comum
acreditava-se no propósito de ampliar seus horizontes de maneira útil. Peça uma
graduado da faculdade quando a última vez foi que eles leram um livro de um lado
para o outro; a resposta pode surpreender e deprimir você. Apesar disso, é
possível que estudantes individuais tenham uma ampla experiência na faculdade. Inteligente,
se não for esperto, as pessoas abundam. No entanto, terá um custo de
média de pontos, porque o aluno se concentra demais em particular
assuntos ou cursos interessantes que podem não fornecer economicamente
retorno ótimo do ponto da nota do esforço do aluno.

Embora a faculdade signifique coisas diferentes para pessoas diferentes - seja um
lugar para o ensino superior, uma festa de dois a quatro anos ou simplesmente uma marca
ingresso exigido pelo mercado de trabalho - a crescente demanda
educação e o custo mais alto resultante significam que muitos estudantes assumem
dívida. Os empréstimos estudantis são frequentemente considerados um investimento no futuro. o que
a maioria dos estudantes esquece é que a única maneira de vender esse ativo é
trabalhando fora de sua dívida. Além disso, exceto possivelmente estudantes de MBA, poucas pessoas
faça uma análise do fluxo de caixa descontado para verificar se o "investimento" deles realmente
possui uma taxa interna de retorno suficiente. Talvez seja surpreendente que muitos
as escolas de comércio têm taxas mais altas de retorno interno do que as de ensino superior.
Eles custam (muito) menos, têm menos tempo para se formar e, devido ao
superprodução de pessoas com diploma universitário, este último não concede
tanto benefício econômico em comparação com os negócios como costumava. Apesar disso,
muitos jovens continuam acreditando que sua melhor chance na classe média
estilo de vida é um diploma universitário, assim como a classe baixa gasta quase 10% dos
sua renda já limitada em bilhetes de loteria para atingir seus objetivos financeiros
sonhos. Sim 10%! 10
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Carreira

A vida da maioria das pessoas de carreira é dominada por horários e procedimentos.
Eles acordam na mesma hora todos os dias. Eles seguem o mesmo caminho para o trabalho
e sente-se na mesma mesa e faça as mesmas coisas dia após dia
muitos anos. No final do dia, eles retornam pela mesma rota. Eles
têm várias tarefas e atividades agendadas até irem para a cama ao mesmo
Tempo. Talvez eles ocasionalmente vão a um restaurante, cinema ou esportes
evento. Os fins de semana são como as noites - estruturados em torno de tarefas que não aconteciam
feito durante a semana, como lavar roupas, limpar e dormir. Férias são
organizados da mesma maneira - se não forem realizados entre as transições de trabalho,
férias são passados   alguns dias aqui e ali, como as pessoas passam um dia
viajar e depois freneticamente dar a volta e tentar ver tudo o que eles querem
ver antes de voltarem, exaustos. A recompensa por correr nessa
esteira não ocorre pela satisfação de fazer um bom trabalho, mas por
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o salário semestral.
Da mesma forma, muito esforço é gasto em gastar dinheiro. O dinheiro é gasto como

recompensa pela labuta, mas também porque as pessoas percebem que há
nada melhor a ver com isso. Freqüentemente, o dinheiro é gasto da maneira mais ineficiente
possível, usando cartões de crédito e, em seguida, efetuando pagamentos mínimos,
pagando o item duas vezes mais apenas em juros. O gozo é muitas vezes limitado
comprar coisas porque não há tempo para usá-las, já que o comprador precisa
volte ao trabalho e ganhe mais dinheiro. Medido em termos de valor bruto
crescimento do produto interno (PIB), esse ciclo é altamente produtivo, mas poderia
Pode-se argumentar que o efeito líquido não é muito produtivo. Graças a
publicidade, ninguém sabe quando é o suficiente, mesmo correndo
falta de espaço na garagem deve servir como uma indicação. Os desejos materiais são
universalmente acreditado para ser infinito no escopo.

Além disso, todo mundo parece querer um corte nos seus ganhos. o
quanto mais você trabalha, maior o corte. As autoridades fiscais querem o seu corte, e
quanto mais você trabalha, mais eles querem. As pessoas querem dinheiro para gerenciar o
dinheiro que você não gasta e dinheiro para cuidar das coisas que você não gasta
tenha tempo para cuidar de si mesmo. Isso requer mais trabalho e, portanto,
custos ainda maiores em termos de creche, roupas de negócios,
cortes de cabelo caros, almoços fortes e lanchonetes. As pessoas correm mais e
mais difícil, mas de alguma forma não parece progredir, continuamente sangrando dinheiro
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à medida que luxos se tornam desejos, desejos se tornam hábitos e hábitos se tornam necessidades,
e então eles morrem lentamente uma morte financeira por mil patos mordiscando.

Viver para trabalhar e gastar, não é de surpreender que as pessoas obtenham
identidade principal através do cargo e das compras: "O que você faz
para viver e quais nomes de marca você compra para expressar seu estilo de vida? "
Apesar da duplicação da produtividade nas últimas duas gerações, nosso
a cultura ainda está perpetuando o antigo ritual de oito horas de trabalho, oito horas
de sono e oito horas de tempo livre, mesmo que isso devesse ter sido
reduzido para quatro horas de trabalho, oito horas de sono e 12 horas de folga
hora até agora. Talvez as pessoas estejam apenas fazendo o que lhes disseram para fazer
por pais, amigos, políticos e outros. Existe um estigma enorme
associado à ocupação do tempo com outras coisas além de trabalhar e
compra de mercadorias anunciadas.11 Uma tremenda quantidade de esforço entra na carreira
avanço, para ganhar mais dinheiro e comprar mais coisas. Inúmeros livros são
escritos e são realizados muitos workshops sobre como ficar até mais tarde para aparecer
dedicado, como sair cedo para parecer eficiente, onde sentar e como sentar,
com que frequência e alto volume para falar em reuniões a serem notadas pelo chefe, como
lidar com avaliações de desempenho e como se preocupar com outras coisas que são
essencialmente além do seu controle e, portanto, causa muito estresse.
Da mesma forma, os especialistas explicam quais perguntas são feitas em uma entrevista de emprego,
quais respostas dar a melhor impressão e como redigir um currículo
para que ele se destaque entre as centenas de outros currículos que se seguem
exatamente o mesmo conselho. Embora esses conselhos pareçam úteis, apenas
serve para aumentar a pressão competitiva. É como a Tragédia de Hardin
o Commons. Por sua vez, os empregadores fazem muito por encontrar funcionários
com o ajuste certo, pessoas que aprendem ou são naturalmente talentosas em tocar
os jogos do sistema. O consumidor nascente já deveria ter tido
praticar na adaptação e ser popular no ensino médio. De fato, alta
o atletismo escolar é uma boa preparação para o mundo corporativo de hoje devido à
importância do "jogo em equipe". Da mesma forma, "não ter vida" (nada de errado em
isso, mas você sabe o que quero dizer) é uma boa preparação para a vida na academia.
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A "sobrevivência do mais forte" darwiniana muitas vezes tem tons de "sobrevivência"
dos melhores ", uma crença de que os" mais aptos "terão prazer em reforçar.
não deve ser esquecido, no entanto. Em ambientes competitivos, a seleção
não é para o melhor, mas para aqueles que melhor se adaptam ao ambiente. As pessoas não são
selecionados para os melhores atributos, eles são selecionados para os atributos mais adequados. UMA
O mundo sem árvores seleciona a girafa de pescoço curto, mais bem adaptada.
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Da mesma forma, a carreira seleciona pessoas dispostas a desistir de
vive pelo bem do trabalho.

A maioria das promoções são regidos 12 pela exigência de antiguidade. este
significa que um superior deve ser promovido, aposentado ou demitido antes de um inferior
pode ser promovido. Naturalmente, essa trajetória previsível de promoções é
sujeito a dados demográficos. Portanto, se você deseja uma boa estimativa de sua carreira
perspectivas, dê uma olhada na taxa de natalidade em função do tempo. Além disso, durante
Em períodos de crescimento econômico e rápida expansão, a promoção é muito mais fácil
do que durante períodos de contração ou estagnação. Se você já se perguntou por que
seu chefe é incompetente ou por que é tão difícil avançar, as chances são de que
que ele iniciou sua carreira durante um período de expansão econômica, que
necessário raspar o fundo para que todas as novas posições sejam preenchidas, enquanto você
não, relativamente falando.

Os salários assalariados levam a uma preferência do empregador por mais horas de trabalho.
Além disso, os empregadores têm custos fixos e, portanto, preferem que os trabalhadores trabalhem
ativos capitalizados o mais difícil possível. Ao pagar salários mais altos e limitar
o número de empregos com altos salários, os empregadores podem fazer os trabalhadores competir
para esses trabalhos. O avanço não funciona tanto no modelo de uma escada
como no de uma pirâmide. Como os trabalhadores passam mais tempo no trabalho, isso leva a uma
dependência do trabalho, já que pouco tempo pode ser gasto em atividades alternativas.
Ter vários fluxos de renda é de fato altamente perigoso para os trabalhadores
motivação. É por isso que a renda do capital geralmente é isolada
contas especiais de aposentadoria com multas por retirada. É também por isso que
Muitos empregadores desencorajam os trabalhadores a trabalhar em competições ou mesmo
trabalhos não concorrentes. Além disso, a dívida desempenha um papel importante no bloqueio de pessoas
para trabalhar a maior parte de suas vidas. Costumava ser o casamento visto como
um aprisionamento: ao contrário de um solteiro, o marido precisaria de um emprego para cuidar de seus filhos.
dependentes. Hoje isso não é mais o caso e ser solteiro é mais um
aprisionamento, já que a renda familiar não é diversificada por um cônjuge que trabalha.

Uma vida de consumidor é de intensa especialização. A maioria faz um único trabalho
sem muita preocupação com o todo maior. É por isso que tão grande
importância é colocada em se encaixar e ser um jogador da equipe. Por outro lado,
também significa que poucos participantes da sociedade realmente têm ou tentam
compreensão de questões maiores, como mudanças climáticas, geopolítica e
questões populacionais, ou por que, apesar de nossos avanços na tecnologia, ainda trabalhamos
tão duro quanto nossos avós. Esses problemas geralmente são deixados para "eles"
mas "eles", os especialistas, realmente sabem o que estão fazendo?
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Especialização

Nosso sistema educacional e nossos líderes empresariais nos aconselham a
"tornar-se um especialista." A razão é que, embora as habilidades generalizadas sejam muito
benéfico, eles não se encaixam bem no sistema existente. O sistema existente
requer especialistas - engrenagens que se encaixam em um sistema que já foi construído.
O conhecimento especializado é muito mais barato para a produção em massa
propósitos além do conhecimento generalizado. Imagine todas as habilidades que alguém poderia
precisa adquirir para construir um carro a partir de minerais crus que foram escavados
terra. Levaria uma vida inteira para adquirir habilidades suficientes para criar uma única
carro, após o qual seria muito velho para fazer mais. Se, em vez disso, vários
as pessoas aprendem apenas uma habilidade simples e são organizadas em uma linha de montagem,
o tempo reduzido gasto em aprendizado permite que eles produzam muito mais.
Dadas as limitações da inteligência humana e do tempo de vida, a especialização é
a única maneira de produzir rapidamente produtos sofisticados.

Nesse sentido, as habilidades complexas de construir um carro foram transferidas
desde o mestre artesão até o sistema da fábrica, que ficou muito
complexo, com linhas de montagem e inventário controlados por computador
gestão. Por outro lado, o sistema tenta dividir a mão-de-obra em
especializações possíveis para reduzir custos. Usando novamente o exemplo de
fabricando um carro, a especialização pode ser reduzida ao ponto de
substituindo pessoas por robôs que soldam uma única peça de metal.

O custo da especialização

É obviamente mais caro, tanto em tempo quanto em dinheiro, para a Pessoa A
e Pessoa B para obter a quantidade necessária de conhecimento nos dois campos X
e Y do que é se A fosse se concentrar em X enquanto B se concentrasse em Y.
Dessa forma, ambos podem obter a mesma profundidade de conhecimento em metade dos campos, em
Metade do tempo. Como alternativa, eles podem obter o dobro do conhecimento no
mesmo campo ao mesmo tempo. Daqui resulta que quanto mais um campo for dividido
subcampos, menos caro esse conhecimento fica. Esses custos
poupança pode ser usado para atingir níveis ainda mais profundos de competência (ver esta
figura ).
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O conhecimento de um filósofo natural no século XVII era tão
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amplo que ele iria cobrir vários campos, como matemática, física,química, meteorologia etc. (ilustrado por uma ampla curva de sino)
Comparado a um cientista moderno, o filósofo natural

pode-se dizer que o conhecimento sobre um tópico específico é corretivo em
melhor. Por outro lado, um cientista moderno sabe muito pouco, mesmo

quando se trata de coisas básicas, fora de seu próprio campo de especialização.
Isso é resolvido com muito mais cientistas, cada um cobrindo suas

próprio subcampo estreito.
É importante perceber, porém, que só porque os humanos estão ficando

mais especializado não significa que eles estão ficando mais inteligentes. Dado estes
limitações, é claro que a profundidade da especialização tem o custo de
estreiteza da especialização. Ter um conhecimento estreito, mas profundo, significa
que não se tem muito conhecimento amplo ou habilidades amplamente aplicáveis.
O mercado compensa isso, disponibilizando, a um preço, o valor
produtos produzidos por outros especialistas. No entanto, o especialista individual é
sujeitos ao risco de ficarem presos a uma habilidade inútil se a demanda por
habilidade especial desaparece subitamente devido à terceirização ou salários estagnados
devido à concorrência. Especialistas que investiram todo o seu conhecimento em
habilidades úteis para o risco de emprego de repente se encontram sem
renda em um mundo em mudança. Portanto, muito esforço é feito continuamente
adquirir novas habilidades e descartar as antigas. Muitos acham estressante
acompanhar a tendência tecnológica de sua especialização como novos métodos
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são introduzidos continuamente, exigindo que eles descartem
conhecimento.

Esta figura mostra uma função delta estreita que representa as habilidades de
um especialista. Uma linha pontilhada e uma seta representam a mudança na demanda.

A demanda agora está quase inteiramente fora da oferta do especialista.
Isso exige que o especialista trabalhe duro para permanecer no alvo. o
A figura também mostra uma curva de sino mais ampla que representa as habilidades do

generalista. Durante uma mudança de demanda semelhante, a sobreposição entre os novos
demanda e a oferta do generalista são substanciais.

Aqui, um grande problema é que anteriormente adquirido, especializado
o conhecimento não pode ser usado como base para novos conhecimentos especializados -
definição, apenas o conhecimento generalizado pode servir a esse propósito. O único
O que o especialista sabe é quanto esforço foi necessário para atingir o nível de
a especialização anterior e que isso deve agora ser repetido provavelmente
várias vezes ao longo de sua carreira.

Em outras palavras, um especialista adquiriu muito conhecimento especializado
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a um custo unitário barato para ser competitivo. No entanto, dada a baixa unidade
custo, esse conhecimento não é uma base sólida para maior crescimento profissional;
pelo contrário, é dispensável. O meio de sobrevivência de um especialista é sua capacidade de
aprenda rapidamente novos assuntos, produza rapidamente trabalhos vendáveis   e depois mova
em. Isso é chamado de desnatação. É a mesma estratégia seguida pelas ervas daninhas, usar
uma analogia ecológica. No nível de especialista (consulte Medição de domínio ), uma pessoa
precisa de 80 a 100 horas por semana para se manter competitivo. Para o nível de mestrado, é de 60 a 80
horas, e permanecer competente requer de 40 a 60 horas por semana.
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O profissional precisa esquecer e reaprender pode ser difícil de aceitar,
especialmente para especialistas dedicados que se identificam pessoalmente com
atualizar e se orgulhar do conhecimento que passaram anos
aquisição. São pessoas que consideram seu trabalho uma expressão de quem
eles são. Eles geralmente produzem o melhor trabalho, as "catedrais" de seus
profissões. Por outro lado, eles também correm o maior risco de queimar quando
o mercado ou seus empregadores os forçam a derrubar suas catedrais e
construir outra coisa. Aqueles que mantêm uma distância profissional de
seu conhecimento e tratá-lo como cursos escolares e passagem para exames
Melhor. Essas são as pessoas que constroem as "casas cortadoras de biscoitos" de seus
profissões, que são ideais para a produção em massa. Estes são os
"profissionais".

Criar um sistema baseado em produção especializada aumenta assim
produtividade, mas à custa de um aumento do risco e pressão sobre o
Individual. Outra característica do trabalho especializado é que depende de
gastando recursos como tempo e energia. Portanto, a especialização é
não é uma estratégia ideal para quem busca equilíbrio na vida. Aqueles que
dedicar algum tempo ou energia para buscar outros interesses certamente será
ultrapassado por outro especialista, que dorme menos ou não tem outro
responsabilidades. A competição é intensa.

Um outro problema que causa ineficiências sistêmicas é que
o avanço dentro do sistema está sujeito ao Princípio de Peter, onde
as pessoas são promovidas desde que sejam competentes em sua atual
especialização. Isso cria um problema à medida que as especializações mudam, e um
pessoa pode ser promovida a uma especialização, geralmente de gerenciamento,
onde ele não é competente (seu mais alto nível de incompetência) e nunca será
estar. Nesse sistema, o trabalho é feito apenas por aqueles que ainda não alcançaram um
posição em que são incompetentes. Embora algumas instituições tenham
fez esforços para eliminar os efeitos prejudiciais desse princípio, ainda é
observado em muitos lugares.

Competição de emprego

Como mencionado acima, a especialização tem outro problema. Concorrência
é muito difícil porque é difícil comparar as habilidades reais do
especialistas. Em alguns casos, o nível de habilidade desejado para uma posição é alcançado por
vários concorrentes, todos suficientemente bons. Se houver uma abundância de
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concorrentes, o processo de decisão falha, torna-se confuso e começa
dependendo de coisas menos relacionadas às habilidades demandadas. No
Nesses casos, a obtenção do emprego começa a depender de intangíveis que são
geralmente fora do controle, e certamente fora da especialização, do
trabalhador. Claro, existem muitos outros especialistas que venderão conselhos sobre
o que vestir, como formatar um currículo, em quais clubes participar etc. Isso é bom
para o sistema, mas menos benéfico para o indivíduo.

São gastas grandes quantidades de tempo escolhendo os poucos vencedores deste jogo.
Alguém poderia argumentar que a função de uma educação universitária não é tanto
forneça educação para produzir o abandono escolar, disposto a
aceitar trabalhos com salários mais baixos. Em outras palavras, uma educação universitária é uma classificação
mecanismo. Mas não para por aí. A chamada carreira fornece uma
mecanismo de classificação semelhante. As pessoas freqüentemente falam sobre escalar o
escada corporativa. No entanto, uma escada implica que, se alguém subir com força o suficiente,
um eventualmente chegará ao topo. Na realidade, é mais como uma empresa
pirâmide. Não é preciso apenas escalar com força; é preciso também vencer o
outros alpinistas à medida que a pirâmide fica cada vez mais estreita.

Embora esse sistema tenda a promover aqueles com as habilidades necessárias para melhor
jogar o jogo, causa muito estresse e esforço desperdiçado. Desde que muitos são
acostumado a pensar que a renda baseada no emprego é a única maneira de obter
adiante, eles gastam todo o seu esforço em seu trabalho em detrimento de sua casa
vida, apesar de os empregadores prestarem serviços de boca em boca para equilibrar a vida profissional. Aqui um
A solução é moderar as ambições profissionais. Afinal, percebendo em um
ponto inicial de que todo o caminho não depende apenas de habilidades, mas também
requer 100% de dedicação, tempo de leitura e possivelmente alguma ética
compromissos, pode-se auxiliar no processo de classificação buscando conscientemente
posições adequadas aos objetivos mais moderados e evitando desnecessários
concorrência. Aqueles com menos previsão são forçados a diminuir seus objetivos
através da carreira esgotada.

Em resumo, o sistema de trabalho é projetado para que a maioria das pessoas tenha
especializada ao mais baixo nível da cadeia produtiva. Especialização
torna as pessoas substituíveis diretamente através de avanços tecnológicos ou
através da competição entre muitos outros com habilidades semelhantes. Especialistas
são como engrenagens no sistema e tendem a ter interfaces muito simples com
isto.
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A busca de coisas, status e felicidade

Nossa cultura foi fundada na ideia de que maximizar a produção é igual a
maximizando a felicidade. No passado, perseguir esse objetivo era admirável, pois
qualquer aumento na produção resultou em um aumento no bem-estar: melhor comida,
melhor remédio, melhores roupas, melhor moradia, melhor trabalho e melhor
vivo. Em algum momento, o foco mudou de melhor para mais: mais comida,
mais remédios, mais roupas, mais quartos, mais banheiros e mais
trabalhos. Mas podemos dizer honestamente que isso ainda resulta em uma vida melhor e maior
bem-estar?

A mudança de foco - de melhor para mais - sinalizou a transição de um
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economia de produtor para uma economia de consumo. Considerando que o maior problema de
a economia do produtor era como produzir e distribuir bens suficientes para
sobreviver - um problema que ainda não foi resolvido em escala global - o
O maior problema de uma economia de consumo é como limpar o mercado de
bens superproduzidos.

Há duas maneiras de resolver esse problema: produzir menos ou
aumentar o consumo. Várias estratégias para trabalhar menos, como mais
férias e educação mais longa diminuem a produtividade. 13 No entanto, existem
muito mais estratégias para consumir mais - estratégias governamentais, bem como
estratégias corporativas.

Estratégias governamentais, impulsionadas pela moeda política das organizações populares
votos, compreendem políticas monetárias indutoras de inflação, que levam as pessoas a
gaste seu dinheiro agora em vez de guardá-lo para mais tarde, e políticas fiscais,
que promovem projetos governamentais que variam de gastos militares e
guerras a projetos de criação de empregos, como construir pontes para lugar nenhum,
pacotes de estímulo para os consumidores - anteriormente conhecidos como cidadãos.

Muitas estratégias corporativas voltadas ao lucro são baseadas em moda, planejadas
obsolescência, atualizações desnecessárias e manipulação emocional magistral -
marketing - fazendo com que as pessoas substituam continuamente mercadorias que ainda estão
bom funcionamento.

Embora essas estratégias pareçam falhar taticamente de maneira quase previsível
moda, com booms e bustos, recessões e depressões, ou simplesmente
má administração crônica, quando regulada e dirigida centralmente, a
estratégias provaram ser imensamente poderosas em escalas de tempo seculares. 1
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O resultado é que a humanidade consumiu metade do petróleo - um recurso antigo
milhões de anos atrás - dentro de um século, enquanto
afetando de forma mensurável a biosfera e o clima do mundo. Uma vez que
Como os recursos são finitos, essas estratégias não podem ser sustentadas. Crescimento econômico--
a rapidez com que os recursos são convertidos em bens de consumo - é considerado
desejável pela profissão econômica, enquanto biólogos, psicólogos e
os sociólogos estão calculando as perdas. No entanto, se empresas individuais
mediu o crescimento da mesma maneira - gerando renda e ignorando
que a renda é gerada pela queima rápida de seus ativos de capital -
acionistas estariam protestando. Em um mundo onde a automação tem
orgulho eliminado na mão de obra dos produtos e ninguém tem tempo
para muito mais do que trabalho, o status é baseado na aquisição e acumulação.
A compra e o consumo de produtos tornaram-se substitutos para
criando e fazendo. Auto-estima e status, portanto, não são intrínsecos
valores como quem você é, o que pode fazer ou o que sabe; eles estão
sobre valores extrínsecos como o que você pode comprar, o carro que você dirige, o número
de quartos e banheiros em sua casa e os preços em seu
roupas. Assista a programas populares sobre casas altamente estilizadas com uma TV
em todos os cômodos - a TV é uma maneira de consumir seu tempo e não seu
dinheiro - móveis caros e gravuras nas paredes. Agora vá e olhe
novamente, mas preste atenção ao número de livros nas prateleiras, às
ferramentas para os projetos de hobby, o trabalho em andamento se espalhou sobre a mesa.
Não há nenhum. Que vidas vazias essas pessoas devem viver.

Tendo substituído o consumo por criatividade e habilidades técnicas,
fazer compras se torna uma forma de auto-atualização - não há um número pequeno de
adolescentes que associam crescimento pessoal a mudar de guarda-roupa--
"terapia de varejo" se torna uma maneira ativa de se sentir bem. Compras, então,
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torna-se um fim em si mesmo, e não um meio para um fim. Ao invés de
projetar para si mesmo, comprar designs profissionais ou marcas
estilo de vida associado se torna a maneira preferida de expressar quem você
são, e os consumidores começam a se conectar com base nas coisas e
marcas que compram. Esse consumo se manifesta de maneiras diferentes.

Para alguns, buscam-se experiências orientadas por status. Em vez de refinar
experiências, como aprender a identificar cantos de pássaros durante uma caminhada no parque,
novas e mais exorbitantes experiências são buscadas, e as agências de viagens são
feliz em oferecê-los. Muitas dessas viagens se assemelham a viagens de negócios atormentadas
em vez de férias relaxantes. "Trabalhe duro jogue duro."
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Outros tentam criar significado através da coleta; Aquilo é um
forma sistemática de acumulação. Foram criados setores inteiros que apelam
ao instinto de acumular, criando coisas para coletar sem valor de uso
qualquer que seja. Essas coisas nem sequer têm valor intrínseco ou colecionável,
mas os consumidores as colecionam de qualquer maneira e trabalham duro para isso.

Para muitos, o status está associado a itens caros, considerados adequados
para alguém com um salário mais alto. Certos trabalhos estão associados a certas
níveis de gastos. Isso significa que o preço em si é frequentemente considerado um
bem complementar - o item é considerado desejável simplesmente porque é
caro. Isso prende a pessoa a uma espiral de "atualização": uma camisa cara
leva à compra de um terno caro; o carro deve corresponder ao caro
casa. Um aumento no salário permite comprar bens que anteriormente
parecia um luxo. Outro aumento leva a outra atualização. Logo esses
tornar-se uma parte normal da vida e as pessoas começam a se identificar com elas. Quando
você se identifica com um objeto, é definido pelo objeto e depois controlado por
e, finalmente, pertencente a ele. Se você se relaciona com seus bens, você está
possuído por suas coisas e tomará muitas de suas decisões por você. este
armadilha não é apenas mental, mas também física.

Ao mudar para um novo local, há uma tendência de preencher rapidamente todos
quartos com móveis (e TVs) - talvez haja um tabu contra o vazio
quartos? Essas salas extras, que raramente são usadas - a chamada mídia
quartos, a barra do porão, a sala de artesanato - são então usados   para guardar espaço
e lentamente encha com coisas que as pessoas "precisam", mas nunca usam. De fato, em muitos
casas, esses cômodos, como garagens anexas, não têm outro propósito senão
armazenar coisas e móveis não utilizados. É claro que isso torna desafiador
mudar para um lugar menor. Em particular, a própria idéia de mudar é
rejeitado porque requer muito esforço. Portanto, não apenas as pessoas estão ligadas
para as coisas deles, eles também estão ligados às suas casas.

O acúmulo contínuo de coisas logo torna qualquer casa pequena demais, independentemente
do seu tamanho. Portanto, muito esforço foi feito para otimizar o quadrado total
filmagens incluindo reaproveitar a garagem e estacionar o carro na rua.
As pessoas parecem não perceber que a busca por trazer mais bens
através da porta da frente é uma doença crônica e que a falta de espaço é
um sintoma e não um problema subjacente. Conseqüentemente, o moderno
casas são na sua maioria grandes, mal construídas, mal localizadas e financeiramente
Alavancada. Como os grandes bebedores de gás costumavam dirigir de um lado para o outro,
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eles consomem muita energia e, portanto, à luz dos recursos nascentes
restrições, também estão desatualizados e antiquados.

Ironicamente, comprar coisas é frequentemente usado como recompensa "merecida" por
trabalho: "Por que você não compra algo bom?" A ideia é
esse trabalho é trabalhoso, então, para aliviar a dor, o dinheiro ganho
o trabalho é gasto em alguns gadgets, exigindo mais trabalho. Essa espiral
faz pouco sentido, então ou o trabalho não é tão ruim, ou talvez haja outro
razão para esse comportamento. Uma razão pode ser que muitas pessoas são assalariadas
funcionários em período integral. Eles não podem optar por trabalhar menos, portanto podem
gastamos o dinheiro supérfluo que ganham.

Como resultado, não importa quanto alguém receba, as despesas tendem a corresponder
renda. Isso é chamado de inflação no estilo de vida. Sem a sabedoria de determinar
quando é suficiente, o consumo é levado ao extremo e as pessoas ainda
trabalhar como sempre, se não mais, apesar de dobrar sua produtividade
o meio século passado.

Em casa, o crescente uso da tecnologia de economia de tempo não
resultar em tempo economizado também. Pelo contrário, resulta em mais a ser feito. Para
Por exemplo, graças à máquina de lavar, as roupas agora são lavadas mais de
sempre antes e, como resultado, as famílias passam tanto tempo lavando roupa
como antes das arruelas se mudarem para as casas das pessoas.14 Parece ser um
fato tragicômico de que toda invenção que economiza tempo é imediatamente cancelada
por um aumento na atividade ou uma mudança de comportamento. Quando o automóvel
foi feito acessível para as massas, as pessoas se afastaram do trabalho
e mais longe das lojas. Enquanto a velocidade do transporte aumentou,
A distância de transporte aumentou proporcionalmente, mantendo o tempo de transporte
constante. No entanto, resultou na criação da indústria automobilística e, portanto,
empregos criados.

Aparentemente, a criação de empregos pode parecer positiva, mas tudo o que tem
realizado é substituir uma atividade anteriormente simples e não econômica,
como caminhar, com toda uma indústria de construção de carros, rodovias e petróleo
plataformas para realizar a mesma tarefa de ficar entre os lugares. Carros podem ir
muitos lugares, mas a maioria das viagens pode ser feita facilmente em uma hora de caminhada
escolhendo sabiamente a localização de sua casa (consulte Como encontrar abrigo ). Se vocês
deseja ir além, existem outros meios também.

Muitas outras atividades que as pessoas costumavam fazer também têm
foi transformado em produtos. Consequentemente, as pessoas gastam tempo trabalhando para comprar
produtos, em vez de aprender e realizar a atividade. O resultado
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é uma espiral descendente de menos habilidades -> maior necessidade de tecnologia -> mais
trabalho -> menos tempo para praticar as habilidades restantes -> perda adicional de
competência. Quanto mais coisas os consumidores pensam que precisam, mais controle
eles abandonam suas vidas e quanto mais suas vidas são moldadas pela
produtos que eles possuem. Graças ao foco na tecnologia, muitas habilidades têm
esquecido - os ovos não podem ser cozidos sem caldeiras, o pão não pode ser
torradas sem torradeira e o balcão não pode ser limpo sem corante
produtos químicos coloridos. Andar cinco milhas agora é considerado uma provação
para ser evitado. Ninguém com um estado de espírito convencional gastaria um
horas andando todos os dias quando eles poderiam dirigir. No entanto, as pessoas não param para
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reconsidere gastar 10 semanas por ano trabalhando em período integral para pagar por issocarro apenas para evitar a inconveniência de uma hora diária de caminhada "laboriosa"
e ar fresco.

Essa ideia de crescimento econômico parece ser uma versão muito complexa de
cavando buracos e enchendo-os novamente. Cria crescimento econômico no
sentido tradicional, mas o mesmo acontece com a quebra de uma janela e sua substituição. O que é
ignorados são desperdício de esforço e recursos naturais, que devem ser subtraídos
do cálculo do crescimento para revelar um número mais preciso de quão bem
as pessoas, não a "economia", estão fazendo.
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O problema com finanças pessoais

Finanças é o processo de troca de fluxos de caixa entre um período em
tempo e outro através do uso de contratos financeiros. O custo disso
troca é o juro pago pelo mutuário (consulte Fluxo de caixa financeiro
ciclos ). Quanto maior o período, maior o interesse. O interesse será
sempre será pago no futuro, por definição. O único custo possível no
presente é uma taxa. Um exemplo típico é o empréstimo com juros simples, onde
credor empresta ao mutuário uma quantia - o principal - em troca de
pagamento de juros até um dia no futuro em que o mutuário pagará o
diretor completo de volta para o credor. Outro exemplo é a amortização total
empréstimo em que o credor é reembolsado em pagamentos constantes
quantias decrescentes de juros e quantias crescentes de principal ao longo
período do empréstimo. Normalmente, uma taxa também é adicionada aos pagamentos.

O financiamento é uma ferramenta comercial útil. Uma empresa é uma organização que
existe principalmente para gerar lucro para seus proprietários através da venda de mercadorias
ou serviços a consumidores e emprego de trabalhadores. Outros diriam
que as empresas existem principalmente para manter as pessoas ocupadas - ou seja, para criar empregos.
Usando financiamento, uma empresa pode alavancar suas operações emprestando dinheiro
gastar em investimentos para aumentar as receitas futuras. Pagamentos futuros de
dívida e juros são então feitos usando a receita mais alta. Isso muda o
custo de dinheiro de um presente menos produtivo para um futuro mais produtivo
e permite que a empresa obtenha lucro mais rapidamente e obtenha mais lucro em comparação
para uma empresa que opera sem dívidas. 15



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 41/225

Hipoteca, empréstimos para automóveis e dívidas dos consumidores

Ao contrário das empresas, os consumidores raramente usam dívidas para investir e gerar um
renda. Em vez disso, eles usam dívidas para comprar materiais de consumo, como veículos,
casas, móveis e eletrônicos, que não geram renda. Nesse caso,
interesse não é mais o custo de fazer negócios. Agora é o custo de vida
além dos meios de alguém. Esse custo varia de taxas hipotecárias típicas a taxas
taxas de cartão de crédito multiplicadas pela dívida pendente. Durante a vida útil de um
consumidor isso adiciona quantias substanciais de dinheiro. Considere um típico
hipoteca de seis por cento que dura 30 anos. Aqui o interesse total sobre o
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anos é ~ 105% em cima do custo da casa. Para aqueles que são apenas
iniciando seu pagamento, juros e encargos financeiros abrangem quase todos
o pagamento mensal - home equity é construído principalmente no final do
reembolso. É muito difícil se tornar rico e financeiramente independente
dessa maneira, e o pagamento predominante de juros é mais preciso
pensado como pagando aluguel, sendo responsável por todas as despesas
associado à propriedade da casa.

Toda dívida vem com uma obrigação contratual de reembolso, que é
geralmente estruturado para durar 30 anos para minimizar mensalmente
pagamentos, mas definitivamente não para minimizar o número total de pagamentos,
o que é maximizado aumentando o vencimento do empréstimo tanto quanto
possível. Se o vencimento for prolongado em perpetuidade, os pagamentos de juros
tornar-se semelhante ao aluguel. Se o único meio de pagamento é um emprego, isso significa
esse trabalho também deve durar pelo menos 30 anos. Dessa forma, uma única decisão apenas
depois de deixar a escola se torna um compromisso ao longo da vida que pode ser muito difícil
escapar, dado que o dinheiro emprestado foi gasto para aumentar
consumo em vez de aumentar a produção.

O maior consumo é financiado. Isso significa que o dinheiro gasto em
grande consumo não foi ganho por quem o gasta. Isso tem um
conseqüência drástica para a maneira como o mercado define o nível de preços de qualquer coisa
que pode ser financiado,16 e hoje, qualquer coisa - até mesmo uma refeição de fast food
franquia de hambúrguer - pode ser financiado através de crédito não garantido. Especificamente,
o preço das coisas não é de acordo com quanto dinheiro as pessoas economizaram, mas
quão grande os mutuários e credores de pagamentos mensais acham que pode ser feito em
o futuro. Isso é definido pela taxa de juros, que é parcialmente manipulada pelo
governo e classificações de crédito, que são parcialmente manipuladas por
consumidores individuais, credores e agências de classificação de crédito. Esses fatos
mudar a maneira como as pessoas pensam em dinheiro. O que você salvou se torna menos
importante do que o que você pode potencialmente emprestar.

A conseqüência é que o custo em termos de horas trabalhadas não é mais
totalmente apreciado, e as pessoas trabalham e gastam mais - às vezes muito mais--
do que pagariam em dinheiro, contando com a possibilidade de pagar de volta
futuro ou rolar a dívida, ficando assim para sempre presos. Muitos até
gastam tanto que não podem pagar, levando a recursos alocados
que poderia ter sido gasto de maneira mais justa por quem ganhou o dinheiro.

A conseqüência sistêmica desse desperdício é que os preços em uma dívida
sociedade é mais alta do que seria em uma sociedade movida a dinheiro, simplesmente
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porque mais dinheiro (crédito) está perseguindo os bens. Isso leva a bolhas
e falhas devido ao crédito ser muito barato ou muito caro, e uma
atraso psicológico levando a uma economia bipolar de otimismo alternado e
pessimismo.17 Parece que economistas, ou a maioria efetiva de
indivíduos que se envolvem em empréstimos e empréstimos, ainda não foram capazes de
modelar perfeitamente a demanda e a oferta futuras e, portanto, uma economia que
baseado em previsões de demanda e oferta futuras (pela precificação de
pagamentos sob a forma de taxa de juros) é inerentemente instável.

Idealmente, as finanças pessoais deslocam os fluxos de caixa no tempo, para que
está disponível quando é mais procurado e pago quando é menos procurado.
No entanto, essa mudança tem um preço em termos de taxas e juros.
Em particular, muitas pessoas que não conhecem melhor simplesmente farão a
escolha padrão, que envolve efetivamente obrigações contratuais para trabalhar
toda a sua vida em troca de casas, veículos, móveis, eletrônicos e
outras coisas. A saber, um salário ou mesmo o potencial de um salário futuro parece
ser uma porta de entrada para a droga da dívida; tantas pessoas provavelmente poderiam reduzir o
risco de contrair dívidas simplesmente abandonando o emprego.

Poupança e investimentos

Quando o crédito e o financiamento ao consumidor estão amplamente disponíveis, os recursos pessoais
taxa de poupança é próxima de zero. Poucos realmente querem economizar quando podem contar
em cartões de crédito para grandes compras ou para transportá-los em caso de emprego
perda. Como tal, o interesse funciona ao contrário. Em vez de economizar dinheiro e
receber juros ao longo do caminho antes de gastá-lo em uma compra, o crédito é
usado para fazer a compra imediatamente. Com o tempo, a dívida é paga,
juntamente com os juros, até que os pagamentos sejam suficientemente baixos para que se possa ir
em dívida novamente. Esse padrão de dente de serra invertido ocorre em várias
escalas de tempo, sendo a mais longa a hipoteca, com escalas de tempo mais curtas para automóveis
empréstimos, empréstimos para aquisição de imóveis e linhas de crédito, sendo os empréstimos por cartão de crédito
o mais curto. Freqüentemente, estes são rolados e, portanto, constituem um permanente
drenar os ganhos. Naturalmente, esta é uma maneira ineficiente e dispendiosa de
lidar com as finanças pessoais.

É arriscado também. Primeiro, se novos empréstimos são a única maneira de obter dinheiro, porque
toda a renda existente vai para contas e custo de vida, e novos empréstimos são
não disponível porque o crédito foi estourado, então uma súbita necessidade de
dinheiro - por exemplo, consertar um telhado com vazamentos ou qualquer outra emergência - é um problema sério
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problema. Normalmente, pode ser resolvido, mas apenas com taxas de juros muito altas.
Às vezes, as taxas de juros são limitadas pelas leis de usura, impedindo assim
solução de mercado. Segundo, pagar os empréstimos normalmente exige
pagamentos mensais. Se o devedor perder um pagamento, talvez devido a uma
perda temporária de emprego ou a referida emergência, as taxas de juros podem ser
substancialmente, ou o credor pode recuperar a garantia. Para evitar isso,
as pessoas gastam dinheiro fazendo seguro contra tal situação,
com as próprias empresas bancárias e de cartão de crédito ou com terceiros
agentes de seguros de terceiros. Auto-seguro, mantendo vários meses de
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despesas em uma conta poupança, que as pessoas com empregos, dívidas, contas e outros
obrigações financeiras chamam de fundo de emergência, está se tornando cada vez mais
alternativa popular.

Outros motivos comuns para economizar incluem adiantamentos em uma casa, carro,
férias, educação ou saúde. Essas despesas não podem ser financiadas porque
são inseguros ou porque o credor exige o adiantamento como
demonstração de responsabilidade financeira. Naturalmente, outros credores são frequentemente
dispostos a intervir para financiar o adiantamento a taxas de juros mais altas,
eliminando o controle de risco da exigência do credor primário de uma redução
Forma de pagamento. Aposentadoria para quem é velho demais para trabalhar e cuidar de
eles mesmos não podem ser financiados por crédito, devido à dificuldade em pagar
apóie o empréstimo. Tradicionalmente, aqueles que são velhos demais para cuidar de
confiaram em ter filhos e instilar um sentimento de filial
dever. No entanto, esses sentimentos filial talvez não sejam mais tão fortes quanto
outrora, os pais enviaram seus filhos para instituições de um
tenra idade e apenas realmente interagiu com eles por algumas horas por dia, sendo
ocupado com suas carreiras e gramados. As crianças preferem, portanto, enviar seus
pais a instituições próprias durante a velhice, por sua vez.

Portanto, recai sobre instituições, na forma de governo e
empresas privadas, para prover pessoas durante a velhice. Os planos oferecidos
empresas privadas são planos de contribuição definida, onde os
indivíduo assume todo o risco, ou planos de benefício definido, onde a instituição
assume todo o risco. Neste último caso, o governo está apostando no
disposição dos futuros contribuintes de pagar uma quantidade suficiente de impostos, e
as empresas estão apostando na disposição dos futuros clientes em comprar seus
produtos.

Esses planos geralmente estão alinhados com a legislação tributária, gerando
benefícios à custa de perder o acesso ao dinheiro até que o
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idade de aposentadoria sancionada. Isso significa que qualquer plano pressupõe que
todo mundo vai trabalhar até os 60 a 70 anos, e que os impostos
limites favoráveis   são estabelecidos para que a maioria das pessoas consiga economizar
apenas 10 a 20% de seus ganhos sem perder a vantagem tributária. No
Por sua vez, isso significa que os trabalhadores precisam de mais de 30 anos no trabalho para reunir o suficiente para
substituir sua renda trabalhando com saques de poupança (ver Financeiro
independência e investimento ). Isso também significa que sua situação financeira típica
planejador presumirá que todo mundo deseja trabalhar até os 60 ou 70 anos
anos. Mais importante, isso significa que todos assumem que trabalhar até
60 ou 70 é a única maneira de conseguir a aposentadoria. Com esse estado de espírito, é
Não é de surpreender que a aposentadoria aos 50 anos ainda seja considerada precoce, apesar do moderno
possibilidade de se aposentar décadas antes.

Graças a um boom secular de ativos - possivelmente demograficamente dirigido -,
tornou-se cada vez mais popular para os indivíduos economizar para a aposentadoria
investir diretamente nos mercados de ações / financeiros, um trabalho que já havia
administrados por bancos e empresários, utilizando as economias do
clientes. Esse tipo de "investimento" é pensado como uma conta poupança
compondo a taxas de juros muito altas que se acredita manifestarem
praticamente isentos de riscos agitando os braços e resmungando
algo sobre "a longo prazo". No entanto, a média dos custos em dólares - no
forma de contribuições mensais regulares e tipicamente automáticas para um
conta de aposentadoria baseada em investimentos financeiros - não é conceitualmente
muito diferente de estabelecer uma conta poupança em moeda estrangeira,
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exceto que este é denominado no patrimônio da empresa. Ambos sofrem com o riscode precisar vender em um mercado em baixa.
A média dos custos em dólar naturalmente fornece emprego estável para os fundos

gerentes e quase todos os demais associados ao mercado de ações. Regular
portanto, as contribuições são vendidas ao público como algo benéfico.
Na realidade, a média do custo do dólar é uma faca de dois gumes. Proponentes
geralmente imagine um cenário de um declínio inicial do mercado que se recupera. Nisso
Nesse caso, mesmo que o preço inicial e final sejam os mesmos, a média
o custo é menor, resultando em um ganho geral de investimento. Agora considere o
cenário de um mercado em ascensão que decai posteriormente. Nesse caso, o
custo médio é mais alto que o preço inicial e final, e o investidor
perdi dinheiro. De fato, dado que os mercados aumentam muito mais lentamente do que
eles caem, é mais provável que um investidor com média de custo em dólar faça uma entrada
e invista quantias maiores enquanto o mercado está subindo do que durante seu declínio.
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Na melhor das hipóteses, a média dos custos em dólares não oferece nenhum benefício, mas, independentemente disso,
a média de custos é uma excelente maneira de fornecer trabalho constante para Wall Street,
que coleta taxas e comissões para investir o fluxo constante de dinheiro
dos trabalhadores.

O setor de fundos mútuos normalmente cobra cerca de um por cento de todos
ativos anualmente, que ao longo dos anos se soma a uma fração substancial,
independentemente do desempenho. Como os perfis de risco-recompensa da maioria, mas não
todos os consultores de fundos estão distorcidos - ou seja, falham convencionalmente e você está bem;
falhe não convencionalmente e você será demitido; ganhar convencionalmente e você está bem;
ganhar de forma não convencional e você é um gênio - consultores de fundos mútuos que desejam
manter seus empregos tendem a se reunir e se comportar como um rebanho. Este tem
resultou na crescente popularidade dos fundos de índice "buy and hold", que
simplesmente imite o que todo mundo está fazendo, em média, a um custo menor. Do
claro, o comportamento emergente de tal estratégia é um caos eventual, como
ninguém lidera e todo mundo segue um ao outro.

Buy and hold é uma estratégia de investimento sem estratégia de saída. O que isso
normalmente significa que as ações geralmente são liquidadas quando o dinheiro é necessário,
em vez de levar em consideração quando um determinado estoque está supervalorizado. o
O efeito agregado dos trabalhadores que investem dessa maneira é transformar o estoque
mercado em um esquema demográfico elaborado de Ponzi, onde o valor de
investimentos depende de quantas pessoas estão se aposentando e quantas
as pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Em particular, depende do nível de
confiança que o participante mais recente possui no sistema e, portanto, esse
torna-se uma questão política. A diversificação não impede os efeitos de
algo tão sistêmico quanto isso. Em vez disso, reforça o problema, pois
todo mundo se comporta da mesma maneira. Se os estoques são fornecidos e demandados
de acordo com quantos estão entrando e saindo da força de trabalho, depois
o preço fica dependente da demografia.

A conseqüência das contas de aposentadoria e a dependência de
poupança nos mercados acionários é uma grande classe de pessoas que têm muito pouco
participação acionária em comparação com seu nível de consumo. Ninguém pensa em
usando melhorias em tecnologia e produtividade para permitir que as pessoas trabalhem
menos e exigem menos ativos para atingir o mesmo padrão de vida. Em vez de,
enquanto todo mundo é mais rico, pelo menos em termos de coisas, ninguém é mais rico.
Sua riqueza está "seguramente" fora de alcance. Se não fosse, quantos ainda
aparecer para o trabalho no dia seguinte?
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Investimento individual em produtividade que não seja a capacidade pessoal de trabalhar
mais difícil permanece terrivelmente baixo. Apenas alguns empresários gastam dinheiro com
aumentando sua produtividade para aumentar seu fluxo de caixa atual. Outros têm
poucos investimentos em ativos fora de suas contas de aposentadoria.
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Aposentadoria

A aposentadoria é um fenômeno relativamente novo. Vem de pessoas
tendo decidido que, em vez de usar a tecnologia de economia de tempo e
invenções que apareceram por volta da primeira metade do século 20 para viver uma
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vida de lazer, eles viveriam uma vida de compras e trabalho até que pudessemnão funcionam mais como unidades úteis - ou seja, geradoras de renda -
cadeia de produção e teve que ser anulada.

Com a institucionalização da sociedade, onde trabalho e vida e
praticamente toda e qualquer atividade é separada no espaço e no tempo,
as pessoas que foram institucionalizadas quando crianças tendem a institucionalizar
seus pais idosos em casas de repouso em troca (veja aqui ). Nesses
aposentados, os aposentados passam o tempo fazendo o equivalente a
atividades escolares, com a família participando durante as principais férias, se
pode encontrar o tempo. Isso é considerado normal.

Aqueles que acumularam uma grande quantidade de economia antes de
todo mundo graças a taxas de poupança incomumente altas ou opções de ações
às vezes se aposenta mais cedo. Esse tipo de aposentadoria antecipada se assemelha a um
férias longas, que é essencialmente o que é. O aposentado não tem direito imediato
planeja ser produtivo e, se o fizesse, voltaria ao antigo emprego
onde seu poder aquisitivo provavelmente seria maior. Em vez disso, o dinheiro é
passou voando para destinos exóticos, eventos esportivos ou amigos distantes e
parentes, apesar de golfe, pesca, barco a motor e outras atividades
atividades físicas ganharam popularidade. Embora relativamente raro--
Afinal, só pode haver tantas pessoas financeiramente independentes em um
sociedade - esse é o tipo de aposentadoria antecipada com a qual as pessoas estão familiarizadas
e sonhar, o tipo de aposentadoria que gira em torno de gastar
dinheiro.
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Irrompendo

As pessoas presas em suas formas tradicionais de pensar geralmente acreditam que o
O caminho para a liberdade e a felicidade consiste em ganhar um pouco mais de dinheiro do que eles.
atualmente ganham, independentemente de quanto ganham. No entanto, apesar da nossa
produtividade - e, portanto, nossos ganhos - dobrando em comparação com dois
gerações atrás, duvido que alguém se sinta mais livre ou mais feliz com seus ganhos.
O verdadeiro problema não é o quanto ganhamos; é quanto desperdiçamos,
talvez para demonstrar nossa suposta riqueza, quando a gastamos. Como nosso
a produtividade aumentou, aumentamos o tamanho de nossas casas e preenchemos
quartos não utilizados com compras não utilizadas, que apenas esperam para serem jogados fora ou
dado. Estamos cercados por paisagens não comestíveis de gramados e
asfalto. Afastamo-nos do trabalho e do mercado, para que possamos desperdiçar
tempo dirigindo até lá e dinheiro para manter nossos vários carros. Na nossa
tempo livre, perdemos tempo assistindo TV, desperdiçamos nossos corpos comendo junk food,
depois desperdice dinheiro tratando os resultados desses hábitos. Esses comportamentos tornam
ninguém melhor, exceto aqueles que vendem os produtos facilitadores, que, como
mencionado acima, geralmente somos nós mesmos.

Contrabalançamos nosso aumento de produtividade no trabalho com um
equivalentemente diminuiu a produtividade em casa e, consequentemente, não somos
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melhor do que antes, exceto que trabalhamos muito mais e desperdiçamos mais
Recursos. Deve ficar claro que não fazemos as árvores crescerem mais altas ou melhores
plantando mais deles, desde que continuemos cortando-os, mas isso é
exatamente a filosofia que está guiando nosso comportamento atual.

Qualquer pessoa com acesso a recursos ricos tem duas opções: transformar essas
recursos em desperdício ou transformá-los em riqueza; isto é, eles podem ser
consumidores ou produtores (ver Fundamentos de economia e finanças)) o que
aconteceu depois que a industrialização tomou conta foi que algumas pessoas se tornaram
rico, eliminando implacavelmente o desperdício, concentrando-se na eficiência. Muito mais
as pessoas começaram a desperdiçar prodigamente a abundância de recursos e bens que
de repente estavam à sua disposição. Isso agora se transformou em um
arranjo colaborativo / exploratório, onde alguns obtêm vendas ricas
resíduos para muitos, enquanto muitos são empregados em arranjos em que
eles têm pouco controle sobre o que produzem. Muitas vezes, a única idéia deles é
trabalhe mais e seja mais produtivo ou, de alguma forma, junte-se a poucos
maneira inteligente de lucrar com a venda de produtos e serviços inúteis e de baixo valor.
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Como observado anteriormente, "É impossível resolver um problema com o
mesmo tipo de pensamento que o criou. "No entanto, é exatamente isso que estamos tentando
fazer de novo e de novo. Você não faz um motor mal projetado funcionar melhor
tornando-o maior (ou menor). A razão pela qual fazemos isso
de qualquer maneira, é que não sabemos como redesenha-lo ou que existem muitos
interesses adquiridos que se beneficiam por não serem redesenhados.

Nos últimos anos, vimos muitas propostas para esses projetos. Alguns desenhos
são sociais, exigindo que todos mudem; alguns projetos são individuais, mas
Exigir que o resto da sociedade permaneça o mesmo para que fracasse; e alguns desenhos,
como o deste livro, trabalhe de qualquer maneira e, portanto, permaneça robusto enquanto
sendo imediatamente acionável. No último caso, o design social emergirá
da ampla adaptação do desenho individual, como provável ou improvável
como pode ser.

O design apresentado no restante do livro se baseia em três pilares.

Primeiro, reduza o desperdício e aumente a eficiência. É possível viver com o
mesmos benefícios que o resto da sociedade por um quarto do que a média
consumidor gasta. Muitas dessas despesas são eliminadas apenas por
possuir o que é realmente usado e manter o que é comprado. E se
amplamente adotado, o ar será mais limpo, os produtos serão construídos para facilitar
manutenção, e as coisas vão durar décadas. Muitas empresas antigas
será encerrado, mas será substituído por novos negócios, com foco em
qualidade e durabilidade. As pessoas terão mais tempo uma para a outra. Eles
saberá o nome de seus vizinhos.
Segundo, tendo despesas significativamente reduzidas, invista a diferença em
negócios. Se amplamente adotadas, as empresas que produzem coisas obsoletas
que não são mais procurados serão desativados, mas novos
aparecer, e é muito mais fácil mudar investimentos do que mudar
carreiras. Alternativamente, aqueles com maior controle sobre sua renda podem
optar por trabalhar menos com maior eficiência e economizar dinheiro para
períodos intermitentes sem renda. Isso funciona bem para pequenas
empresários ou empreiteiros, que podem decidir apenas assumir a responsabilidade
trabalho mais rentável e pare de trabalhar quando não precisar mais
dinheiro. É difícil administrar uma empresa de pequeno porte e fazer uma média
renda, mas é fácil obter um quarto da renda média por meio de
múltiplos fluxos de renda (consulte Um projeto modular) É muito mais seguro também,
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comparado ao risco de perder um único fluxo de renda de um emprego. este
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também é útil caso o mundo como o conhecemos termine e as empresas e
comércio tudo quebrar. Isso aconteceu uma vez na história registrada.
ou seja, a Idade das Trevas, (consulte Deixando a Idade das Trevas e Investindo e
taxas de retorno razoáveis ) e ser altamente qualificado (consulte Capital humano
pessoais necessários ) é um melhor seguro contra esse evento
do que ser um especialista em apertar botões em uma linha de montagem ou
empurrando papéis ou planos de negócios em uma mesa.
Terceiro, encontre algo significativo para fazer em vez de trabalhar. Se o seu trabalho
é realmente significativo para você, você pode continuar trabalhando, sabendo que
estão vivendo uma existência menos dispendiosa e que você tem os recursos financeiros
segurança para deixar seu emprego a qualquer momento. Este último, em particular, parece
fazer muita diferença em termos do que os funcionários estão dispostos a colocar
com ou quais clientes os empresários estão dispostos a manter
por aí. Inicialmente, trabalhar na redução de desperdícios ocupará algum tempo,
mas depois que os métodos forem aprendidos, isso não demorará mais que o normal
método de compra de um gadget ou contratação de um profissional. Em vez disso, é
necessário encontrar outra coisa para ocupar seu tempo. Eu não
cobrir isso em grande detalhe, nunca faltando a imaginação para encontrar
atividades que são significativas para mim. Atualmente, passo minha "aposentadoria"
voluntariado no conselho de uma pequena organização sem fins lucrativos, cuidando de nosso jardim,
melhorando meu jogo de hóquei, participando de corridas de iate, aprendendo a
conserte relógios e bicicletas mecânicos, blogue e escreva livros
tal como este.

Estes três pilares podem ser perseguidos simultaneamente e podem
interagir sinergicamente. Cada um reforça os outros dois, mas nenhum deles confia
nos outros. O dinheiro economizado com a redução de desperdício pode ser investido e
o método que leva à economia pode ser considerado uma atividade significativa.
Por outro lado, atividades significativas geralmente podem gerar renda de uma maneira que
reduz o desperdício. Além disso, a economia permite investir em melhor qualidade -
por exemplo, pagar oito vezes mais por algo que dura dez vezes
por mais tempo, em vez de ficar preso a um modelo low-end que serve apenas para
aumentar desperdícios e perdas de dinheiro.
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Graus econômicos de liberdade



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 49/225

Para entender um sistema e suas restrições, geralmente é útil identificargraus de liberdade para ver quais possibilidades existem dentro do sistema. Para
Por exemplo, um trem tem um grau de liberdade: ele pode avançar ou
para trás. Um carro tem dois graus de liberdade. Pode avançar,
para trás, esquerda ou direita. 18 No entanto, quando um grau de liberdade é alcançado
escondido, pode ser difícil identificá-lo. Por exemplo, se todos os carros foram vendidos
com um volante trancado, os carros só podiam avançar ou recuar. Em breve
esse comportamento restrito se tornaria normal. As estradas seriam projetadas para
facilite a condução sem girar as rodas. O objetivo da direção
roda seria esquecida. Primeiro seria transformado em um cabide,
como muitos equipamentos de ginástica doméstica. Em modelos posteriores, pode ser eliminado
completamente.

Uma sociedade que adora a conformidade tem zero grau aparente de
liberdade. Isso pode ser difícil de entender em uma sociedade de consumo que
orgulha-se da escolha. No entanto, embora as opções sejam abundantes, elas são
restrito a uma faixa bastante estreita. Considere kits de barbear para homens. Esses são
restrito a vários aparelhos de barbear de várias lâminas, nos quais um custo abaixo
identificador bloqueia o consumidor em uma linha de produtos, após o que é mais caro
lâminas de substituição podem ser vendidas para recuperar o custo. Está ficando cada vez mais
difícil encontrar as antigas lâminas de barbear simples e planas que podem ser afiadas. UMA
navalha só pode ser comprada em barbearias, cabeleireiros ou
lojas especializadas na Internet. Não barbear é certeza de fazer uma pessoa
se destacarem. Assim, este é um exemplo em que os graus de liberdade para o
consumidor foram eliminados. Também mostra a possibilidade de encontrar
outras soluções.

Nas sociedades democráticas com mercado livre, e em outras sociedades como
bem, as possibilidades econômicas de um membro da sociedade podem ser descritas
com pelo menos dois graus de liberdade, conforme mostrado nesta figura. Um eixo
descreve a linearidade das atividades da pessoa, enquanto o outro eixo
descreve o acoplamento entre a pessoa e as atividades, normalmente
através de um sistema econômico.
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Domínio dos comportamentos econômicos descritos em termos de acoplamento e
estrutura organizacional. Isso divide o domínio em quatro tipos.

O acoplamento é uma medida da dependência de uma pessoa em relação ao mundo,
aqui. Em princípio, também mede a dependência do mundo dos
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Individual. No entanto, exceto bilionários, líderes de organizações totalitárias
países e estrelas do rock, é duvidoso quanto impacto pessoas individuais
tem no mundo.

Um acoplamento apertado significa que uma parte depende fortemente de outra parte
do sistema. Por exemplo, as rodas dianteiras de um carro estão firmemente acopladas a
o volante, o que é bom. Quando o volante gira, a parte da frente
as rodas giram também. Para um consumidor, comida, abrigo, etc. estão fortemente acoplados a
um salário, o que não é bom. Muito esforço em engenharia entra em
estabelecer acoplamentos apertados entre algumas peças - por exemplo, o volante
sistema mencionado acima - e remover acoplamentos entre outras peças - para
por exemplo, não ter o sistema de direção acoplado ao sistema do motor. UMA
acoplamento apertado ou uma completa falta de acoplamento faz com que a resposta
previsível. Isso também é útil em engenharia social. Por exemplo, um
consumidor que é totalmente dependente de um salário é mais provável que fique
empregado e não largou o emprego. Assim, os empregadores podem fazer o fornecimento de
mais previsível, oferecendo apenas empregos em período integral, o que torna
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é improvável que os funcionários voltem para casa mais cedo e tenham benefícios generosos, o que
torna improvável que os funcionários desistem.

Um sistema fracamente acoplado tem menos probabilidade de falhar. Sistemas fracamente acoplados
tem folga. Eles são flexíveis e resilientes. Isso significa que eles funcionam
dentro de um intervalo de parâmetros, e não apenas em um único valor. Enquanto folga
na direção de um carro não é preferido, é preferível, por exemplo, em grandes
organizações onde acoplamentos apertados podem levar a gargalos se houver apenas
uma pessoa encarregada de aprovar um formulário específico. Finanças pessoais são
outra área onde são desejados acoplamentos soltos. Por exemplo, uma pessoa que
comprou menos casa do que ele poderia pagar é menos provável que perca sua casa se
a renda cai ou o custo de vida aumenta.

Segue-se naturalmente que os acoplamentos frouxos ou soltos têm um custo, pois
eles são menos eficientes em operações normais. Por outro lado, eles são menos
oneroso em operações interrompidas, como em catástrofes. Alterando a
aperto ou folga de um acoplamento é, portanto, uma maneira de ajustar o risco
versus lucro. Aqui, risco é definido como incerteza e não como perda.

A linearidade é diferente do acoplamento. O oposto de linear é não linear.
Em geral, processos e atividades não lineares têm feedbacks que
influenciar o próprio processo, alterando-o, enquanto processos lineares não
comentários. Por exemplo, considere um trabalhador capaz de produzir dois
widgets não relacionados, A e B. Se produzir duas vezes mais widgets A requer
o dobro do trabalho e se a produção de widgets A não influenciar
ou depender da produção de widgets B de qualquer forma, a produção de widgets
é linear. Quando as atividades são lineares, o resultado da adição de atividades ou de
aumentar o esforço é muito previsível. O trabalho pode ser muito complicado, mas
ainda seja linear. A cirurgia, por exemplo, é linear. O dobro de cirurgias são necessárias
o dobro de recursos e a realização de cirurgia cerebral no paciente A não é
acelerar ou influenciar a operação no paciente B. A saída é
claramente definido pela entrada. As atividades não-lineares têm uma
relação entre entrada e saída. Isso ocorre porque parte da saída
também atua como entrada; esta parte da entrada se torna uma nova saída que novamente vai
de volta e influencia o sistema novamente. Ao contrário do simples
organização de uma organização linear, uma organização não-linear pode ser muito
sofisticado. Considere um negócio que vende os widgets A e B. Ele pode
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distribuir dinheiro entre produção, desenvolvimento de produtos epropaganda. Se o widget A for anunciado, ele influenciará as vendas de ambos
widgets A e B através da associação da marca, mas diminuem o produto
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desenvolvimento e possivelmente produção. No entanto, se as vendas aumentarem, permitirá
economia de economia de escala na produção. Estimando a saída com base em
a entrada é difícil.

O melhor exemplo geral de linearidade é o trabalho de montagem. Linear
O trabalho de montagem transforma entradas específicas em saídas específicas, sempre. o
entradas são o tempo e a energia do trabalhador da montagem, e alguns componentes
de outro trabalhador da montagem. Essas entradas são adicionadas para formar
outros componentes que são entregues ao próximo operador de montagem.
Embora o trabalho do trabalhador da montagem em si possa estar muito envolvido e exigir
muitas habilidades, o processo ainda é linear. Um observador externo pode contar com a
fato de que, dado o dobro de tempo e energia, o trabalhador da montagem pode
construir duas vezes mais componentes previsivelmente idênticos.

Compare isso com o trabalho não linear de um empreendedor, um cientista,19

ou um treinador de futebol. Em um problema não linear, o todo é diferente do
soma dos componentes. O que torna o todo diferente é a estrutura
conectando as peças. Para a linha de montagem, a estrutura é a montagem
própria linha ou correia transportadora. Para um carro, a estrutura é o que torna o
partes individuais de um carro. No futebol, às vezes a estrutura das jogadas é
mais importante do que jogadores individuais.

A não linearidade é inerentemente muito mais difícil de lidar do que a linearidade. No
De fato, uma tremenda quantidade de esforço envolve problemas de linearização para
compreensíveis e solucionáveis. Existem vários métodos.

O primeiro método é reduzir os graus de liberdade, reduzindo a
número de objetos e o número de conexões entre os objetos, assim
tornando o problema mais fácil de entender. Isso simplifica o problema, mas
corre o risco de eliminar graus de liberdade que são essenciais para o
problema. A solução para o problema simplificado não é necessariamente a
solução para o problema original. Além disso, o problema mais simples não
mostre a riqueza das soluções do problema original. Este método de
a simplificação é provavelmente a maior fonte de erro e imprecisão;
particularmente porque as respostas para problemas simples geralmente são precisas -
mas não confundamos precisão com precisão.

O segundo método é dividir grandes problemas em problemas menores em um
maneira reducionista. Cada subproblema pode ser enfrentado linearmente - se não,
é ainda mais quebrado. Uma vez resolvidos os subproblemas, o
A solução para o grande problema é encontrada adicionando as sub-soluções.
Infelizmente, isso nem sempre produz a solução ideal. Para
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Por exemplo, não se pode assar um pão aquecendo a farinha primeiro por meia hora.
hora, aquecendo o leite ou a água por meia hora e aquecendo o fermento
por meia hora e, em seguida, misturando-os todos no final. Cozimento
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requer interações complexas entre a farinha, o fermento e o líquido
antes de assar para obter a solução ideal. Não é trivial encontrar esta solução.

Infelizmente, não encontramos um método mecânico para encontrar o ideal,
soluções inteligentes - ou, como diriam os matemáticos, elegantes - para
problemas Tais soluções geralmente contam com "insights" intuitivos. A intuição é uma
resultado de conexões neurais complexas no cérebro disparando de repente de uma maneira
que se conecta com um problema real. Isso requer dois ingredientes. O primeiro
ingrediente é a própria rede, que pode ser estabelecida através do estudo de muitas
outros problemas semelhantes. O segundo ingrediente é pensar no problema
à mão. Combinando a experiência de soluções semelhantes com a atual
O problema resulta em soluções novas e criativas, frequentemente acompanhadas por
declarações como "eu estava pensando em algo quando de repente
inspirado por [algo não relacionado]. "Por exemplo, Alfred Wegener, o
descobridor de placas tectônicas, a teoria que explica o movimento da terra
supostamente foi inspirado ao observar a colisão de blocos de blocos
enquanto acampava no gelo.

Até que esse método seja encontrado, é provável que haja um limite superior para o nível de
complexidade que os humanos podem lidar. Por outro lado, é minha opinião que
adaptação / complexidade é exatamente o que nos torna humanos. Comparado com outros
animais, sempre há outro animal que é mais rápido, mais alto, maior,
mais forte ou com melhor aparência. No entanto, não há animais que nos derrotem no
decatlo da vida, e é por isso que os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar.
A adaptação a situações complexas permite aumentar substancialmente
o nível de recursos e o número de soluções possíveis. É como ter
uma caixa de ferramentas em vez de um martelo quando se trata de solução de problemas.
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Classificações econômicas

Os dois graus de liberdade nesta figura descrevem quatro tipos diferentes. Eu
chamar estes o homem salário , o trabalhador , o empresário , e o
Homem renascentista . Na maioria dos casos, uma pessoa se identifica com aspectos de todos
quatro, mas os hábitos comportamentais de uma pessoa de um tipo tendem a dominar aqueles
dos outros três, permitindo classificar qualquer pessoa como um dos quatro tipos.

A totalidade de todas as pessoas forma um ecossistema ou uma cultura de quatro
tipos interdependentes de tipos de comportamento e pensamento diferentes
de humanos. Cada tipo de humano tende a preencher um nicho diferente da sociedade. No
períodos diferentes, tipos diferentes dominam a cultura. o
tipos não dominantes serão considerados indesejáveis   ou irrealistas, enquanto
o tipo dominante será geralmente considerado o modo "certo" de fazer
coisas e, em breve, "Do jeito que sempre fazemos". Pessoas do
tipo dominante efetivamente caracteriza a cultura e justifica sua
ações dizendo: "Todo mundo gosta de ..." ou "Todas as pessoas normais gostam de ..."
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Aqueles que vivem de maneira diferente serão questionados: "O que aconteceria com oapresentar as instituições da sociedade se todos começarem a se comportar como você? "
Por exemplo, o economista alarmado questiona o que aconteceria com o
economia, se todo mundo parou de consumir e começou a viver em um quarto de
o que eles costumavam fazer. A resposta é simples: a economia seria diferente.
Algumas instituições desapareceriam e outras se formariam (ver Sucessão e
o ciclo de mudança e rompimento ).

O homem do salário

A maioria dos assalariados são assalariados especializados que ganham dinheiro com
apenas uma fonte. Freqüentemente, eles não têm controle sobre a fonte do dinheiro.
Por exemplo, eles podem escolher entre ter um emprego em período integral ou não ter
trabalho em tudo. Essa escassez cria concorrência para empregos em período integral (consulte Trabalho
Concorrência ) em vez de uma distribuição contínua e menos competitiva de
esforço entre todos os assalariados. Os trabalhos que os especialistas costumam ter
contratados para compor um conjunto bastante restrito de tarefas. O trabalho deles é usar certos
recursos e transformá-los em certas partes de um produto final. Assim, salário
os homens têm pouco controle além de suas descrições de cargo bem definidas.
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O salário dos homens tem opções, mas eles não criam opções. este
a linearização os torna previsíveis e sujeitos a controle indireto. este
o controle é exercido, oferecendo uma escolha dentro de um intervalo estreito. "Você pode
escolha entre os três modelos a seguir de casas cortadoras de biscoitos. Vocês
não deve modificá-los ou seu valor de revenda será prejudicado. "" Você pode
escolha dirigir um carro sujeito a várias regras e regulamentos. "" Você pode
escolha entre os dois candidatos políticos a seguir. Você não deveria votar
para outros, ou seu voto será desperdiçado. "" Você pode escolher entre os
seguindo 25 cereais de café da manhã diferentes e com muita publicidade, mas não pense
de começar o dia com qualquer coisa, menos cereal matinal. "" Escolha o tamanho
e tipo de sua TV e o número de canais, mas não considere não
assistindo TV, ou você pode perder. "Isso dá a ilusão de liberdade
mantendo o controle.

Com o trabalho e o consumo bem controlados, o funcionário do salário
pode ser pensado como um tijolo em uma parede ou uma engrenagem em uma máquina. O associado
os fluxos de caixa são relativamente simples. No caso mais simples, os fluxos de tempo e energia
do especialista para um emprego remunerado. Dinheiro do trabalho, por sua vez,
cobre 100% das despesas. Assim, o profissional coloca tempo e energia em
seu trabalho que lhe paga uma renda salarial, que é usada para pagar por coisas que ele
posteriormente consome. Os salários são tipicamente predefinidos para serem "econômicos"
significando que não há lucro nem perda para o profissional. o
"lucro / perda" nesta configuração vai para o proprietário da máquina em que a engrenagem se encaixa
para dentro. É óbvio que o profissional, neste caso, está fortemente acoplado ao seu
trabalho. O orçamento de muitas pessoas está fortemente associado, uma vez que
encorajados a gastar tudo o que ganham. Por que trabalhar se você não pode gastar
seu salário? Afinal, você merece. Mereceste. De fato, muitos
planejadores financeiros assumem implicitamente "despesas = receita" em suas
cálculos. Portanto, qualquer redução na renda é sentida instantaneamente. A
O exemplo industrial de um sistema linear fortemente acoplado é uma manufatura
plantar. Se qualquer parte do sistema estiver lenta, toda a instalação ficará lenta e
a produção diminui. O incentivo é, portanto, garantir que todas as partes sejam
igualmente rápido ou lento e trabalham juntos como uma equipe.
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A maioria dos produtos de consumo também é projetada como uma linha linearprodutos. Para esses produtos, é ideal se todas as peças tiverem o mesmo
taxa de falha. Se um componente durar muito mais tempo e o produto não estiver
projetado para ser reparado, esse componente é considerado superengenharia
e será substituído por um componente mais barato que criaria mais
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lucro. Portanto, se um produto não foi projetado para ser reparado (a maioria
produtos de consumo), experimentará o curioso fenômeno que uma vez
uma parte falha e é reparada, outras começam a falhar logo depois. isto
Não seria exagero afirmar que o orçamento de muitos consumidores trabalha em
de maneira semelhante.

O exemplo acima demonstra o fluxo de caixa típico das pessoas
sem crédito. As pessoas com acesso ao crédito podem se endividar e
normalmente faço. Nesse caso, a dívida pode ser usada para pagar mais coisas e salários
pode ser usado para pagar dívidas, como cartões de crédito, empréstimos para automóveis, hipotecas,
empréstimos estudantis, etc. Isso permite que as pessoas comprem mais do que atualmente
pagar em troca de menos renda no futuro.

Poucas pessoas pagam mais em dinheiro e o "sucesso financeiro" depende de ser
bom em gerenciar dívidas. Como um toque irônico, como médias de notas em
Na escola, as habilidades de gerenciamento da dívida também são avaliadas em um único número chamado
uma pontuação de crédito. Não está claro exatamente como uma pontuação de crédito é calculada e
portanto, gasta-se muito tempo tentando superar o sistema. Pessoal
finanças, ao contrário do financiamento comercial, opera com o conceito de
suavização de consumo, também conhecida como "falsifique até você conseguir", pois
permite que os consumidores comprem produtos que atualmente não podem pagar devido a
falta de economia, mas será capaz de pagar fazendo pagamentos ao longo do tempo.
Ao contrário de uma empresa, que investe o dinheiro em ativos com um retorno maior,
permitindo que as empresas usem a dívida como alavanca, os consumidores "investem" em
consumo. A falta de retorno dos ativos para pagar os juros significa que eles
devem trabalhar mais ou mais por seu consumo, e assim o fazem.
Adicione inflação ao estilo de vida (consulte Busca de coisas, status e felicidade) e
você tem um processo que inerentemente exige mais e mais trabalho enquanto
possivelmente fornecendo cada vez menos satisfação. Esta é a definição de
um escravo assalariado. Escravos assalariados são livres para mudar de emprego, mas não são livres
para deixar o emprego. Os escravos salariais são livres para escolher outros produtos, desde que
eles podem pagar, mas não são capazes de criar alternativas à compra
produtos, porque eles estão muito ocupados trabalhando.

O trabalhador

Um trabalhador é alguém que não recebe salário ou outro
benefícios associados. Sua renda é incerta, possivelmente porque ele assume
projetos menores que duram apenas dias, semanas ou meses, e ele
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conhece e planeja isso. É provável que ele faça alguma forma de freelancer
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consultoria ou trabalha para vários empregadores em pouco tempo, um de cada vez. UMAO trabalhador não deve, portanto, ter um orçamento fortemente acoplado como o
salário, como a perda de emprego pode resultar em falta de moradia ou incapacidade de
comprar produtos. Portanto, o trabalhador muitas vezes estabelece um
fundo de emergência (consulte Ciclos financeiros de fluxo de caixa) para introduzir alguma folga
no sistema, o que lhe permite continuar consumindo durante períodos
com menos ou nenhum rendimento. Este fundo cobre o orçamento, pelo menos temporariamente, se
o fluxo de dinheiro é reduzido ou cortado. Uma alternativa é comprar
seguro desemprego. Uma alternativa semelhante é usar cartões de crédito.
No entanto, com renda esporádica, o crédito será mais caro para o
trabalhador em comparação com o salário, que ganha uma renda mais estável.

O objetivo de um fundo de emergência ou seguro de desemprego é
cobrir despesas inesperadas ou falta de receita pelo tempo necessário
para encontrar outro emprego. Um exemplo industrial de uma linha linear fracamente acoplada
O sistema é uma operação de mineração, onde os mineradores carregam seus próprios rebreathers.
Normalmente, uma mina funciona como uma linha de montagem, mas se um link falhar,
o que seria catastrófico se todos estivessem ligados à mesma linha
de oxigênio, não afeta toda a linha catastroficamente. Mineração
as operações são fracamente acopladas exatamente por esse motivo!

A principal diferença financeira entre um assalariado e um trabalhador
homem, como definido aqui, é a quantidade de acoplamento fiscal. O homem do salário tem
acesso fácil ao crédito e, se optar por aceitar esse ônus, deve
manter um trabalho para apoiá-lo. Um trabalhador também frequentemente, mas não
sempre, tenha fácil acesso ao crédito. Isso significa, como mencionado acima, que
o trabalhador deve manter um buffer financeiro para criar folga no
sistema.20 A falta de crédito fácil também significa menos obrigações. Trabalhando
os homens estão mais próximos de uma situação em que podem se separar de um
trabalho ou carreira em particular. De fato, os homens trabalhadores tendem a ter muito mais facilidade
tempo de encontrar emprego do que especialistas profissionais. Este último deve ir para onde
os empregos são, o que muitas vezes pode resultar em altos custos de vida, enquanto menos
trabalhos especializados podem ser encontrados em qualquer lugar. Se o trabalhador coloca alguma
esforço na procura de emprego, ele deve poder passar por uma sucessão de
Contratos de trabalho. Embora a falta de um salário constante possa parecer
arriscado, é realmente mais seguro, pois o trabalhador foi condicionado ao
situação de ter que encontrar novos empregos - ele realmente pensa neles como clientes
ao invés de empregadores, e, portanto, considera normal. Um homem de salário raramente é
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sem emprego, mas quando ele é, é um evento de alto estresse, quase como uma morte em
a família.

Ainda assim, o padrão de consumo de um trabalhador é semelhante ao do consumidor
salário homem. Como os trabalhadores geralmente ganham menos, há um impulso - você apenas
precisa assistir a um comercial da faculdade local para ver como isso funciona--
da classe trabalhadora para a classe assalariada, pois esta pode gastar
mais e, portanto, é percebido como tendo uma vida melhor. A percepção pública de
uma ligação entre custo de vida e qualidade de vida é forte.

O empresário

A diferença entre o empresário e o homem que trabalha ou o
homem salarial é que o fluxo de caixa diretamente associado à
consumo pessoal do empresário, é apenas uma fração do total
fluxo de caixa comercial que ele controla. O dinheiro sob controle é tipicamente
lucros acumulados das operações, capital realizado ou simplesmente emprestado de
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outros investidores. Portanto, o empresário cria um negócio usando um
combinação de economias próprias e de outras pessoas - ou seja, outras pessoas
dinheiro (OPM, pronunciado "ópio"). Esse negócio pode assumir várias formas,
de possuir uma casa alugada a empresas e parcerias exclusivas, a
corporações de vários tamanhos. Uma empresa gera fluxo de caixa convertendo
ativos em receita. O empresário se insere nesse fluxo de caixa. De
estando no controle de mais do que apenas seu próprio tempo e energia, ele controla
mais fluxo de caixa e, portanto, ganha mais.

Alguns empresários criam empregos reunindo ativos e recursos
em uma estrutura que seja rentável, possibilitando aos trabalhadores ganharem
salário. Essa combinação cria uma solução para um problema na forma de um
produto que pode ser vendido. Os problemas são tipicamente os dos consumidores,
que compram os produtos do empresário, mas também podem ser problemas
relacionados a operações governamentais, militares ou outras operações comerciais.

O ciclo chegou assim a um círculo completo. O homem do salário e o trabalhador
homem gasta todo o seu tempo trabalhando e pouco tempo resolvendo complexos
problemas no uso de ativos. Esse tipo de solução de problemas é realizado pelo
empresário em troca de lucro. No entanto, o empresário ainda conta com
outras pessoas para transformar ativos em lucro, bem como em sua renda.

A geração de lucro é complicada pela presença de concorrentes, que
tendem a reduzir os retornos e diminuir as margens de lucro. Lucro diminuído
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margens significa que o empresário tem que usar alavancagem ou se tornar muito
mais competitivo para continuar lucrando. Essa alavancagem é obtida por
usando o OPM para aumentar o tamanho do ciclo, resultando em uma
acoplamento do fluxo de caixa comercial. Se algo no ciclo falhar, isso não acontecerá.
é preciso muito para impactar significativamente a margem de lucro. A folga neste sistema
é dado pelo patrimônio líquido, que é a folga entre ativos e passivos (dívida) em
o ciclo. Quanto menor o patrimônio líquido, em relação aos ativos e ganhos,
quanto mais vulnerável for o negócio às perturbações do ciclo e ao
maiores serão os retornos ou perdas. A competição pode, portanto, exigir a
empresário para reestruturar suas operações, desviando fluxos de caixa para outros lugares
partes da operação são "destruídas criativamente".

Embora muito valor possa ser destruído, o amplo conhecimento da indústria
sobrevive em grande medida. Por exemplo, com a introdução de novas
tecnologia ou o declínio da renda alugada em certos bairros, a
O conhecimento estrutural do empresário permanece o mesmo, assim como a maioria dos
os procedimentos para fazer negócios. Somente os ativos são substituídos. Em um
recessão, os procedimentos para fazer negócios podem mudar - alguns especialistas
(ativos) podem ser demitidos, mas a tecnologia permanece a mesma. Na figura ,
essa situação corresponderia a mudar um pouco a curva generalista. Ao contrário
para o especialista, mudar a curva do generalista ainda deixa substancial
se sobrepõem ao mercado. O risco do empresário acoplado ao complexo é
portanto, não de perder o emprego, como é para o especialista, porque, em princípio, o
o empresário não tem emprego e sempre poderá trabalhar. O risco dele é
na perda de lucro, pois o lucro depende de os clientes comprarem seus produtos. No
Nesse sentido, as empresas devem sua existência aos consumidores (ver Fundamentos da
economia e finanças ).

Diferente do salário e do trabalhador, o empresário não
corre o risco de perder o emprego, apesar de arriscar perder o negócio. Como um
artista ou cientista exuberante, ele é levado internamente a encontrar soluções
e ele não espera que o emprego comece a trabalhar - o empresário está
um empreendedor. O risco para o empresário vem do forte
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acoplamento entre acionistas e detentores de títulos de um lado e
consumidores e trabalhadores do outro lado, que devem estar satisfeitos
com o empresário no meio, para que o capital e os lucros não desapareçam. Alguns
as empresas reduzem esse risco por não ter dívida de longo prazo ou por ter
classes especiais de ações. Outros a reduzem tendo muitos clientes ou
clientes ou fácil acesso à mão-de-obra, seja pela terceirização, oferecendo
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benefícios ou simplesmente devido à abundância de trabalhadores em um determinado campo.
No entanto, enquanto houver uma busca pelo lucro, haverá concorrência e
inovação e esses riscos são difíceis de eliminar sem o preço do monopólio
poder, favores políticos e outras barreiras à entrada. Como o lucro é o
renda do empresário e, como o empresário precisa de renda para comprar
coisas para si mesmo, ele também está em risco. Muitos empresários e empreendedores
tomar medidas semelhantes aos funcionários e estabelecer fundos de emergência (consulte o
trabalhador ). No entanto, aqueles que desejam se aposentar mais cedo precisam ganhar
muito dinheiro rápido ou encontre uma solução alternativa.

O homem renascentista

Um homem renascentista é uma pessoa competente em uma ampla gama de
campos, abrangendo áreas intelectuais, bem como artes, aptidão física e
realizações sociais. Isso contrasta com as mais modernas e especializadas
abordagem, onde uma pessoa é encorajada a desenvolver habilidades em uma única vocação
e use a renda disso para pagar por todo o resto. No entanto, acho que
Pode-se argumentar que um especialista não é um ser humano bem equilibrado. Muitas pessoas
esforçar-se por um senso de equilíbrio entre trabalho e vida sem jamais alcançá-lo,
deixando algumas áreas subdesenvolvidas e outras excessivamente. Este não é o caso
para o homem renascentista, que desenvolve todos os lados de si ao máximo
potencial. Além disso, habilidades generalizadas permitem que um homem renascentista alcance
soluções criativas para a maioria de suas necessidades. Por causa de sua capacidade de resolver
problemas, o homem renascentista é bastante independente do mercado
já que ele não precisa mais comprar quase o suficiente para satisfazer suas necessidades. Em vez
do que comprar um produto, ele reúne soluções usando habilidades sociais
(empréstimos, trocas), habilidades técnicas (construção, reengenharia),
habilidades (projetar, criar) e aptidão física (ferramentas com recursos humanos).
Comprar menos significa que ele não precisa de milhões para chegar a uma situação financeira
independência. Pelo dinheiro que ele precisa, os empregos são muito mais fáceis de encontrar. o
O homem renascentista pode se candidatar a empregos diferentes em diferentes campos, em vez de
apenas um. Embora eles não paguem tão bem quanto uma empresa altamente especializada
trabalho de carreira, é necessário menos dinheiro. Soluções complexas baseadas em múltiplos
habilidades diferentes não exigem alavancagem. Eles podem resultar em lucro, mas o lucro é
apenas um efeito colateral da construção e, portanto, o homem renascentista
não está sujeito ao mesmo risco que o empresário. O principal objetivo do
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O homem renascentista é resolver um problema como humano e não como parte de
o sistema "gasto com trabalho".

O homem renascentista é capaz de muitas coisas diferentes e não
restringir-se a habilidades profissionais. Ele faz seus próprios impostos e pesquisas
seus próprios investimentos. Ele pode consertar um computador ou um aparelho quebrado. Ele
sabe dirigir e consertar um carro, mas ele tem tempo e capacidade atlética
capacidade de andar de bicicleta 30 quilômetros ou correr cinco quilômetros para comprar mantimentos.
Fisicamente, ele acompanha pessoas décadas mais jovens que ele. Ele pode
toque um instrumento, dance, pinte ou escreva de forma criativa. Ele pode criar
refeições interessantes a partir do zero, em vez de receita. Socialmente, ele sabe quem
peça ajuda, quem precisa de ajuda e como unir as pessoas de maneira eficiente
resolver problemas. Ele é um líder ou uma inspiração para outras pessoas, seja
é pessoal, local, nacional ou global.

O homem renascentista tem o melhor de todos os mundos. Em este número , nós podemos
traçar uma linha de crescente dependência de emprego da parte altamente independente
Homem renascentista para o homem salário altamente dependente, com o homem que trabalha
e o empresário tendo uma espécie de semi-dependência. Da mesma forma, podemos
traçar uma linha de crescente independência de ativos em relação aos
trabalhador para o empresário altamente dependente. Essas dimensões são
ilustrado nesta figura, que fornece outra maneira de olhar para o
tipos. Isso pode ser pensado como uma alternativa de quatro tipos ou mais
dividir em octantes para descrever com mais precisão as inclinações de uma pessoa. No
No último caso, cada um dos quatro tipos cai em uma determinada asa. o
A nomenclatura da figura deve ser auto-evidente. Por exemplo, um
Homem renascentista pode estar inclinando-se para a independência no emprego
de um empresário (Rb) ou ele pode estar inclinado para o pau-de-pau-duro
abordagem à independência no trabalho de um trabalhador (Rw). Da mesma forma, o salário
homem poderia inclinar-se para iniciar um negócio paralelo ou investir em ações para
fornecer mais renda para substituir ou aumentar parte de sua renda no trabalho (Sb), ou
ele poderia reduzir sua necessidade de renda, desinvestindo algumas das coisas que
financiou e encontrou maneiras de fazer mais e gastar menos (SW). Um trabalho
o homem poderia se engajar em projetos de consultoria de longo prazo.
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Uma maneira alternativa de ver comportamentos em termos de dependência
sobre financiamento e emprego. Tomado em conjunto com a figura anterior ,

isso descreve oito tipos.
Independência não é algo que se tem; ao contrário, é algo que alguém

é. Esta é uma boa notícia, porque significa que é possível mudar de
comportamento e interações econômicas de maneira a promover maior
independência, ou menos, se assim o desejar. O homem do salário pode trabalhar para reduzir
sua dependência do dinheiro, aprendendo e criando soluções alternativas,
reduzindo assim sua dependência de um emprego. É melhor iniciar essas atividades
através de hobbies. Da mesma forma, o trabalhador também pode aprender a criar
soluções em vez de comprá-las - em particular, é bem provável que o
trabalhador já estará criando algumas de suas próprias soluções, como carro
conserto, manutenção de gramado, encanamento, etc. Isso poderia liberar dinheiro para sua
legado ou caridade, ou o dinheiro poderia ser simplesmente usado para ganhar tempo
aposentadoria. Finalmente, o empresário pode descobrir outras formas de lucro que não
estritamente monetário, como social e ambiental. Saúde e boas relações
poderia facilmente ser otimizado e quando o tamanho da empresa está sujeito a
retornos decrescentes, por que não procurar um negócio menor, mas mais eficiente
(consulte Resposta apropriada )? Ou seja, o negócio de encontrar soluções para
apenas um punhado de pessoas, em vez de soluções alavancadas que controlam e
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servir milhares ou milhões de pessoas. Fazendo isso, o empresário encontrará
que o vínculo alavancado acaba diminuindo e o dinheiro fluirá livremente para ele.
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Sucessão e o ciclo de mudança

Conforme mencionado em Classificações econômicas , diferentes tipos dominam um
cultura durante diferentes períodos. É possível modelar essa mudança como um
sucessão ecológica de grupos de quatro espécies diferentes de agentes - Renaissance
homens de negócios, homens de salário e trabalhadores - onde cada tipo se alimenta
a cultura criada pelo tipo anterior, mas, por sua vez, configura o próximo
tipo dominante, que acabará por suprimi-lo e dominá-lo.

Na natureza, a sucessão é iniciada pela formação de novos e desocupados
habitat - por exemplo, através do fluxo de lava, incêndios florestais ou colonização. Se o solo é
não presente, a terra árida é primeiro povoada por plantas pioneiras como musgo
e líquen que pode viver em rachaduras, onde água e minerais dissolvidos
coletar. Essas plantas quebram a rocha em seus componentes minerais e
formar solo quando se decompõem. O solo, se já está presente ou
formado no processo acima mencionado, é preenchido com ervas daninhas anuais,
que também morrem e contribuem para a formação do solo. Posteriormente, perene
ervas daninhas, arbustos e árvores pequenas, como álamos ou pinheiros, assumem a competição
para recursos como a luz solar. Árvores maiores, como carvalhos e olmos, posteriormente
bloquear a luz do sol para as árvores mais curtas, que morrem e, portanto, o habitat
finalmente alcança o que é conhecido como estágio ou comunidade do clímax, que é
estável, impedindo quaisquer interrupções como incêndios florestais ou fluxos de lava, que
reinicie o ciclo.

Para um exemplo de sucessão mais fácil de se relacionar com um "civilizado"
pessoa, considere como os empreendimentos habitacionais fáceis de preencher
terra não desenvolvida, como sementes de ervas daninhas. Essas habitações são incapazes de sobreviver
sem carros formando longas raízes de volta aos shopping centers da cidade. Como
nos subúrbios, os shoppings parecem mais próximos do empreendimento. Estes
atrair mais pessoas, o que aumenta o preço da terra e aproxima
casas espaçadas, mas de alta qualidade e mais econômicas. Isso, por sua vez, atrai
pequenas lojas gerais, eventualmente formando uma rua comercial ou centro da cidade
área. Aparecem calçadas, seguidas por edifícios de vários andares no centro da cidade.
À medida que a sucessão prossegue, espécies antigas como carros e expansão são eliminadas,
eventualmente levando à comunidade clímax de uma cidade.

O mesmo ocorre no mundo das idéias. Um grupo de pessoas ou um
pessoa solteira tem uma idéia brilhante que é completamente diferente de todas as outras
Ideias. Se a ideia tiver mérito, outras pessoas a captam e criam seus
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variações pessoais da idéia, talvez dando nomes diferentes aos
mesmo objeto, ou talvez usando métodos diferentes para chegar ao mesmo
conclusão. Essas pessoas competem pelo domínio de suas idéias, eventualmente
chegando a um ponto em que apenas alguns métodos diferentes são usados. o
próxima geração usa esses métodos para descobrir novos detalhes, mas eles não
competir na metodologia e, portanto, permanece estática. Como o intelectual
campo amadurece, a taxa na qual os detalhes são descobertos aumenta. Como
a competição cresce mais intensa, o escopo da descoberta diminui,
a especialização aumenta e a política se torna cada vez mais importante,
como acontece em qualquer sociedade complexa em que os recursos - nesse caso, o
número de descobertas restantes a serem feitas - não são mais abundantes. o
idéia atingiu seu estágio de clímax, um ponto em que nenhum novo entendimento
ocorre; apenas ajustes cada vez menores dos detalhes.

Algumas observações:

Cada "espécie" é adaptada para prosperar em um ambiente muito específico.
Se as condições mudarem, as espécies existentes serão superadas por um
espécie mais adaptada às novas condições.
A sucessão ocorre porque o domínio de uma espécie gradualmente
muda o ambiente.

Estas são as observações mais importantes. Tenha em mente que um
espécies podem depender de outras espécies ou conviver com outras
espécies nas comunidades. Uma comunidade é conhecida como estágio de série. Seral
os estágios se fundem gradualmente até atingirem o estágio do clímax.
O estágio do clímax é estável, mas pode mudar devido a fatores externos ou internos.
eventos perturbadores (fluxos de lava, a invenção do motor a vapor).

Ergodicidade e destino

É possível mudar "espécies". Independentemente do estado inicial ou grande
solavancos ao longo do caminho, as pessoas gravitam em direção aos resultados de seu comportamento
induz. Como "espécies" têm tipos diferentes de comportamento, é preciso mudar
comportamento para mudar espécies. Não há como fingir, nem "comprando"
isto. As pessoas não mudam devido a uma única idéia inteligente; Eles são o que são
com base na totalidade de seu comportamento.
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Em outras palavras, a sorte só é importante no curto prazo. A longo
prazo, a sorte tem pouco a ver com o sucesso. Por exemplo, um plano financeiro
pessoa irresponsável não se torna um milionário ao ganhar US $ 1 milhão.
Ele apenas se torna uma pessoa financeiramente irresponsável, com US $ 1 milhão, e
eventualmente, o dinheiro da sorte acabará. Uma pessoa se torna um milionário
tornando-se o tipo de pessoa que "merece" US $ 1 milhão. Ele mantém isso
ser o tipo de pessoa que não corre o risco, ou ele perde ao se envolver em
negócio arriscado. Neste último caso, ele provavelmente recuperará rapidamente o dinheiro
começando outro negócio, no entanto.

A afirmação de que as pessoas acabam onde merecem não implica
qualquer julgamento moral, nem implica qualquer forma de direito. No
Em particular, não se entende no sentido moderno de marketing que as pessoas
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"merecem" qualquer coisa que possam imaginar. Pelo contrário, significa que atitudescombinadas com ações levam a hábitos que, com o tempo, tendem a gerar
certos resultados merecidos . O termo matemático para essa propriedade ou
conexão estatística é ergodicidade . Na psicologia popular, é conhecido por
vários outros nomes, como pensamento positivo, sincronicidade e oração.
Esses conceitos são frequentemente descritos como pensamento mágico porque os novos
ações habituais que resultam do foco mental em um objetivo e na
a conexão estatística com o resultado real não é vista. Isso não significa
esses métodos não funcionam; eles fazem, mas não pelas razões que seus crentes
promover. No entanto, entendendo que eles funcionam devido ao efeito agregado
de muitas ações pequenas, mas congruentes, e usando esse entendimento
metodicamente, torna as transições mais eficazes. Como um aparte, é interessante
Observe que a popularidade desses livros e métodos aumenta se eles também
faça a afirmação falsa de que você pode ter o que quiser apenas
desejando que isso se tornasse realidade. Isso ocorre apenas durante períodos de prosperidade, como
"uma maré alta levanta todos os barcos". Portanto, não é de surpreender que esses livros
vender principalmente durante os tempos de crescimento econômico. No entanto, enquanto não há física
conexão entre desejar algo e realmente alcançá-lo, há
não há como negar que, priorizando algo e pensando constantemente
sobre isso, você influenciará suas ações. Existem dois adicionais
ingredientes para isso: primeiro, você deve escolher as ações corretas; segundo, seu
a visão deve levar a uma missão - ou seja, ações devem ser iniciadas. Para dar uma
exemplo do caminho errado, imagine que seu sonho é
tornar-se um milionário - um sonho muito comum, com certeza. A maneira errada de
sonhar com o milhão de dólares é, obviamente, pensando sobre o que você está
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vai gastar o dinheiro depois que você o tiver. Se você sonha assim também
por muito tempo, em breve você estará gastando dinheiro que ainda não tem,
racionalizando que está tudo bem, porque você terá um dia (muitos estudantes
empréstimos são gastos nessa linha de raciocínio). O caminho certo é perceber que
para se tornar um milionário, você deve ganhar pelo menos US $ 1 milhão a mais
do que você gasta. Todos os seus pensamentos devem, portanto, ser sobre como você pode
a) ganhar mais dinheiro eb) gastar menos dinheiro. Como US $ 1 milhão é muito mais
do que muitas pessoas ganham, a maioria de seus pensamentos deve girar em torno de
como ganhar mais dinheiro e não como gastar menos. Por outro lado, meu
sonho era independência financeira, o que significa que as receitas de investimento
cobre com segurança as despesas. Por isso, passei a maior parte do tempo pensando em como
Eu poderia a) diminuir minhas despesas eb) aumentar minha receita de investimento.
Portanto, eu não tinha um patrimônio líquido em mente, nem achava
particularmente difícil sobre maneiras de ganhar mais dinheiro.

Agência

Humanos com um locus interno de controle - a crença de que estão
controle e que eles são os donos de seu próprio destino - possuem agência.
A agência resiste e reduz o estresse. Quem já esteve no mundo
por um tempo e experimentou muitas situações diferentes, tem uma boa idéia de
normal e, portanto, pode descrever uma situação ruim como a que é: simplesmente uma
situação ruim. Por outro lado, pessoas com menos ação e com a crença de que são
fora do controle de seu destino, é mais provável que sejam estressados   e sofram
efeitos associados à saúde. Combinada com autoconfiança, a agência é a
atitude de que qualquer problema possa ser resolvido, com recursos suficientes na forma
de tempo, esforço e determinação. Essa atitude repousa sobre uma
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conhecimento ou treinamento no que deve ser feito ou na garantia de que tais
conhecimento ou treinamento pode ser alcançado. Essa atitude é frequentemente transferível
de um campo para outro, campo completamente não relacionado. Fazendo algo que
é considerado muito difícil pelo menos uma vez na vida é altamente recomendado.
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Nosso mundo atual

Eu afirmo que atualmente vivemos em um estágio de clímax. 21 Temos uma política
modelo baseado em pesquisas populares - um modelo em que apenas
líderes políticos diferenciados fingem ser diferentes dirigindo os eleitores
longe de questões importantes e sobre assuntos que, embora emocionais, são
pouca conseqüência para a maioria das pessoas - um modelo em que a eleição é ganha pelo
pessoa com o melhor marketing e onde consistência e integridade são
irrelevante.

Temos um modelo econômico que se baseia na retirada de recursos de
o chão e principalmente transformá-los em produtos desnecessários,
as pessoas comprem os produtos convencendo-os de que precisam deles;
levando-os a jogar fora os produtos porque são obsoletos. este
faz as pessoas comprarem o próximo modelo e enterrarem o outro no chão. o
O único objetivo deste exercício aparentemente inútil é trabalhar mais rápido e aumentar a
produto interno bruto, que mede a rotatividade de recursos.

Vivemos em um mundo onde o dinheiro necessário para o nosso modo de vida vem
de uma fenda na parede, desde que continuemos aparecendo para o trabalho, mas apenas
especialistas entendem o sistema de dinheiro / crédito baseado em decretos. Vivemos em um mundo
onde os alimentos podem ser aquecidos no forno de microondas com o toque de um botão,
somente especialistas entendem como isso funciona. Isso vale para a maioria dos outros
tecnologia que usamos. Tudo o que sabemos é que, se pressionarmos este ou aquele botão,
as coisas acontecem magicamente.

Estamos cientes de problemas de larga escala, mas a maioria de nós acredita que
não pode fazer nada sobre eles. Em vez disso, acreditamos em um mítico Eles que
vai encontrar uma solução, assim como Eles forneceram tudo isso maravilhoso
tecnologia com a qual nos cercamos.

Podemos ser mais avançados tecnologicamente como um grupo, e corretamente, mas
sustentam a tecnologia como nosso único indicador de "progresso" 22, mas em
Em termos de entendimento individual, não chegamos longe, e mais uma vez
viver de acordo com conceitos antigos. De fato, podemos ter girado um ciclo completo
desde o último estágio do clímax: A Idade das Trevas.

Deixando a Idade das Trevas



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 64/225

Page 85

A Idade das Trevas foi caracterizada por uma sociedade antiga e madura, estabelecida em sua
maneiras. Governado de cima para baixo por reis e governado pela religião, era um
mundo de superstição e pensamento mágico, onde o indivíduo tinha poucos
opções e todas as tendências culturais apontou para mais do mesmo (veja The
bloqueio ). 23 Era um mundo propício para novas idéias.

A Idade das Trevas gradualmente terminou seis séculos atrás com o Renascimento,
que semeou novas idéias para um mundo diferente. O ideal renascentista
dominou nossa cultura até três séculos atrás, de 14 a 18
século, quando foi substituída pelo modernismo. Não é de surpreender que isso
o ideal humano quase foi esquecido em nossa cultura. O renascimento,
literalmente "renascimento", foi um renascimento e redescoberta do grego clássico e
Cultura romana após o declínio da cultura, comércio e tecnologia
durante a Idade das Trevas. A conquista humana foi novamente colocada no
centro do foco humano. Um homem renascentista se esforçou para desenvolver sua
recursos em toda a sua extensão.

Conforme mencionado em Sucessão e o ciclo de mudança, a colonização de
novos habitats, seja terra física como na descoberta de um novo continente,
"terra" fisiológica, como na quebra da barreira de quatro milhas, ou
intelectual como na descoberta de novas idéias, inicia imediatamente um
sucessão.

Assim que essas sementes-idéias foram semeadas, os empresários tomaram desestruturados
mas idéias complexas e começaram a comercializá-las. Competitivamente, é
mais fácil (mas também mais arriscado) obter vantagem, aproveitando a complexidade do que
é se especializar mantendo a folga do acoplamento solto, porque o
este último exige muito esforço. Empresários essencialmente movem a estrutura
de artesãos qualificados a fábricas, criando uma estrutura conforme descrito em
O empresário . Nesta fase, os empresários concentram seus esforços em
competir com outros negócios, até que as estruturas de produção sejam
estabelecido em grandes empresas (por exemplo, um punhado de empresas de computadores
em vez das centenas iniciais) e a indústria é razoavelmente estável. Enquanto
os empresários podem se comportar de maneira cruel com outras empresas,
eles são bastante honestos com seus funcionários. Há uma necessidade de leais
funcionários para preencher os empregos e, nesta fase, o início da indústria e
a formação das grandes corporações que ainda vemos hoje, os empresários,
os assalariados e os trabalhadores formam uma simbiose natural.

A cultura passa do crescimento para o estado estacionário quando o consumo
é igual a produção. Neste ponto, todos os nichos foram totalmente preenchidos e
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concorrência entre empresas atingiu um estado de consolidação e "cessação
Agora, os homens que recebem salário são motivados pelo medo de perder o emprego e
precisam continuar pagando suas contas em vez do desejo de trabalhar pelo melhor
companhia. O foco é, portanto, seguir as regras estabelecidas pelo
empresários para regular os negócios. No entanto, o espírito daqueles
os regulamentos ainda estão voltados para a competitividade da empresa.

Eventualmente, alguns descobrem que podem maximizar seus benefícios pessoais
não apoiando a empresa, mas apoiando-se. Em outro
palavras, eles se separam do negócio. Eles começam a pensar em
seu "número" - dinheiro em contas de aposentadoria, contas de corretor, patrimônio líquido -
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e eles desenvolvem um fascínio com deduções fiscais e ganham impressionantehabilidades de redação e entrevista de currículo. Todo o sistema passa a financiar,
serviços e política - todos intangíveis. Tendo esquecido o histórico
No contexto de sua configuração cultural, as pessoas adotam crenças "sociais e sociais" firmes
que qualquer problema possa ser resolvido na esfera social enquanto alguém estiver
dinheiro suficiente para fazer isso acontecer. Qualquer conexão com a natureza e
a maioria das conexões com a tecnologia é perdida. Há uma crença de que a natureza é
irrelevante e que qualquer coisa possa ser resolvida usando os métodos atuais - agora
tecnologia; anteriormente mágica ou orando. Finalmente chegamos a um estágio
onde as pessoas venderão sua alma para construir seu currículo, desde que não
violar a lei; onde as pessoas vão trabalhar em plantas poluentes
sendo contra as emissões de efeito estufa. Essa progressão segue um
ciclo no sentido horário nesta figura, que descreve o desenvolvimento completo de um
campo; cada tipo será dominante em algum momento durante essa progressão.
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A próxima geração

Quando um novo campo é inventado, não são os homens do salário, os empresários,
ou os trabalhadores que a dominam; são os inventores - o Renascimento
homens. Um novo campo não precisa ser comercial, nem precisa varrer
o mundo ou inaugurar uma nova era. Seja criando cabras ou uma família,
iniciar uma comunidade ecológica ou uma empresa de TI ou se preparar para o
fim do mundo, o homem renascentista é quem fará isso.

Por várias gerações, muitas pessoas estão preocupadas com o
detalhes mundanos de ganhar e comprar como um fim e não como um meio. Eles
passam suas horas e anos mais produtivos em um trabalho que eles realmente não
se preocupam, depois do qual eles vão para casa exaustos para lidar com cônjuge, filhos,
jantar, contas, tentando acompanhar os vizinhos e definhando na frente
da TV porque eles têm pouca energia restante.

Novas gerações começaram a questionar a sabedoria de se juntar ao
esquema conhecido como corrida de ratos. Alguns decidiram não lutar pelo primeiro lugar
no esquema da pirâmide corporativa, que na etapa anterior era mais
semelhante a subir a escada corporativa; em vez disso, eles ignoram os porteiros
carreiras tradicionais e busca de novos locais a serem preenchidos para
evitar o mercado de trabalho tradicional superlotado.

A grande questão é, portanto, se jogar os jogos modernos
sociedade de consumo ou se deve começar algo diferente e, ouso dizer
mais criativo? Vivemos em uma sociedade de consumo onde o foco está no serviço
e finanças, devido a uma base de recursos naturais em declínio. Também vemos o
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problemas emergentes da sociedade de consumo - estresse, excesso de trabalho, inflação, falta de
equilíbrio, falta de inovação de mudança de paradigma, estagnação e perda de
controle - tanto em escala pessoal quanto ocasionalmente em escala nacional. este
indica que esta figura está começando a chegar a um círculo completo.

Não está claro em que direção o próximo ciclo levará a humanidade - corajoso
novo mundo, revolução da informação e descoberta de fusão comercial,
/ pico de petróleo / água, crise climática irreversível e declínio e queda de
civilização. 24 No entanto, tudo isso será decidido por quem vive agora; em parte por
você, e ninguém estará mais idealmente preparado para um mundo em mudança, de fato para
mudar o mundo , do que um homem renascentista.25
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O ideal renascentista
Um homem renascentista se destaca em uma ampla gama de assuntos. Ele também é conhecido

como um homem universal, um polímata, ou mais ironicamente como um macaco de todos os negócios. No
nosso mundo moderno e altamente especializado, o termo valete de todos os negócios normalmente
implica mestre de ninguém, mas o homem tradicional renascentista dominava
e muitas vezes mais sujeitos, sendo competente em muitos assuntos.

Existe alguma controvérsia moderna sobre o que significa ser um polímata,
e assim, por associação, o que significa ser um homem renascentista. De várias
cem anos atrás, quando os termos surgiram, a quantidade de
o conhecimento humano ainda era relativamente pequeno e, portanto, uma pessoa dedicada
poderia eventualmente dominar muitos campos diferentes do conhecimento. Contudo,
graças a um imenso número de pesquisadores, a quantidade de
a informação hoje é igualmente imensa. 26 É difícil dominar um único
campo de conhecimento de escopo limitado (consulte O custo da especialização), deixei
sozinho dois ou mais. Algumas pessoas, portanto, afirmam que é impossível ser um
verdadeiro polímato. Na minha opinião, o ideal moderno de um polímata
portanto, não deve ser uma medida absoluta de domínio em todos os assuntos.
Em vez disso, o objetivo deve ser buscar a competência em uma variedade de
assuntos importantes. Não se preocupe se você pode eventualmente se tornar
um especialista (consulte Controle de domínio) Em vez disso, tente melhorar constantemente o
assuntos que você já conhece e procura coisas úteis para aprender.

Com uma atitude orientada ao processo, você acabará dominando várias
assuntos. Uma vez atingido um limiar, a sinergia entre diferentes
assuntos o ajudarão a criar novas soluções. Como todo conhecimento humano é
baseado em um número limitado de modelos mentais, mais forte e amplo esse
A base dos modelos é, mais fácil é obter novos conhecimentos. Um similar
princípio vale para habilidades físicas, maturidade emocional, redes sociais,
poder econômico, entendimento técnico e capacidade de integrar-se com
o mundo. Talvez agora, mais do que nunca, haja necessidade de pessoas que
entender e ser capaz de conectar diferentes tópicos interdisciplinares, para que não
acabam em uma situação da Torre de Babel em que especialistas e especialistas não
entenderem-se.

A capacidade de conectar campos ou itens diferentes de maneiras complexas e
alcançar novas soluções criativas cria mudanças de paradigma. Foi o universal
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ideal que levou à descoberta do método científico, à redescoberta do
democracia e a instalação de um novo continente, todos os quais criaram o
mundo que vemos hoje (veja Sucessão e o ciclo de mudança ). É também o
ideal universal que estimula o ocasional renegado a descobrir algo
completamente diferente, como a teoria geral da relatividade, a teoria das cordas ou
teoria do caos.

Por outro lado, o presente especialista metódico, governado por marcos
Esta abordagem é amplamente uma operação de limpeza que leva a níveis crescentes
de detalhes, mas não há novas maneiras de entender as coisas. Essa maneira de pensar tem
dominou nossa cultura por algum tempo, onde os problemas são formulados e
resolvidos dentro da atual estrutura de pensamento, levando ao mundo e
modo de vida descrito em O aprisionamento. Se você quer mudar sua vida, não
fique tentado a terceirizar sua vida ou suas operações. Você nunca saberá
que tipo de conexões ou sinergias estão faltando e você só fará
você depende mais de seus fornecedores.
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Capital humano e bens pessoais necessários

Conforme mencionado em O bloqueio, é interessante nos referirmos a "primitivo"
pessoas 27 como primitivas, quando toda pessoa primitiva é capaz de construir sua própria
ferramentas e abrigo, faça suas próprias roupas, forneça calor e água e sabe
que comida é comestível e o que não é. Quantos de nós somos capazes disso? Dele
tecnologia pode ser primitiva, mas seu conhecimento geral de seu mundo
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supera a nossa. Um "primitivo" pode participar com competência em todos os aspectos da
o que sua cultura faz. Por outro lado, sabemos apenas algo sobre uma
número limitado de coisas em nossa cultura, como treinamento e
funções, e a única coisa que compartilhamos em comum são as opiniões sobre
restaurantes, a vida fictícia dos personagens em duas séries de TV,
e uma compreensão rudimentar da previsão do tempo. Nesse sentido, nossos
sociedade é mais parecida com uma colônia de insetos altamente desenvolvida, onde especializada
os membros trabalham para o todo maior.

Dada a falta de diversidade das habilidades dos indivíduos, a medida popular de
quão bem estamos indo é dado por um único número: nosso patrimônio líquido ou salário
para quem não tem patrimônio líquido. Abra qualquer livro sobre finanças pessoais
e um dos primeiros números introduzidos é o conceito de patrimônio líquido. Seu
patrimônio líquido é igual à soma de todos os seus ativos financeiros, casa,
investimentos e posses menos a soma de todos os seus passivos financeiros,
hipotecas e empréstimos. Isso pode ser positivo ou negativo, mas ainda é um
número dimensional.

O patrimônio líquido é útil apenas como um bastão de medição se todos jogarem o
mesmo jogo e tem a mesma forma de consumo. Só é útil em um
mundo onde o dinheiro é ganho com uma habilidade e a falta de todas as outras habilidades é
compensado por gastar dinheiro.

No entanto, pessoas reais, mesmo especialistas, não são tão unidimensionais. UMA
a pessoa pode cozinhar sua própria comida (aquecendo pizzas ou fervendo
macarrão não está cozinhando!). Comparado a uma pessoa que precisa sair para comer
comprar alimentos pré-processados   mais caros, essa habilidade é um ativo, porque o
pessoa precisa de menos dinheiro para comer. No entanto, como alguém coloca um preço nesse ativo?
28 Da mesma forma, uma pessoa com um emprego bem remunerado pode ser cronicamente estressada ou
sedentário e, portanto, com maior risco de desenvolver várias doenças do estilo de vida.
No entanto, como alguém coloca um preço nessa responsabilidade?
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Pode não ser possível atribuir um preço preciso a esses ativos e
passivos, mas é possível desenhar um diagrama que os ilustre. este
figura mostra o cenário para um locked-in pessoa, tal como descrito em O lock
no . No eixo x, são mostradas várias áreas da vida de uma pessoa - trabalhando, vivendo,
Também é mostrada uma linha tracejada que demarca as áreas em que o
pessoa está pagando e onde a pessoa está sendo paga. Uma pessoa trancada
quase não tem habilidades úteis. A única habilidade que eles possuem fornece todos os seus
renda. Conseqüentemente, um especialista preso é pago apenas por uma única
área, mas ele é pago muito, como indica o pico alto. Este é o mesmo pico que
em esta figura. No entanto, todas as outras áreas estão abaixo da linha tracejada, indicando que
essas áreas devem ser pagas.
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Esta figura mostra o grau de habilidades de uma pessoa trancada. o
linha tracejada demarca o ponto em que uma pessoa não gasta nem
recebe dinheiro. Em outras palavras, a pessoa é capaz de fazer essa atividade

de graça. Observe que, para a pessoa bloqueada, a maioria das atividades custa
dinheiro. Essas atividades são todas suportadas por uma única habilidade

renda.
Compare isso com uma pessoa que possui vários ativos de habilidades pessoais, como em

esta figura . Embora possa não haver tempo para desenvolver uma habilidade para o mesmo
remuneratório como especialista, ele compensa, ao ser
capaz de obter algum rendimento em várias áreas, necessitando de menos dinheiro
outras áreas, porque ele é capaz de fazer algum trabalho sozinho e comprar
preços mais baixos. Essa pessoa é menos dependente do sistema de mercado
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do que o especialista. É uma pessoa para quem o patrimônio líquido é menos relevante. No
casos extremos, o dinheiro pode até ser irrelevante.

Esta figura mostra o grau de habilidades de um homem renascentista.
Observe como ele paga muito pouco pela maioria das atividades. Observe também como ele está

capaz de obter dinheiro de várias atividades.
É curioso que os especialistas recomendem que os investimentos sejam amplamente

diversificado, recomendando ao mesmo tempo que as habilidades profissionais
altamente concentrado. O homem renascentista tem muitos recursos humanos diversificados
capital, mas será difícil, embora não impossível, vendê-lo em um mercado
sob medida para especialistas. Vender não é o ponto, no entanto. Em vez de focar
em como vender, geralmente é mais eficiente se concentrar em como não comprar! E um
Uma ampla variedade de habilidades pode substituir muitas outras
renda.

De acordo com especialistas em especialização (sim, existe uma coisa!), É preciso
1.000 horas de esforço concentrado para ser considerado competente em um assunto, 3.000
horas para dominá-lo e 10.000 horas para se tornar um especialista (consulte Medindo
domínio ). 29 Considerando que a pessoa média passa quatro horas por dia ou
quase 1.500 horas por ano assistindo TV ou jogando jogos de computador, não é
uma tarefa intransponível durante um período de anos para se tornar um especialista em um campo
enquanto simultaneamente se torna competente em vários outros campos, talvez
mesmo dominando um deles.

Em quais habilidades devemos nos concentrar? Os homens renascentistas do século XVII
século se esforçou para aumentar sua capacidade de

defender-se com uma variedade de armas.
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tocar uma variedade de instrumentos musicais e pintar.
debater política e filosofia.
conhecimento avançado e ciências.
ser um autor e poeta talentoso.

Para nossos propósitos modernos, os campos podem talvez ser agrupados em sete
campos genéricos - fisiológicos, econômicos, intelectuais, emocionais, sociais,
técnico e ecológico. Inicialmente, pode parecer esmagador dominar
uma gama tão ampla de assuntos, e talvez a ideia seja até incompatível
com suas preferências pessoais. No entanto, o ideal universal não exige
domínio total de um assunto; apenas aspira a isso. Lembre-se de que esforço e
os resultados não estão linearmente relacionados em toda a faixa (consulte Sigmoids,
curvas, e o princípio da potência máxima e esta figura ). Idealmente, esforço
deve ser distribuído igualmente entre todos os assuntos, embora devido a
preferências e talentos que uma pessoa pode decidir se concentrar mais em algumas áreas
do que outros.

Fisiológico

Muitas pessoas passam mais tempo cuidando da casa e do carro do que
faça a saúde deles. Muitos esquecem que eles vivem primeiro em seu corpo e
segundo em casa. Estar em casa no mundo é o primeiro a estar em casa no corpo.
Afinal, onde mais você vai morar? Por isso, cuidar do corpo
deve ter prioridade sobre cuidar do resto do mundo.

Por alguma razão, muitas pessoas desistem totalmente da atividade física após
deixar a faculdade, iniciando assim um declínio físico contínuo, perdendo
massa muscular e óssea dos trinta até a morte devido à inatividade.
É comum que uma pessoa treinada de 60 anos esteja em melhor forma física do que uma
sedentário de 30 anos.

Os objetivos fisiológicos para alguém que aspira ser um homem renascentista são
para

manter níveis ótimos de saúde física e mental.
saber como o corpo humano funciona e se adapta fisiologicamente
demandas impostas como estresse, excessos, falta de exercício e suas
opostos.
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saber por que e que tipos de alimentos promovem a saúde e que tipos de alimentos
comida destrói a saúde e por quê.
manter bons hábitos alimentares e a disciplina para evitar danos destrutivos
alimentos. Saiba como preservar os alimentos e como saber quando os alimentos são
mimado.
ser capaz de competir em competições esportivas locais (não inclui
correr / caminhar uma maratona de 4 horas). Aqueles que se concentram no esporte
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em vez de uma das outras cinco áreas, deve eventualmente ser capaz de
competir em nível regional.
ser capaz de executar fisicamente enquanto estiver exausto, com fome ou cansado. Estar
capaz de executar sob as piores condições, como carregar um
pessoa inconsciente fora de uma casa em chamas ou se levantando enquanto
pendurado em uma sarjeta em caso de queda ou exigências semelhantes da vida real.
Conheça pelo menos os primeiros socorros básicos.

Intelectual

Durante toda a educação (ver Sigmoids, curvas logísticas e os
princípio do poder máximo ), foi dito às pessoas o que pensar e
ao longo de suas carreiras (consulte Carreira) lhes disseram o que fazer e
o que dizer . Sendo constantemente bombardeados com "fatos" e opiniões, muitos
as pessoas simplesmente os adotam como seus (veja Sucessão e o ciclo de
mudança ). A maioria das pessoas, portanto, não pensa por si mesma, mas depende de
outros a fazerem por eles. Consequentemente, muitas pessoas seguem a autoridade, confiam
sobre especialistas e obtenha opiniões de especialistas e da Internet.

O pensamento crítico não vem naturalmente. É uma disciplina que pode ser
aprendidas, mas infelizmente as escolas não parecem fazer um bom trabalho de ensino
isto. Quando o pensamento crítico é ensinado, ele é tipicamente compartimentado
especialização particular do aluno. Consequentemente, uma pessoa pode ser capaz de
pense criticamente quando se trata do ciclo de vida da mosca da fruta ou no final do dia 19
ficção indiana do século (veja O custo da especialização ), mas é diferente
incapaz de aplicar os métodos em outro lugar, porque os princípios gerais de
pensamento racional não é ensinado. No entanto, sem habilidades de pensamento crítico, há
nenhuma maneira de resolver os problemas corretamente (consulte Blocos de construção) e não
maneira de questionar criticamente sua vida e seu entorno. Depender
A análise externa dessas áreas restringe o escopo das escolhas, enquanto o seu
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própria análise crítica e síntese criam novas escolhas. Faz de você um
líder em vez de seguidor. A pessoa média é um seguidor.

Além de ser capaz de pensar, é preciso saber também o que pensar
sobre. Se o pensamento é a ferramenta, o conhecimento é o recurso. É só por
combinando estes que soluções produtivas podem ser formadas. Há poucos
combinações mais perigosas do que uma pessoa inteligente sem
conhecimento, experiência e sabedoria. Em geral, quanto maior o escopo de
conhecimento, maior a capacidade de pensar lateralmente e mais
criativas as soluções se tornam. O homem renascentista deve, portanto,
adquirir conhecimento de muitos campos diferentes, a fim de ter o intelectual
cavalos de potência para resolver muitos tipos diferentes de problemas. Além disso, ele deveria
reconhecer que a amplitude do conhecimento é inerentemente valiosa e que
o aprendizado não deve parar ao sair da escola.

Os objetivos intelectuais para alguém que aspira ser um homem renascentista são:

ser capaz de priorizar a relevância das informações e ser capaz de rapidamente
pesquisar e encontrar informações relevantes em muitas áreas diferentes. Aprender
independentemente e tem interesse em fazê-lo.
ter conhecimento generalizado suficiente para entender o
informações e colocá-lo no contexto de uma estrutura mental, um modelo
ou um procedimento e use-o para fazer mais perguntas.
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reconhecer a quais problemas o modelo se aplica, levar a solução paraum problema, generalize-o e aplique-o a outro problema.
poder analisar criticamente o modelo, refiná-lo e combinar diferentes
modelos para atingir um objetivo. Pratique o pensamento crítico em todos os aspectos
da vida para alcançar um grau de certeza racional. Esteja aberto a novas idéias, mas
não aceite nada acriticamente.
sintetizar informações interdisciplinares e conectar lateralmente
semelhanças que não são imediatamente aparentes, descobrindo novas
modelos e procedimentos.
avaliar diferentes métodos, modelos e procedimentos, enquanto efetivamente
classificá-los para utilidade e escolher o melhor enquanto reconhece o
pertinência de outros métodos. Buscar conhecimento relevante e correto
persistente e consistente. Domine os fundamentos.

Econômico
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As habilidades econômicas são necessárias para avaliar e distribuir racionalmente
recursos pessoais e financeiros. Sem habilidades econômicas, é
impossível colocar um preço em valor (valor e preço não são a mesma coisa!)
e isso resulta em escolhas ineficientes e abaixo do ideal. Por exemplo, é
melhor: a) gastar tempo aprendendo um método mais eficaz que economizará
tempo no futuro b) use o método antigo, lento, mas verificado ou c) vá trabalhar
e pagar um especialista para resolver o problema?

Estar ciente dos próprios valores (ver Emocional), desejos e necessidades, e
ser capaz de priorizar os esforços para atingir objetivos específicos é o mais
maneira eficiente e menos dispendiosa de viver uma vida boa. Priorizando bem
requer planejamento e visão geral para planejar uma estratégia para
alcançar os objetivos. Aqui, o quadro geral inclui não apenas o mundo como ele
realmente é, mas também o mundo como ele pode se tornar, se forem feitas escolhas específicas,
incluindo os resultados que não serão obtidos se o caminho específico for seguido.
A análise econômica revela tais questões.

Além disso, as habilidades financeiras são importantes. Em particular, eles se tornam
cada vez mais importante para quem acumula mais e mais ativos.
É estranho como os especialistas gastam muito tempo aperfeiçoando sua
habilidades para obter um aumento de cinco por cento, enquanto ao mesmo tempo há um
tendência fatalista a aceitar quaisquer estratégias de investimento atualmente
moda em Wall Street quando se trata de gerar renda passiva. 30

Quando os investimentos se tornam moda (resultado de um comportamento emergente de
sistema), por definição, eles não oferecem mais bons retornos, mesmo que
historicamente, quando usado apenas por algumas pessoas. Entregar
a responsabilidade pelas próprias economias não faz sentido, especialmente para qualquer pessoa
cuja receita de investimento é comparável às despesas de uma pessoa ou pior, sua
renda do trabalho. 31 Essa pessoa não é apenas um funcionário, mas um gerente de ativos
também. Essa pessoa pagaria um preço alto32 terceirizando isso para
profissionais sem pelo menos entender os conceitos básicos de dinheiro
próprio gerenciamento. De fato, a terceirização é uma decisão financeira que deve
não ser feito cegamente.

Os objetivos econômicos para alguém que aspira ser um homem renascentista são:

entender a diferença entre preço e valor. O valor é
psicológico; o preço é determinado pelo mercado.
Aprenda a considerar mais do que as consequências imediatas de uma escolha.
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Considere também as consequências futuras - por exemplo, custo de oportunidade
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e o valor temporal do dinheiro. Aprenda a ver o invisível.
aprender a considerar mais do que as consequências de uma escolha para apenas um
grupo de pessoas, mas para todos os outros também.
percebemos que todos os agentes econômicos representam interesses especiais que
normalmente interpretam a situação de acordo com seus próprios interesses ou
Ideologia política.
entender a diferença entre ativos e passivos. Compreendo
alavancagem e fluxos de caixa. Em particular, aprenda o que é um investimento (um
ativo gerador de renda) e o que não é um investimento (itens para
uso pessoal).
conhecer a lei da oferta e demanda, a diferença entre economia
investimentos e a diferença entre valor presente e futuro.
entender como funcionam os mercados de ações, títulos e / ou imóveis, tanto
em teoria e prática.
poder fazer sua própria declaração de imposto, fazer um orçamento e equilibrar um
talão de cheques.

Emocional

A consciência emocional é necessária para alinhar ação e objetivos (ver
Estabelecimento de metas de contingência ) com valores pessoais. Essa autenticidade é
importante garantir a felicidade a longo prazo, apesar de nossa cultura
virtude do profissionalismo em que, por exemplo, um pacifista trabalha no
indústria de armas ou ambientalista trabalha para uma empresa que vende
água engarrafada. Ter um relacionamento firme com os valores pessoais também é
importante a curto prazo. Permite fazer escolhas sem ser
influenciado pela publicidade e outros métodos manipulativos. Nossos valores são
freqüentemente manipulado. As escolhas serão feitas porque elas se sentem bem ou fora
de medo. Em geral, as sociedades ricas valorizam muito os luxos (extrema
desejos) e segurança, e a maioria das idéias pode ser vendida se esses valores parecerem
ameaçado.

Os valores de uma pessoa devem ser conhecidos com precisão para determinar o estilo de vida certo,
e eles devem ser conhecidos precisamente para fazer boas escolhas que maximizem
utilidade pessoal (consulte Blocos de construção) Dada uma decisão, uma precisão
a compreensão dos valores revela se a decisão é boa. Dado dois
escolhas A e B , uma avaliação precisa possibilita escolher entre
eles. Sem precisão para determinar o preço, a negociação se torna ineficiente.
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Além da consciência emocional interna, emoções emocionais externas
a conscientização também é importante. Alinhar ação com valores requer
persistência, força mental, capacidade de lidar com o estresse e uma forte
personagem. Esses atributos são todos uma consequência da agência - o supremo
crença de que você está no controle de sua própria vida, ao invés da crença de que
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sua vida é controlada pela sorte, destino ou outros poderosos.
Os objetivos emocionais para alguém que aspira ser um homem renascentista são:

ser capaz de avaliar o valor em todos os assuntos para tomar boas decisões.
Não perca tempo, dinheiro, esforço ou recursos.
não estar sujeito a manipulação emocional ou se envolver em desejos, mágicos
pensando, acreditando que as coisas são verdadeiras, porque ele gostaria que elas fossem
verdade - ou pior, acreditando que ele pode influenciar eventos externos pensando
positivamente sobre eles.
ter um caráter forte, persistir, lidar com as adversidades, ser resistente a
estresse, fique calmo e substitua a frustração.
desenvolver uma paixão, apreciar as artes e o que significa ser humano,
ao invés de apenas um "recurso humano".
seja empático e compreenda que pessoas e situações são complexas.
estabelecer conexões sociais e aumentar o valor do relacionamento interpessoal
relacionamentos.
ser capaz de esperar pacientemente por uma solução melhor e estar disposto a
comprometer e aceitar algo próximo, mas não exatamente o seu
ideal.

Social

As sociedades modernas se tornaram uma agregação de indivíduos. o
estruturas complexas que mantêm as pessoas unidas foram delegadas à
Mercado. Em vez de ter uma rede e saber quem pode consertar um
problema, apenas pegamos a agenda, ligamos para alguém e pagamos para consertar
o problema. Ao contrário do resto do mundo, não temos capital social; só
Capital Financeiro.

Essa falta de estrutura social complexa levou a bairros onde
cada agregado familiar tem seu próprio cortador de grama que eles usam por 15 minutos
semana para cortar o gramado do tamanho de um selo postal. Multiplique isso por praticamente
todas as outras atividades que as pessoas fazem agora sozinhas e se percebe que o
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a substituição da comunidade requer uma quantidade enorme de recursos. Do
Claro, isso é ótimo para os negócios, mas uma pessoa com alguma habilidade em criar um
comunidade pode economizar muitos recursos e gerar muita utilidade ao
conectando com pessoas.

Os objetivos sociais para alguém que aspira ser um homem renascentista são:

conhecer pessoas fora da sua profissão, hobby / clube, religião,
partido político, estrato socioeconômico, país.
inicie ou participe de uma cooperativa. Isso pode ser qualquer coisa, desde comprar mantimentos até
participando de uma loja de ferramentas, para compartilhar filmes com outras pessoas.
Aprenda a vender, trocar, trocar e doar coisas.
Aprenda a criar redes e construir seu capital social.
se envolver na política em algum nível.

Técnico

Graças à especialização, a pessoa comum usa muitos mais tipos de
tecnologia do que ele realmente entende. Essa falta de entendimento faz com que
somos incapazes de distinguir qualidade e permite que marketing e slogans
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influenciar compras. Como resultado, as pessoas frequentemente acabam com produtose ferramentas que são abaixo do ideal ou simplesmente inadequadas. Isso leva
frustração e compras adicionais e permite que os especialistas cobrem
mais para o que deveria ser operações simples. Além disso, a tecnologia geralmente
substitui o que costumava ser considerado uma habilidade. Por exemplo, algumas pessoas não
já sabe cozinhar um ovo graças à invenção do sistema automático
caldeira de ovos. Além disso, considere quantas outras habilidades para a vida foram
perdidos durante a nossa transformação de artesãos em usuários de tecnologia. Não somente
isso nos deixa sem a capacidade de resolver o problema mais simples quando
algo quebra; também leva a uma enorme dependência de especialistas
especialistas e, portanto, sobre uma renda para pagar por seus serviços, completando
o circulo. Costuma-se pensar que a independência é alcançada principalmente
através de uma grande renda. Em vez de trabalhar para estabelecer um número tão grande
renda, no entanto, pode ser facilmente obtida com a aquisição de habilidades.

Os objetivos técnicos para alguém que aspira ser um homem renascentista são:

ter conhecimento das habilidades de diferentes profissões para poder
julgar criticamente os serviços dos profissionais.
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tenha um entendimento prático de toda a tecnologia que você usa para
entender seus limites e benefícios.
Aprenda a selecionar as ferramentas ideais para seu uso, como manter
e como repará-los quando quebrarem (consulte Informações econômicas
acima).
aprenda um ofício comum para poder trocar suas habilidades por outras coisas.

Ecológico

Todos os sistemas possuem conhecimento ecológico intuitivamente através de
meios evolutivos. Sendo parte de um sistema ecológico, os humanos costumavam
possui esse conhecimento também. No entanto, a tecnologia criou um
bolha aberrante, examinando as pessoas desse conhecimento. A maioria das pessoas é
portanto, não é mais capaz de pensar em termos ecológicos. De fato, tem
resultou em um novo tipo de sistema que, como todos os sistemas jovens, é mais
focado no crescimento exponencial, produção, expansão e quantidade, em vez
estabilidade, proteção, consolidação e qualidade, que são as marcas do
um sistema maduro.

Infelizmente para os sistemas maduros existentes na natureza, a rápida
expansão da bolha humana está destruindo-os. Infelizmente para nós, nós
não pode existir sem eles mais do que uma pessoa viva pode existir sem
oxigênio ou um corpo podem existir sem cabeça. Nesse sentido, é realmente um
erro conceitual para definir o ambiente como o resto da biosfera, exceto
humanos, e pensamos em nós mesmos como separados, já que não podemos existir sem
isto.

Além da existência continuada da humanidade, ecológica
O entendimento inclui muitos princípios sobre a organização de complexos
sistemas que são muito úteis para viver como um homem renascentista. Ecológico
objetivos para alguém que aspira ser um homem renascentista

conheça os nomes de cinco gramíneas, cinco pássaros, cinco árvores etc. locais ao seu
área e poder reconhecê-los.
saber qual alimento está na estação e quanto óleo, água e fertilizante
leva para crescer / elevar os alimentos (fora de época, fora de local) e como
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é sensível à lei de Liebig do mínimo.crescer e sustentar um jardim sem usar pesticidas, sementes híbridas,
fertilizante químico, etc. Um jardim e qualquer sistema
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alcançar a máxima integridade quando estiver em equilíbrio e quando houver crescimento
estável e resiliente sem interferência externa contínua.
promover a diversidade funcional para reter capacidade adaptativa, para permitir
evolução acontecer quando o ambiente mudar. Adaptativo e
o potencial evolutivo deve ser considerado antes de interferir. Ações
sempre tem reações e, portanto, ação nem sempre é uma boa idéia.
sempre considere o sistema e entenda as partes e os
todo. Nenhuma parte existe sem o todo e o todo não existe
sem as partes. Tudo está relacionado a todo o resto, principalmente
indiretamente. Assim, mudar uma parte mudará o todo.
reconhecer múltiplas linhas de fundo, fluxos e saldos em termos de
consumidores primários, secundários e terciários, produtores e
decompositores.
use o princípio de potência máxima (consulte Resposta apropriada), qual
afirma que os sistemas se esforçam para maximizar a taxa de trabalho útil - ou seja,
não desperdiçar energia para o meio ambiente.
entender o conceito de escalas características em termos de mudança e
o efeito de limites à concorrência e cooperação. Entenda o
diferença entre feedbacks positivos e negativos (ambos
necessários) e como os feedbacks de ligação levam a ciclos, fugas ou
overshoots.
estudar a estrutura e os princípios de diferentes sistemas para construir um
coleção de modelos, a fim de entender outros sistemas.
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A educação renascentista
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O objetivo mais importante da educação não é obter um diploma, nem é
memorizando uma coleção de fatos para vencer em concursos de perguntas. Educação
deve transformar e construir o caráter, mente e corpo do
alunos. O objetivo de uma educação é aprender uma maneira sistemática de
melhorar esses aspectos - exercitar, pesquisar e descobrir coisas para
construir uma base para o aprendizado contínuo pelo resto da vida, para que
alguém pode viver sua vida ao máximo possível. O aprendizado deve se tornar um
hábito (veja Ergodicidade e destino) aplicada a todos os aspectos da vida antes
pode-se dizer que uma pessoa é realmente uma pessoa educada. Isso significa que
o aprendizado nunca para. Infelizmente, este ponto é totalmente esquecido pelos nossos
sistema educacional, ou pelo menos pelos alunos que consideram a educação
um produto e que param de aprender assim que se formam.

A educação amplia o foco enquanto o treinamento o restringe.
O treinamento ensina habilidades e métodos. Além do treinamento em pesquisa e

talvez uma vocação, aprender mais habilidades em profundidade não é importante, se o
métodos são restritos a um campo (consulte O custo da especialização e este
figura ). Além disso, em um livro como este, é impossível cobrir todas as habilidades de
Capital humano e bens pessoais necessários em detalhes. Este seria
treinamento, e é quase garantido que métodos específicos serão
incompatível com as necessidades de leitores específicos, considerando todas as nossas
circunstâncias. Além disso, o treinamento cria satisfação e uma tendência não
buscar respostas fora dos procedimentos tradicionais. Isso é prejudicial para você se
você precisa pensar por si mesmo, mas um benefício para você, se precisar que outros
pense por você. A educação nunca fornece respostas simples. Fundamental
princípios, conceitos ou estruturas são mais importantes que a técnica,
porque só é possível entender estruturas no mundo se alguém tiver
formou uma estrutura correspondente na mente. Quanto mais estruturas a mente
tem que recorrer, quanto mais rápido for o entendimento de outras
assuntos, além de sintetizar novas informações, como os padrões neurais
o cérebro já está no lugar (veja Graus econômicos de liberdade)

Por exemplo, nas ciências, uma pessoa jovem, tecnicamente competente, será
capaz de triturar números rapidamente e manipular equações, enquanto talvez
não entendendo bem os conceitos subjacentes de sua escolha
especialização, enquanto uma pessoa mais experiente entenderá rapidamente
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os conceitos subjacentes de áreas temáticas ainda desconhecidas. Em física e
Em matemática, diz-se que essas pessoas experientes têm intuição física ou
maturidade matemática, respectivamente.

Infelizmente, muitas educações se concentram mais em detalhes técnicos porque são
mais facilmente testável. Mesmo sem a necessidade de testes, muitos autores e
educadores são culpados de obscurecer os fundamentos, dando tempo igual para
todas as informações. 33 Entendendo automaticamente o que é importante
vem com experiência.

Agora, existem muitas maneiras de medir a experiência, a mais popular
sendo posse. No entanto, trabalhar no mesmo local por cinco anos não
implica cinco anos de experiência. Se você está fazendo exatamente a mesma coisa,
dia após dia por cinco anos, e levou apenas um dia para aprender, você tem
experiência de um dia, cinco anos depois.

As pessoas se lembram da maioria do que fazem, do que dizem, mas pouco
do que eles vêem ou ouvem.34 Portanto, é importante fazer as coisas. Você deve
experimentar sistematicamente para entender os princípios fundamentais
princípio. Ao cozinhar, tente deixar ingredientes fora ou substituí-los por outros novos.
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para ver o que acontece. Nos esportes, pratique técnicas não-dominadas ativamente ejunte-os a outras técnicas. Em finanças, tente investir em
coisas diferentes. Não tenha medo de tentar coisas novas. A educação também exige
sendo de mente aberta. Depois de aprender um assunto complicado, veja se você pode
explique-o a sua mãe 35 ou use-o em um campo não relacionado. Somente
depois de fazer isso, você possui o conhecimento.
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Domínio da aferição

Existem várias maneiras de medir conhecimento e domínio. 1
método comum é usar a posse, para a qual existe uma classificação completa
esquema que reflete a competência relativa com bastante precisão.

1. [0 horas] Iniciante - conhecimentos ou habilidades que qualquer razoavelmente inteligente
leigo possui.

2. [300 horas] Aprendiz - algumas habilidades, mas não se pode confiar nisso
trabalho independente.

3. [1.000 horas] Journeyman - técnico competente, capaz de
tarefas rotineiras independentes.

4. [3.000 horas] Mestre - mecânico proficiente, capaz de quase todas as tarefas.
5. [10.000 horas] Especialista - proficiência superior, capaz de trabalho original.
6. [30.000 horas] Genius - proficiência lendária, capaz de

trabalho extraordinariamente original.

Estes termos que, com exceção do nível superior, foram emprestados de
negócios profissionais, são conhecidos no sistema educacional como ensino médio,
Graus de associado, bacharelado, mestrado e doutorado; gênio está além do que
pode ser obtido educacionalmente. Observe que os níveis estão perto de serem
espaçados logaritmicamente, sugerindo que eles são governados por uma escala
Poder da lei. Em outras palavras, a competência é julgada pela raridade do
vontade e capacidade de colocar no esforço. O nível em 30.000 horas é
reservado para os Mozarts e da Vincis do mundo, que passam todos os
hora de vigília em seu campo de especialização. As horas são horas de aprendizado ativo.
Repetição irracional não conta para o total. Cinco anos de experiência
não é o mesmo que um ano de experiência repetido cinco vezes. O nominal
classificação também não é importante - todos conhecemos pessoas cujo trabalho é melhor do que
o título sugere, e vice-versa - é o grau de acumulação
esforço que distingue um nível do outro.
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Como nem todo esforço é o mesmo e nem todos aprendem e se desenvolvem
No mesmo ritmo, é mais útil olhar para a experiência, considerando a
lista a seguir, que é paralela ao desenvolvimento mencionado acima.

1. Copiando

Page 105

2. Comparando
3. Compilando
4. Computação
5. Coordenação
6. Criando

No primeiro estágio, uma pessoa está copiando sem pensar o que vê em sua
arredores. Uma pessoa nesta fase está inteiramente à mercê de sua
arredores. Para aqueles que aprendem as habilidades de finanças pessoais, um bom papel
modelos incutem bom comportamento financeiro, enquanto modelos ruins incutem maus
comportamento financeiro. Muitas pessoas vivem toda a sua vida nesta fase (ver esta
figura ). Este é o nível iniciante.

No segundo estágio, a pessoa percebe que há mais do que
uma maneira de se comportar, possivelmente copiando outras pessoas que se comportam
diferentemente. Lembre-se de que muitas pessoas nunca chegam ao segundo estágio.
Claro, todo mundo provavelmente se compara aos outros em algum grau.
Acompanhar os Jones é uma dessas comparações, mas essas comparações
são comparações em grau, não em espécie. Às vezes, no entanto, uma pessoa
pode perceber que há outra maneira de fazer as coisas, como viver sem
dívida ou tomar banho frio, e que esse outro caminho é preferível e
realmente alcançável. Muitas vezes, porém, a outra maneira é simplesmente descartada como
sendo impossível. A preponderância das pessoas nos estágios um e dois
explica por que a publicidade funciona.

Na terceira etapa, a pessoa está coletando ativamente maneiras de fazer as coisas
diferentemente. Muitos livros e blogs de desenvolvimento pessoal operam no
terceira etapa, compilando grandes listas de dicas e truques, cada um descrevendo uma
fragmento do que constitui um bom comportamento.

Na quarta etapa, a pessoa é capaz de aplicar várias dessas dicas para
vida cotidiana. Por exemplo, a pessoa poderá fazer um orçamento e
siga um plano. Esta etapa é sobre a implementação de um plano. Muitos blogs, livros,
e programas de TV também discutem esse estágio. Etapas três e quatro são principalmente
sobre os aspectos técnicos, o estágio do viajante, do domínio. Eles dizem respeito
as porcas e parafusos. O estágio três é sobre colecioná-los e o estágio quatro é
sobre emparelhá-los juntos, aparafusando as porcas nos parafusos.

Na quinta etapa, a pessoa poderá coordenar e refinar
dicas diferentes para alcançar objetivos específicos. Existem relativamente poucos
discutir esse problema, que se enquadra no design geral do estilo de vida. Estes
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estilos de vida compartilham a semelhança de serem construídos a partir de formas existentes de
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fazendo coisas. Este é o estágio principal. Aqui, todo o estilo de vida se torna
uma grande "dica".

Na sexta etapa, uma pessoa será capaz de sintetizar e criar inteiramente
novas maneiras de fazer as coisas a partir de conceitos aparentemente não relacionados em uma lateral
moda. O importante torna-se sem importância e vice-versa; geralmente isso é
manifestado em um "retorno aos fundamentos", que - surpresa, surpresa -
ser de fundamental importância. As coisas se tornam holisticamente e
eficientemente integrado, sem gasto desnecessário de energia ou dinheiro, e
efeitos colaterais táticos são eliminados ou benéficos. Isto é o
estágio especialista. Nesse ponto, o especialista pode ser visto como copiando outras
especialistas, mas o especialista não está copiando o que os outros estão fazendo, mas sim
o que eles são . 36.
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Desacoplando e aumentando a complexidade

A complexidade oferece uma vantagem sobre a simplicidade devido à sua maior
funcionalidade. Ou seja, é possível mais usando um conjunto de ferramentas comparado a um
ferramenta única. Complexidade permite entender / manipular / usar o mesmo
de várias maneiras, o que é útil para perspectiva, e
entender / manipular / usar muitas coisas da mesma maneira, o que é
útil para síntese (usando métodos análogos). Complexidade, portanto,
resulta em flexibilidade. O aumento da complexidade sempre aumenta a capacidade e
adaptabilidade. A espécie humana é provavelmente o melhor exemplo disso.
Os humanos têm o cérebro mais complexo de todas as espécies e, como resultado, temos
tornar-se a espécie dominante e ser capaz de se adaptar a praticamente todas as partes
da Terra.

No entanto, a complexidade também tem um custo, porque a manutenção de
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níveis de complexidade exigem cada vez mais esforço. Por exemplo, océrebro humano usa uma enorme quantidade de energia em relação ao tamanho do
corpo que controla em comparação com outros mamíferos. Isso implica que existe uma
ponto ideal de funcionalidade em que a eficiência - ou seja, a proporção de
funcionalidade aos custos de manutenção e armazenamento. O propósito de
educação, viver, interagir e crescer como pessoa deve ser para aumentar
complexidade - ou seja, para progredir nas etapas, desde a cópia até a criação
conforme descrito em Medição de domínio. Sem essa progressão, o cérebro está
oprimido pela enorme quantidade de fatos, coisas, relações, compromissos,
etc. Se a informação é simplesmente acumulada (compilada), deve-se esperar em
algum ponto do esquecimento praticamente tão rápido quanto novas coisas são aprendidas -
é apenas a maneira do cérebro de ser eficiente por si só. 37 Isso é particularmente
verdadeiro quando o foco está na compilação de fatos, em vez de reduzi-los a
princípios e sintetizando teorias mais gerais (consulte Medição de domínio)
O mesmo princípio se aplica ao acumular coisas sem aprender novas
e melhores maneiras de usá-los ou ao construir relacionamentos sem
conectando-os a uma comunidade. Argumentos semelhantes podem ser feitos para
computação - ou seja, assumindo cada vez mais trabalho, hobbies e
responsabilidades. Os custos de manutenção simplesmente aumentam cada vez mais e, se
nenhuma complexidade é criada, adicionando outro fato, coisa ou relação ao
"coleção" eventualmente aumentará funcionalmente por O (1) - ou seja, de modo algum,
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devido à restrição "uma coisa de cada vez", enquanto os custos de manutenção
crescerá por O (N) .

O principal erro ao lidar com uma quantidade esmagadora de dados
e o mais importante é reduzi-lo, em vez de relacioná-lo em um nível mais abstrato.
É sempre mais fácil cortar do que criar, mas nem sempre é o melhor
solução.

Enquanto a abstração reduz o número de conceitos (consulte Blocos de construção )
lidar com isso, a dissociação o reduz ainda mais, diminuindo o número de
interações relevantes ou "graus de liberdade". É muito difícil lidar com
mais do que alguns graus de liberdade, porque o número de possíveis
interações tem crescimento super exponencial. 38 A dissociação diminui a
força da interação entre as partes. A interação pode ser
descrito como estático, instantâneo ou dinâmico, dependendo da característica
(tempo e / ou espaço) das partes. Pense em uma interação estática como
lidar com uma parede - ela permanece em pé, não importa como você a empurre. Uma dinâmica
interação seria como empurrar uma pessoa - a outra pessoa responde a
você está empurrando, mas você não pode simplesmente estender seu braço livremente. Um momento
interação seria como segurar uma bola na mão - se a mão se mover,
a bola se move. É mais difícil criar uma boa analogia para o espaço,
mas ter uma sala grande com muito espaço de sobra corresponderia a
a situação estática - você pode colocar suas coisas em qualquer lugar da sala.
Ter "um lugar para tudo e cada coisa em seu lugar" corresponde a
a situação instantânea, enquanto a situação dinâmica seria uma sala que é
quase cheio e onde seria necessário reorganizar as coisas para encaixar as coisas.
Outras dimensões, tais como financeira, fisiológica, intelectual, emocional,
etc. (ver Capital humano e bens pessoais necessários ) também são relevantes e
obedeça às mesmas diretrizes.

Em geral, as interações são mais fáceis de lidar se não forem dinâmicas.
Por exemplo, a abordagem "apresse-se e espere" em muitos
organizações é a tentativa de um agente (seu chefe) de produzir a saída de
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outros agentes (você) parecem estáticos em seu mundo, pois ele consequentemente lida commundo de problemas estáticos. Esta é a solução ideal para o seu chefe enquanto você
não se pode esperar que resolva problemas instantaneamente e interação dinâmica
exigiria muito mais interação e planejamento do lado da gerência.
Inversamente, dinamizando esse acoplamento, aumentando assim o grau de
liberdade (falhar), é freqüentemente uma fonte de lucro, pois "se apresse e espere"
é uma estratégia ineficiente quando os agentes só são capazes ou podem fazer uma

Page 109

coisa porque um sistema complexo não foi desenvolvido. A partir disso
imediatamente fica claro por que "apresse-se e espere" estratégias de gerenciamento
tendem a dominar organizações complexas, enquanto organizações menores são
mais dinâmico.

Esse problema de acoplamento geralmente ocorre com o gerenciamento de carga de trabalho. Para
uma pessoa criativa, o gerenciamento de carga de trabalho com restrições externas é
especialmente estressante. Um gerente executando procedimentos simples pode
facilmente dividir seu dia em intervalos de 15 minutos e fazer coisas diferentes em cada
slot. 39 Uma pessoa criativa e até um artesão não podem fazê-lo, pois ambos precisam de tempo
reequipar. Para a pessoa criativa, o reequipamento acontece inconscientemente, e
quando o reequipamento estiver completo, a inspiração repentinamente ocorre. Isso significa
que é perfeitamente possível alternar entre as coisas, mesmo rapidamente, de acordo com
para onde a inspiração atinge. Por exemplo, a qualquer momento, tenho quatro para
seis projetos simultâneos em andamento. Se eu me restringisse a apenas um projeto para
por uma questão de simplicidade, ou tentou mudar os projetos em um cronograma pré-combinado
ditado pelo gerenciamento de tempo, haveria muito tempo de inatividade quando meus
subconsciente estava processando um problema enquanto eu estaria sentado
não fazendo nada e sendo subutilizado. Portanto, não se permitindo fazer
qualquer coisa, exceto o foco em uma tarefa específica, na verdade não aumentará
produtividade para o trabalho criativo . Apenas aumentará a produtividade para
trabalho na linha de montagem (consulte Graus econômicos de liberdade ) ou o gerenciamento
disso.

Se a dependência dinâmica entre as partes for reduzida ou eliminada,
falha não requer uma correção dinâmica. Pode-se consertá-lo instantaneamente ou
simplesmente deixe como está e declare a peça morta. A falta de cascata
interações aumentam a resiliência. Deve ficar claro que quanto mais diversificada e
independentes as partes do sistema, e mais complexo o sistema
Em si, quanto maior a sua taxa de sobrevivência. Por outro lado, um simples, especializado
sistema com partes interdependentes, como um profissional de carreira, provavelmente
quebrar assim que as circunstâncias mudarem (consulte esta figura e esta figura ). o
A resposta dinâmica de uma única peça pode ser reduzida ainda mais com a introdução de
reserva de capacidade (um buffer), que garante a capacidade de manter uma dinâmica
resposta em uma gama maior de circunstâncias. Intimamente relacionado é o
aumento do pico de esforço, pois torna normal o que antes era extremo. No
Em alguns casos, a manutenção dessa reserva tem um custo de manutenção, mas em muitos
casos não.
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Estratégia, tática e orientação
princípios

O desenvolvimento de uma estratégia segue a progressão dada em
Aferição maestria --copying -> comparando -> compilar -> computação ->
coordenação -> criação e paralelo ao desenvolvimento de conhecimentos. o
Os dois primeiros níveis, copiar e comparar, correspondem à definição de um
objetivo - ou seja, uma meta, como sair da dívida, tornar-se um
milionário, se aposentar cedo ou correr uma maratona. Os próximos dois níveis,
compilação e computação, correspondem a seguir um plano , que é um
sequência de ações ou táticas individuais ("dicas" em finanças pessoais
linguajar). Não confunda um plano com uma estratégia. Um plano compreende uma meta e
uma sequência de ações, mas não descreve os princípios orientadores. UMA
A estratégia requer os três ingredientes e, portanto, exige coordenação e
criatividade.

Agora, existem muitos planos disponíveis no mercado após uma
permutação de uma fórmula do tipo " X dias / dicas para obter sucesso em Y usando o
Método Z ", em que X é um número (geralmente 7, 21, 30 ou 365 dias ou 10, 12,
50 ou 100 dicas), Y é algo desejável (geralmente US $ 1.000.000, perda de
peso, conseguir uma data etc.) e Z é algum tipo de segredo ou, geralmente, o
autobiografia do autor. Um plano pode ser pensado como um conjunto seqüencial de
instruções. "Se você fizer isso, seguido por isto e aquilo, e vários
etapas adicionais, você terminará na meta ".

Planos de funcionar bem se o número de graus de liberdade (ver Económica
liberdade ) é limitada, de modo que poucas coisas podem dar errado - isto é, não
de acordo com o plano. Porém, quanto mais complexa é a situação - e a vida é
geralmente mais complexo do que montar uma peça de mobiliário sueco - o
maior a chance de algo dar errado devido a

incógnitas desconhecidas - fatores incertos que ninguém conhece, também
conhecido como surpresas,
conhecidos desconhecidos - certos fatores que você não conhece, o que significa
que você pegou o plano errado, também conhecido como "eu te disse",
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incógnitas conhecidas - fatores incertos que você conhece, significando
que o plano está correto, mas sem precisão, também conhecido como azar ou
design ruim.

A construção de um plano - isto é, a maneira como as táticas são coordenadas
e criado - segue um conjunto de princípios orientadores. Se um plano mostra como colocar
instruções juntas e, em seguida, os princípios orientadores mostram como planejar
juntos e criar uma estratégia. Pensamento estratégico - isto é, a criação de
planos - é o que separa os dois últimos níveis, coordenando e criando, de
os quatro primeiros níveis. Comparado a um plano, que pode ser pensado como
seqüência de ações , sujeita a falha completa, se quebrar, uma estratégia é melhor
pensado como uma teia de ações . Uma web não falha catastroficamente se for
corte em um único, ou mesmo em alguns lugares. É resistente, enquanto um plano não é.
É por isso que ter uma estratégia é muito preferido a ter um plano. Uma web
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compreende e conecta os pensamentos, idéias, experiências, memórias de uma pessoa,
objetivos, valores, desejos, conexões, ativos, passivos, previsões e
expectativas. Aqui, um inventário maior do mencionado acima significa que há uma
maior variedade de estratégias possíveis e que qualquer plano se torne mais
flexível. Concentrar-se apenas no aspecto da coordenação e ignorar as táticas
pode resultar em "síndrome do gerente sem noção". Por outro lado, focando apenas em
o conhecimento das táticas ou habilidades descritas em Capital humano e necessárias
bens pessoais produziriam apenas uma pessoa com uma infinidade de hobbies.
Somente a combinação de habilidades e coordenação liberará a criatividade
de um especialista. A síntese criativa ocorre quando você consegue ver os princípios como
uma representação de modelo abstrato e aplique o modelo abstrato em outro lugar.
Com a experiência, você verá que o número desses modelos no mundo é
realmente bastante limitado. O que isso significa é que qualquer tipo de ser humano
O entendimento se baseia em um pequeno número de representações que são
repetido várias vezes. Talvez seja porque os humanos são capazes apenas de
pensando de certas maneiras limitadas, para que os mesmos métodos sejam descobertos
de forma independente por especialistas bem-sucedidos em diferentes áreas, ou
talvez os especialistas tendam a pedir emprestado um ao outro, buscando inspiração
em outro lugar; provavelmente é uma combinação. Isso significa que não é necessário
outras 10.000 horas para se tornar um especialista em outro campo, mesmo que seja apenas
marginalmente relacionado. Isso significa que é mais fácil dominar vários campos diferentes
do que é comumente assumido.
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É importante entender que fazer a coisa certa (boa estratégia) é
muito mais importante do que fazer as coisas certas (boas táticas). Isso é por que
este livro é curto em táticas e longo em estratégias. Estratégia é sobre
definindo os objetivos finais. Tática é sobre os meios para esses fins. Uma Coisa
que foi crucial na formulação da estratégia para uma vida renascentista com
independência financeira era que os meios fossem amplamente disponíveis. Uma estratégia
que depende de meios impossíveis de replicar para a maioria das pessoas, como
herdar $ 1 milhão, ganhar na loteria, ser o raro inventor ou autor
que realmente comercializa suas grandes idéias, sendo o primeiro em um
nova tecnologia, ou simplesmente montando um ativo alavancado em uma bolha financeira e
sair na hora certa ou confiar em comunidades ou maneiras ainda existentes
da vida, não são muito eficazes. Por medo de me repetir e entediar o
leitor, a estratégia é o que criará sucesso e, em grande parte,
medida em que separa pessoas bem-sucedidas de pessoas mal-sucedidas. o
táticas, menos ainda, pois a maioria é capaz de um bom desempenho nas atividades táticas
nível.

Para o progresso, é essencial basear as metas em uma estratégia consistente que
orienta táticas individuais (consulte Ergodicidade e destino) Há mais do que
uma maneira de criar uma web estratégica e algumas são melhores que outras. Dado
uma pessoa ou grupo de pessoas capaz e inteligente, os erros raramente se originam
na execução de um plano, embora o próprio plano possa falhar. Em vez disso, erros
ocorrer nos princípios subjacentes ao desenvolvimento do plano. Portanto,
é importante basear um plano ou uma estrutura nos princípios corretos.

Considere novamente os diferentes tipos nesta figura. Cada tipo é
caracterizado por estratégias muito diferentes. Conforme indicado no diagrama, o
A estratégia renascentista é baseada em uma combinação de consiliência - um
maneira de tecer ferramentas e idéias amplamente diferentes para resolver problemas complexos
problemas - e resiliência, baseados nos princípios da modularidade,
diversidade e folga (processos de feedback pouco acoplados). Resiliência é a
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fundamento da maioria dos comportamentos observados na natureza. Afinal, se não fossem
resilientes, eles seriam extintos. Embora não seja completamente equivalente,
consiliência compartilha muito com estratégias comerciais típicas que podem ser
transferido para a esfera individual. Combinando resiliência e consiliência
define o homem renascentista, e eles serão usados   em A Renaissance
estilo de vida para formar uma estratégia completa que tornará uma pessoa comprometida
financeiramente independente em alguns anos.
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Princípios estratégicos

A melhor maneira de entender o homem renascentista é através do uso de
uma analogia - uma universidade. A maioria das universidades pesquisa e ensina uma ampla
variedade de assuntos que são divididos em cursos ministrados pelos correspondentes
especialistas. Em outras palavras, os assuntos são diversificados. Isso significa que, se houver
de repente, um ou vários assuntos se tornaram obsoletos, a universidade como
todo ainda funcionaria. Os especialistas são reunidos em departamentos e
institutos. Normalmente, especialistas em seus respectivos departamentos são fortemente
conectado (Física-Física). Geralmente, eles também se conectam um pouco
mais vagamente em estudos interdisciplinares com outros departamentos da
(Física-Astronomia) e, às vezes, podem sair do espaço
instituto e conectar-se com especialistas de outros institutos (Física-História). Para
universidade, cada instituto e cada departamento funciona quase
independentemente do outro. Em outras palavras, uma universidade é modularizada e
através das colaborações que conectam diferentes tipos de conhecimento, novas
conhecimento e soluções complexas são criadas. Portanto, uma universidade é
consiliente. Apesar de sua complexidade, uma universidade não está sujeita a catástrofes
falha sempre que um professor tiver que cancelar uma palestra devido a uma doença ou
reunião, ou sempre que os alunos não voltam no tempo após as férias de primavera,
ou quando o equipamento não aparece dentro do cronograma ou um laboratório fica
inundado por uma tempestade. Pessoas (professores, estudantes e administradores)
basta reorganizar e reagendar sem problemas, porque todo o sistema é
construído sobre uma base de feedbacks fracamente acoplados. Por isso, estragando uma parte
do sistema não afeta visivelmente as outras partes.

Compare isso com o empresário, que em muitos aspectos é semelhante
exceto que feedbacks frouxos, que no mundo dos negócios são conhecidos como
ineficiências (porque tempo é dinheiro), agora estão fortemente acopladas
feedbacks. 40 Um negócio é como uma usina nuclear, que é um complexo
e sistema firmemente acoplado. Aqui, muitos failafes (mais de uma dúzia para alguns
peças) estão no local para manter o sistema operando dentro de seus limites de tolerância. E se
um quebra à prova de falhas, outro atende. Outro exemplo é o financeiro
sistema. Em vez de focar em operação estável como na energia nuclear
usinas, a engenharia financeira foi usada para alavancar para maximizar o lucro usando
diferenças relativamente pequenas entre as fortes forças opostas dos ativos e
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passivos - isto é, no sentido mais geral, emprestando grandes quantidades de
dinheiro a uma taxa de juros baixa e emprestar / enviá-lo de volta a um
taxa mais alta. Esse acoplamento rígido levou a falhas em cascata, nas quais peças com falha
causou a falha de outras partes, e assim por diante, até que um buffer foi criado pelo
contribuintes com o governo como procurador. Qualquer parte que é tão firmemente
acoplado que não pode ser salvo no tempo necessário para desacoplar, falhará.

O assalariado é o mais simples de entender, mas não necessariamente o
mais simples de viver como. Exemplos do mundo real de algo que é simples, mas
fortemente acoplado inclui a maioria das tecnologias, pois "simples e fortemente acoplado" é
quase a definição de tecnologia ou ferramenta. Exemplos de indústria assim
compreendem o Industrialismo 1.0, com seus pesados   motores centralizados - ou seja,
barragens, abastecimento de água e tratamento de águas residuais, muitos sistemas de correias transportadoras,
teares, impressoras e assim por diante, até a maioria dos consumidores
tecnologia. Em resumo, tudo isso pode ser interrompido pressionando um botão, mas sua
a interrupção não começará a afetar outros sistemas. O leitor pode notar que
essas ferramentas ou qualidades de engrenagem são realmente ideais para uma força de trabalho, embora
não para os próprios indivíduos, muitos dos quais têm pouco controle sobre
seu trabalho e estão a apenas um salário de não poder pagar aluguel ou
coloque comida na mesa. Geralmente, essa não é uma posição muito desejável para se estar,
portanto, o objetivo de qualquer pessoa nessa categoria é gerar mais renda
empreender sistemas complexos como empresário ou introduzir folga,
como fundos de emergência. Apesar dos problemas inerentes à falta de resiliência
e consiliência, o trabalho assalariado é incrivelmente popular entre os funcionários. Isto é
fortemente promovido pelos empregadores, que continuam pedindo melhores ferramentas
profissionais) para operar suas preocupações contínuas. A maioria dos livros sobre assuntos pessoais
finanças ou produtividade se concentram nessa área.

O trabalhador pode acomodar choques e falhas de curto prazo (como
perda de emprego ou avaria do carro) sem desestabilizar. Qualquer setor que opera
em um modelo de franquia ou similar (os Correios) e qualquer setor que tenha
A terceirização vista é um exemplo disso. Se um fornecedor falhar, outros fornecedores serão
encontrado dentro do tempo que leva para ficar sem estoque. Da mesma forma, um novo trabalho é
encontrado antes do esgotamento do fundo de emergência. No entanto, uma vez que a estratégia é
predefinido pela sociedade (consulte O bloqueio), as melhorias são limitadas a táticas como
como introduzir mais folga nos fundos de reserva, usando a quantia adequada
de economia e seguro e simplesmente executando a operação mais rapidamente -
o fascínio por mudanças na vida, produtividade, estratégias de economia de tempo e
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as discussões quase fanáticas sobre exatamente o tamanho do fundo de emergência
deve ser e quanto deve gastar em cada categoria de orçamento.

Agora, saber a diferença entre as categorias é uma coisa, mas se
você já esteve envolvido em uma start-up ou passou por qualquer outro tipo de
transformação, você saberá que o pensamento e o sentimento subjacentes do
fase final pode ser muito diferente do pensamento e sentimento no
estágio intermediário, que novamente é diferente do estágio inicial, exatamente
porque é um processo complexo e não linear. Portanto, agora veremos
princípios para criar o estágio inicial de consiliência e resiliência em uma vida
estratégia.

Um design modular
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Considere o fluxo de caixa de um assalariado que se esforça em um trabalho que
gera um salário, que é gasto em material usado ou consumido em um
ciclo sem fim. Esta figura mostra como as dependências se parecem em maior
detalhes e em condições extremas, isso pode ser uma representação literal, onde o
caixas são edifícios e as setas correspondem à condução de um carro entre o
caixas. Há uma caixa para a casa, uma caixa para o trabalho, onde o consumidor
dirige para conseguir dinheiro e caixas para lojas, onde ele dirige para trocar
dinheiro de seu trabalho para entretenimento ou outras coisas que ele dirige de volta ao seu
casa.

A cultura do consumidor mostra uma estrutura modular onde os problemas são
resolvido dirigindo-se a diferentes lojas para comprar partes da solução. este
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atividade é possibilitada dirigindo-se a um emprego e trocando tempo por
dinheiro.

Esta figura mostra um forte acoplamento entre o consumidor, o trabalho e
as lojas, respectivamente. Aqui as lojas devem ser consideradas amplamente como
lojas, academias, restaurantes, dentistas, encanadores, etc. Se o acoplamento ao trabalho
for cortado, o consumidor avançado com bom crédito, poupança ou seguro
pode aproveitar isso, mas ele ainda precisa ir às lojas para suas necessidades, pois
tudo requer interação externa na forma de viagens regulares para
lojas - "Eu estou indo para a loja, precisa de alguma coisa?"

Essa é a consequência da especialização. As soluções para seus problemas,
exceto o problema muito especializado detalhado em sua descrição de cargo,
terceirizados para o mercado e a competência pessoal foi perdida
ou substituído por informações sobre "onde encontrar bons negócios". Eventualmente ele
passa a depender fortemente desse mercado e, portanto, de sua contínua
emprego.

Os consumidores individuais dependem tão fortemente de um agregado de lojas
como as lojas dependem do agregado de consumidores. Isso explica
publicidade e a insistência em soluções especializadas, pelo menos no que
os especialistas estão preocupados, pois também precisam ganhar dinheiro com seus empregos.

Essa terceirização é levada ao extremo lógico. Muitos acreditam que
terceirização extrema, como contratar assistentes para escrever cartas pessoais,
o cachorro deles, e talvez conversar com os cônjuges, é o caminho a seguir, contando com
custos de vida offshore mais baixos para manter sua vantagem comparativa, ou mesmo
terceirização comum, como comprar misturas para bolos, comer fora ou ter um
encanador consertar um tubo entupido. Existem três razões para essa linha de pensamento.
A primeira é a desinformação. Os consumidores se convenceram de que especialistas
são necessários para qualquer coisa, menos a tarefa mais simples. O segundo é a falta de
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habilidades pessoais. Saber como suprir necessidades básicas, como o lar
habilidades ou como permanecer feliz, pode ser tremendamente valioso. Eles podem frequentemente
muito barato comparado ao que o mercado oferece. Para
Por exemplo, imagine o valor de uma rede de apoio de familiares e amigos ou
trabalho significativo e sem estresse, comparado à taxa horária de um
psicoterapeuta ou medicamentos controlados para aliviar o estresse. Ou que pré-processado
comida, que só precisa ser aquecida, leva cerca de 15 minutos de salário
pagar, que é comparável ao tempo que leva para cozinhar uma refeição semelhante
do princípio. O terceiro é a falta de escolhas. Quando o mercado oferece principalmente
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empregos em período integral e a cultura espera que você gaste o resto do seu tempo
comprando e assistindo TV, deixa pouco tempo para qualquer outra coisa.

Para indivíduos, a terceirização e a vantagem comparativa não podem permanecer
vantajoso na prática se levado a extremos. No entanto, de muitas maneiras, tem sido
já foi longe demais quando as pessoas passam oito horas por dia durante 30 anos para
comprar abridores de lata elétricos e torres de mármore. A solução é inverter
terceirização de habilidades comuns da vida e gradualmente incorporar habilidades que eram
adquiridos anteriormente no mercado para

tornar-se menos dependente de uma única fonte de renda.
tornar-se menos dependente de uma infinidade de serviços de loja.

Isso é simples e tremendamente desafiador, porque
requer um tipo diferente de pensamento. Para começar, faça uma lista de serviços
e coisas adquiridas no mercado (consulte os blocos de construção para saber como obter uma
melhor idéia de como procurá-los) e começar a aprendê-los sobre a necessidade de
base de conhecimento (consulte A educação renascentista) Aqui está uma pequena lista 41 de
sugestões:

1. Corte de cabelo. Se necessário, mude seu penteado para algo que você
pode fazer. Seja flexível!

2. Remendar roupas e meias cerzidas.
3. Cozinhar, de preferência a partir do zero. Aquecendo algo no

microondas ou misturar pó com água não conta. Novamente, se
necessário, mude sua dieta.

4. Comprar algo usado em vez de novo ou trocar algo. Lá
agora existem muitos sites para facilitar isso.

5. Chegar a um lugar sem carro. Use transporte público, comute
de bicicleta ou tente caminhar alguns quarteirões até o supermercado.

6. Emprestando um livro da biblioteca. É incrível quantas pessoas fazem
Não tire proveito desse recurso gratuito.

7. Plantando um jardim de vegetais comestíveis. Comece com especiarias. Mova-se para
plantas de alto custo / baixo esforço, como tomates (não batatas). Investigar
permacultura e jardinagem intensiva.

8. Fazer agentes domésticos não tóxicos simples a partir do zero, como lavanderia
detergente, creme dental, inseticida, limpador de janelas ou cerveja.
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9. Manutenção de bicicletas, motos ou carros. Pelo menos comece lavando-o
você mesmo. Passe para a fixação de planos, limpeza, troca de óleo e
peças lubrificantes. Faça a desmontagem do trem de força e do motor.

Um conselho muito comum e muito bom de carreira é não trabalhar para
ganhar dinheiro, mas trabalhar para aprender novas habilidades, obter novas conexões e
criar novas oportunidades. Da mesma forma, conselhos de vida como os anteriores não devem
exclusivamente com a finalidade de economizar dinheiro - embora ele venha
útil posteriormente em Índices financeiros importantes- mas criar coesão social e
conexões e aprender e exercitar habilidades que mais tarde podem criar oportunidades.
Dessa forma, economizar dinheiro não será visto como privação do consumidor, mas como
manifestação do produtor; agora você está fazendo algo em vez de comprá-lo.
Na minha opinião, isso faz de você uma pessoa mais interessante.

Outro conselho muito comum - e na minha opinião muito ruim -, no
pelo menos para fins de alcançar o sucesso como um homem renascentista é escolher
e se concentre exclusivamente em uma coisa, digamos, corte de cabelo. Isso pode ser bom se você
precisa fazer uma carreira com isso, mas se você só precisa se sustentar
e possivelmente alguns amigos, não há necessidade de se especializar e desenvolver tudo
habilidades suficientes para serem comercializáveis; apenas se concentre em seu próprio cabelo.

No entanto, sem mudar o estado de espírito de um
consumidor, resolvendo problemas diários aprendendo várias coisas novas e
fazê-lo você mesmo corre o risco de se transformar em uma infinidade de hobbies (consulte
aqui ), à medida que os suprimentos são pedidos nas lojas, nos clubes, ou nos projetos
excessivamente ambicioso, pelo menos em termos de aquisição de ferramentas e
suprimentos. Isso poderia, portanto, facilmente acabar fortalecendo as dependências
de esta figura , em primeiro lugar a esgotar-se às lojas para comprar o material e, em seguida, executando
voltar ao trabalho para pagar por eles, deixando pouco tempo e espaço para o projeto,
que eventualmente se muda para a garagem com o resto das coisas.

Portanto, um requisito é tornar cada projeto auto-suportado. Para
Para entender o que isso significa, divida os projetos em três grupos (e
tudo no meio)

Projetos que custam dinheiro
Projetos com custos iniciais e custos fixos regulares (consulte Depreciação
horários ). Você precisa comprar equipamentos e pagar taxas de assinatura ou
substitua o equipamento que se desgasta regularmente. Muitos esportes caem
nesta categoria.
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Projetos "gratuitos"
Projetos com poucos custos iniciais, sem custos fixos e sem fluxo de caixa, mas
possivelmente conexões de rede de habilidades de aprendizagem ou fornecer algumas
valor. Esses projetos são gratuitos. Isso pode incluir o uso de coisas que você
já possui, como um computador e uma conexão com a Internet.
Projetos que ganham dinheiro
Projetos que estão poupando dinheiro ou, melhor ainda, fazendo você
dinheiro; não como em um futuro esperançoso, mas agora. Isso pode incluir aprendizado
como cozinhar, consertar computadores, cortar a grama das pessoas (por
exercício), babá etc.
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É de importância primordial que um projeto produz valor , mesmo que
valor não é dinheiro e não destrói valor.

Dinheiro saindo do bolso é um grande sinal de alerta de que suas atividades caem
na primeira categoria. Estes devem ser evitados tanto quanto possível e
substituídos ou modificados em atividades "gratuitas", mas que fornecem a
oportunidade de aprender, conhecer novas pessoas e, eventualmente, ganhar dinheiro.
Muitas vezes, é bem possível encontrar um substituto direto, porém gratuito, para um
atividade negativa. Por exemplo, em vez de ir ao cinema, você pode
emprestar o DVD da biblioteca ou a um amigo cerca de seis meses depois, se você
apenas mude sua perspectiva. Não fique ambicioso demais em ganhar dinheiro
Imediatamente. Serendipity desempenha um papel maior a longo prazo. Por exemplo, eu
substituí meu fascínio pela compra de hardware de computador (dinheiro caro
com o aprendizado sobre o sistema operacional * nix (gratuito) e, eventualmente,
acabou como administrador do sistema do departamento em que trabalhava
simplesmente porque eu era o único que sabia mais quando o administrador anterior
esquerda. Mais tarde, virei o conhecimento do emacs e do LaTeX ao escrever
artigos científicos em um trabalho freelancer como editor de cópias, que abrangeu todos
minhas despesas trabalhando aproximadamente 30 minutos por dia, em média.
Os blogs foram outra atividade que começou como uma maneira construtiva de
canalizando minha escrita e, eventualmente, me virei para este livro, que eu digitei
usando o que aprendi como editor de cópias. Meu interesse pela economia cresceu
fora do meu interesse em geopolítica e, eventualmente, se transformou em um interesse em
investimento, que combinei com minhas economias, que vieram do meu interesse em
não gastar dinheiro fazendo mais coisas sozinho, e assim pude
criar um portfólio personalizado que se adapte ao meu investimento em particular
temperamento.
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Com o tempo, essa abordagem desenvolve automaticamente diversos
fluxos de dinheiro, bem como muitos outros meios para economizar e manter esse
dinheiro. No entanto, o fluxo de caixa não é a única medida de independência. Alguns desenvolvem
uma rede social tão grande que eles podem viajar para qualquer lugar com pouco custo
serviços de correio e navegação no sofá), e outros desenvolvem um conjunto tão amplo
de habilidades, juntamente com a capacidade de vender essas habilidades nas quais eles podem trabalhar
e bordo, bem como uma pequena bolsa.

Por outro lado, pode ser que uma atividade precise de outras conexões.
Por exemplo, usar o ginásio da empresa gratuitamente exige trabalhar para o
companhia. De fato, as empresas geralmente tentam fortalecer os
dependência da empresa, fornecendo "benefícios" como assistência médica,
planos de aposentadoria e outras vantagens que podem ser consideradas de ouro
algemas. Isso deve ser lembrado ao resolver dependências,
especialmente conexões com coisas fora de seu controle imediato.

A solução ideal em termos de dependências e conexões é
mostrado nesta figura . Aqui cada projeto é modularizado e atua como um hólon.
Isso significa que as conexões dentro do projeto são fortes, enquanto as
conexões entre um projeto e o mundo externo (outros projetos) são
fraco. Consequentemente, qualquer projeto não depende muito de outros
projetos e vice-versa. Eles também são auto-suficientes e capazes de contribuir
um para o outro sem depender um do outro. É resiliente, bem como o
A Internet é resiliente por design, pois ainda pode funcionar mesmo quando individual
servidores estão inativos, pois nenhum servidor é crítico. Agora, você pode dizer o mesmo
coisa sobre sua vida em relação ao seu trabalho? Ou o seu carro?
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Esta figura mostra como organizar suas atividades. Muito parecido com um
conglomerado industrial, as dependências entre os projetos são fracas.

Dependências fortes estão contidas dentro dos projetos.
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Outro aspecto desta figura é que nenhum módulo isolado domina. o
módulos são diversificados em tamanhos aproximadamente igualmente grandes, o que
diminui o risco. Por exemplo, considere os departamentos universitários em A
Ideal renascentista . Cada departamento de uma universidade é igualmente grande
e forte. Isso é diferente da maioria das pessoas, onde uma habilidade completamente
domina todos os outros - por exemplo, um pode receber US $ 25.000 / ano por um
atividade (trabalho), mas inferior a US $ 25 / ano para a próxima fonte mais alta de
renda, o que provavelmente é o interesse de uma conta poupança. Com
diversificação adequada, se um módulo de geração de renda falha, ele não
causar ondas de choque pelo resto do sistema, porque o externo
o acoplamento a outros módulos é fraco. Além disso, se os acoplamentos externos
conectar-se a módulos diferentes, em vez de conectar-se ao mesmo módulo,
essa falta de centralização protege o sistema contra interrupções e
falhas em cascata. Além disso, quanto maior a diversificação, maior
a probabilidade de aproveitar as oportunidades no único
ambiente em que reside, ou no qual você pode se encontrar residindo no devido
para mudar as circunstâncias - esta é a quintessência da adaptabilidade. Se vocês
encontre-se em uma situação em que você não pode resolver um problema, resolver outro
problema - um onívoro sempre tem mais opções disponíveis ao resolver o problema
problema de comer.

Observe que módulos simples, pequenos e lentos são mais fáceis de gerenciar do que
módulos complicados, grandes e rápidos. Ao gerenciar módulos, sua reação
o tempo deve ser mais rápido que a escala de tempo característica de qualquer coisa que você
interagir e você deve ser capaz de entender e controlar qualquer coisa que
se envolver com / dentro, bem como ter tempo para supervisionar a operação. Enquanto
aumentar o tamanho e a complexidade inicialmente oferece melhores benefícios, os benefícios
diminuir à medida que custos cada vez mais altos de problemas imprevistos inundam
sistema. Aqui a resposta é descarregar a complexidade, mas onde você
começar e onde você para? Comunidades como os Shakers e os
Quakers pensaram sobre isso e decidiram algumas regras básicas sobre o que
complexidades a serem evitadas. Em geral, as complexidades evitadas são as fortemente
complexidades acopladas.42 Eles os emprestarão de bom grado, mas não possuirão
eles. Ou seja, eles usam uma estratégia de modularidade com acoplamentos soltos para evitar
muitos problemas.

A lentidão pode ser alcançada através da gratificação atrasada. Em um mundo de
escassez, gratificação instantânea é a estratégia ideal. Em um mundo de
abundância, gratificação atrasada é a estratégia ideal. Geneticamente, há
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uma preferência pelo primeiro, o que significa que uma pessoa madura com um
A medida do autocontrole tem uma vantagem: poder aguardar pechinchas. isto
também significa que, se você tiver paciência e não depender da velocidade, haverá menos
custos a serem pagos pela energia adicional que a velocidade exige. Está
útil para dominar a arte da espera. Somos propensos à ação, mas muitas vezes a
problemas que consideramos urgentes acabam sendo menos que urgentes. As vezes
eles até se resolverão sem nenhuma interação.

Usando os módulos corretamente

O problema com a maioria das metas não-renascentistas é que é
linear - isto é, tipicamente avançando ao longo de uma carreira predeterminada - ou
é separado da vida - ou seja, um empresário pode ter muitos objetivos para o
negócios, mas poucos objetivos para si mesmo. Da mesma forma, homens salariais e trabalhadores
provavelmente se concentrarão em apenas um único objetivo, como manter um certo
nota média, obtendo um aumento, acumulando uma certa quantidade de
dinheiro, sendo promovido, cuidando de uma família etc. Se houver várias
objetivos, eles provavelmente serão separados pelo mantra da vida profissional (veja este
figura ). Aqui, um objetivo pode ser prover a família e o outro,
objetivo não relacionado poderia ser alcançar um peso corporal mais ideal. Para o
Homem renascentista, no entanto, o objetivo final é embaçar a linha entre o trabalho
e vida, em vez de um equilíbrio entre trabalho e vida. Considere que quase
qualquer trabalho se torna trabalhoso se você precisar fazê-lo o dia todo, enquanto que
lavar banheiros ou formulários de arquivamento pode não ser tão ruim se você precisar
15 minutos por semana.

Por fim, todos os módulos devem produzir valor de alguma forma: melhor
saúde, novas / melhores conexões ou habilidades. E nenhum módulo deve consumir
o valor produzido por outro. Em particular, diferentes produções devem
nunca se cancelam, algo que é muito comum atualmente.
Por exemplo, a invenção de transporte mais rápido foi cancelada por
aumentando as distâncias de viagem, maior produtividade foi cancelada por maior
resíduos, etc.

Com cada módulo sendo auto-sustentável, auto-suficiente, internamente
integrado e fracamente acoplado, sem módulo dominando os outros,
módulos devem ser facilmente substituíveis, mas conectados de maneira
confederação de "entidades independentes" alinhadas em um objetivo comum, para que
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a soma é maior que as partes. Em outras palavras, organize sua vida como um
orquestra ou equipe de esportes, que não dependem de nenhum jogador.

Estabelecimento de metas de contingência

Ao perseguir uma meta com uma estratégia predefinida externamente, há uma forte
tendência a se concentrar em táticas para aumentar a produtividade. Pôr em marcha a máquina
mais rápido para ser feito mais cedo. "Veja como você pode economizar cinco minutos enquanto
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escovar os dentes, e aqui está como você pode responder com mais eficiência àse-mails e aqui estão 500 dicas adicionais ". O motivo é que, além de
trabalhando mais rápido, a maioria das pessoas realmente não tem muita liberdade em termos de
estratégias para atingir seu objetivo, uma vez que suas estratégias estão bloqueadas (consulte
O bloqueio) externamente por associação - por exemplo, empresa
procedimentos - ou internamente, por hábito ou tradição. A única maneira é, portanto,
use táticas um pouco mais eficazes. Considere, por exemplo, um chão de fábrica,
onde o único meio permitido de aumentar a produtividade é executar cada
estação mais rápida. Agora, é verdade, se você tem um milhão de funcionários, pode
provavelmente economize um milhão de minutos fazendo com que seus funcionários gastem um
minuto a menos em uma determinada tarefa e, se você é o proprietário da empresa, tudo isso aumenta,
talvez US $ 1 milhão para você e um milhão de maldições dos funcionários.
Talvez uma reformulação do layout da fábrica, que seja uma nova produção
estratégia, seria mais eficaz do que reutilizar a estratégia antiga com um pouco
melhores táticas? Para a pessoa que está economizando um minuto aqui e um
minuto para gastar trabalhando em direção a seu objetivo, outra busca por objetivo
estratégia seria mais eficaz.

Assim, para aumentar a eficácia, o foco deve estar na melhoria da
estratégia ao invés de melhorar as táticas. Em vez de usar melhor
táticas para atingir metas, o método de definição de metas deve se tornar melhor.
O estabelecimento tradicional de objetivos é unidimensional. Segue um processo que
essencialmente desenha uma linha entre A e B e depois divide essa linha em
pequenas etapas de ações que são executadas de maneira incremental. O problema
com esta abordagem não é tanto a divisão em etapas, que pode ser
psicologicamente útil ou uma maneira de manter o controle gerencial ou
medindo o progresso. Pelo contrário, está no próprio estabelecimento de metas, em particular no
desenho de uma linha recta entre um e B .

Isso raramente funciona, já que os objetivos da vida real raramente são diretos.
unidimensional. A maioria das ações tem efeitos colaterais. Isso tem um papel muito importante

Page 124

consequência:
Você nunca pode fazer apenas uma coisa!

Ao focar em um único objetivo, os efeitos colaterais são ignorados. Por exemplo,
o objetivo único mais popular é construir uma carreira. Esse objetivo tende a ignorar
os efeitos colaterais às vezes adversos, como dependência completa do trabalho,
identificação completa com o emprego, alienação do cônjuge e qualquer
crianças, problemas de saúde física, estresse e assim por diante. Se alguém conseguir
manter um foco estrito na meta, então, quando a meta for alcançada, isso
estratégia terá causado tanto dano colateral que o trabalho não é
completo; o dano deve ser corrigido primeiro. Muitas vezes, essa "correção" cria
problemas adicionais.

Considere um problema bidimensional (veja esta figura) Um rudimentar
Um exemplo de um problema bidimensional é conseguir o famoso "trabalho
vida ". Embora eu não acredite que exista tal coisa, ela servirá como
exemplo. Neste exemplo, o desafio é resolver dois problemas
simultaneamente. O primeiro problema, objetivo 1 1, é o problema do "trabalho",
presumivelmente trabalhando o suficiente para construir uma carreira, exibir habilidades, ganhar poder,
dinheiro, prêmios, distintivos de mérito ou qualquer outra coisa. O ponto ideal está marcado no
x- eixo. O segundo problema, objetivo 2, é o problema da "vida", que está tendo um
vida doméstica feliz, o que quer que isso aconteça. O ponto ideal é marcado no y -
eixo. Juntos, eles formam uma meta bidimensional (meta 1 1,objetivo2) marcado com
a caixa "Objetivo".
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Esta figura requer uma compreensão rudimentar dos espaços vetoriais
da "álgebra linear 101". Mostra a diferença entre um

heterotélica e uma resposta homeotélica em um mundo que possui apenas dois
objetivos possíveis. A resposta homeotélica se aproxima de ambos os objetivos

considerando que a resposta heterotélica, ao avançar para o objetivo 1,
realmente se afasta do objetivo 2.

Também são mostrados na figura duas estratégias possíveis. Ambas as estratégias
tem efeitos colaterais e afeta a busca de ambos os objetivos. O heterotélico
estratégia aproxima você do objetivo 1 - você seguiu na direção certa
o eixo x - mas longe do objetivo 2 - você foi na direção errada ao longo
o eixo y . Heterotélico, um termo emprestado da filosofia ecológica, significa
objetivos diferentes (telos é grego para objetivo). Uma estratégia heterotélica inclui
comportamento finito mal direcionado. Esse comportamento é um comportamento que funciona
contra você. O homeotélico, que significa os mesmos objetivos , resposta, por outro
Por outro lado, você se aproxima de ambos os objetivos. De uma perspectiva sistêmica, o
resposta homeotérmica é a estratégia certa, porque trabalha contra você a
menos.

Outra maneira de pensar em uma resposta heterotênica a um problema é que ele
visa corrigir um único sintoma de, digamos, uma doença. Se a resposta causar
efeitos colaterais indesejáveis, medicamentos adicionais são tomados na tentativa de corrigir esses
efeitos colaterais. Aqui, muitas setas são usadas na figura para tentar se aproximar
o objetivo desejado. A resposta heterotélica torna os sintomas específicos mais
suportável e tende a incentivar mais comportamentos causadores de problemas. Se escondendo
os sintomas são eficazes, a Lei do mínimo de Liebig sugere que
sintomas adicionais aparecerão. Se estes, por sua vez, são tratados heterotelicamente,
eventualmente, o problema subjacente se tornará tão grande que o
sistema falha catastroficamente (estresse -> queimar -> depressão -> coração
ataque) ou simplesmente se torna insolúvel.

Por outro lado, a resposta homeotérmica visa solucionar todo o problema - que
é, curar a doença. Naturalmente, esta é a abordagem ideal, mas requer uma
abordagem mais sábia do problema. Uma parte importante do pensamento sistêmico
abordagem é aumentar continuamente o número de problemas diferentes que
a estratégia visa resolver ou o número de objetivos diferentes que a estratégia
pretende se encontrar.

Uma boa estratégia resolve vários problemas ao mesmo tempo!
Ainda assim, enormes quantidades de recursos em nossa sociedade visam a

resolução de problemas heterotelicamente. Às vezes, a solução é a causa de uma
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problema novo, mas graças ao pensamento de curto prazo, o foco está frequentemente
responder a problemas em vez de evitá-los. Nossa cultura parece
um fascínio contínuo pela ação, e a "reação" é ironicamente mais
visível que "proação".43

Para resolver o problema, a causa do problema deve ser entendida.
No entanto, isso é difícil e muitas vezes impossível! Muitas vezes, não há um único
causa. O cérebro humano parece ser quase incapaz de lidar com
problemas que têm múltiplas causas. Por exemplo, qual é a causa de uma
crise financeira? Geralmente tem pelo menos dez causas diferentes, exatamente porque um
crise pode ser adiada por tratamento de sintomas individuais, após o que
o sistema entra em colapso completamente; qualquer pessoa razoavelmente inteligente culpando apenas
algumas das muitas causas provavelmente têm outras motivações. Para simplificar
solução de problemas, é fundamental que os problemas permaneçam "pequenos, lentos e
diversificado ". Isso, é claro, é um anátema em uma cultura que se orgulha de
sendo maior, mais rápido e mais focado. No entanto, pequeno, lento e
diversificado deve servir como um delimitador natural para permanecer no topo da
situação. Embora isso possa não ser entendido por todos os outros, é
Felizmente, é possível viver uma vida baseada nessa filosofia simples em seu
por não se envolver em coisas que estão além da sua compreensão e
ao controle.

Mapeamento de efeitos

Tendo percebido que é impossível fazer apenas uma coisa, segue-se que
qualquer ação ou comportamento tem vários efeitos colaterais positivos ou negativos ou
consequências. Aqui, cada um efeito lateral corresponde a uma dimensão no
figura . Se você realizar todas as suas ações, que agora são vetores no "espaço do objetivo"
e adicioná-los, isso dará uma forte indicação de onde, no "espaço do gol", você
provavelmente acabará (veja Ergodicidade e destino)

Esta figura mostra uma maneira complementar de mapear as
consequências. Para aqueles familiarizados com os diagramas de "espinha de peixe", esse é o
reverso de um. A posição tomada é um efeito de ordem zerótica e tem primeiro
efeitos de ordem. Efeitos positivos ultrapassam os limites. Os efeitos negativos estão abaixo do
linha. Cada efeito também possui efeitos de segunda ordem. Efeitos positivos vão além do
linha. Os efeitos negativos estão abaixo da linha. É difícil dizer se uma posição que
tem um efeito positivo de primeira ordem fraco com uma forte segunda ordem negativa
efeito negativo de primeira ordem fraco com forte efeito positivo de segunda
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o efeito do pedido é positivo líquido. Se isso não puder ser determinado, o comportamento é muito
complicado e deve ser evitado (veja aqui ). Espero que isso não seja um
o problema e os efeitos de segunda ordem podem ser ignorados. No entanto, às vezes
efeitos de segunda e até terceira ordem somam ou acumulam indetectáveis
por um longo tempo antes de desencadear um evento espetacular.

Como regra geral, se somar os efeitos colaterais não criar um efeito positivo



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 96/225

viés, toda a estrutura da meta deve ser reavaliada.

O objetivo é a linha horizontal. Esse objetivo tem dois pontos positivos (POS)
e um efeito colateral negativo de primeira ordem (NEG). O primeiro lado positivo
efeito tem um efeito colateral positivo de segunda ordem (POS-POS). O segundo

efeito colateral positivo tem um efeito colateral positivo de segunda ordem
POS) e dois efeitos colaterais negativos de segunda ordem (POS-NEG). O primeiro
efeito colateral negativo tem dois efeitos colaterais positivos de segunda ordem

POS).
Vamos considerar alguns exemplos.

[Hobby] O objetivo da ordem zero é se divertir. O negativo de primeira ordem
efeito colateral é que custa dinheiro. Outro efeito negativo de primeira ordem é
que pode exigir espaço. Esse requisito de espaço possui uma segunda ordem
efeito colateral negativo, pois isso também requer dinheiro. Uma primeira ordem
efeito positivo pode ser conhecer novas pessoas. Um positivo de segunda ordem
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O efeito disso é que isso pode permitir a criação de redes profissionais. UMA
O efeito positivo de terceira ordem é que isso pode levar a um emprego.
[Negócio paralelo] O objetivo de ordem zero é aprender a administrar um negócio.
Os custos de inicialização são um efeito negativo de primeira ordem. Renda é de primeira ordem
efeito positivo; para muitos, a renda pode ser a meta da ordem zero.
A administração de uma empresa tem um custo de tempo que pode ser positivo ou negativo.
Independentemente disso, um efeito positivo de segunda ordem disso é que desta vez não é
gasto gastando dinheiro.
[Trabalho] O objetivo da ordem zero é ganhar dinheiro. Desenvolver uma carreira é uma
efeito colateral positivo de primeira ordem. Estar estressado ou doentio é o primeiro
solicitar efeito colateral negativo, assim como o custo das roupas de negócios e da manutenção
aparências. Um efeito negativo de segunda ordem disso é gastar
dinheiro para compensar isso, usando drogas ou fazendo compras.

Estes são apenas exemplos. Por exemplo, a meta de ordem zero do trabalho
pode ser desenvolver uma carreira em vez de ganhar. Nesse caso, coloque a carreira como
o objetivo de ordem zero e o dinheiro como efeito colateral. Se for fornecida roupa,
esse é um efeito colateral positivo, e não negativo.

Agora, pense em suas próprias espinhas de peixe reversas em termos de como você gasta
a maior parte do seu tempo e energia. Isso também pode incluir família, educação,
esportes, religião, aposentadoria etc., e coisas que você não está fazendo atualmente, mas
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poderia estar fazendo.Considere a soma total de todos os efeitos de suas ações. Desde a adoção
ações específicas levarão a resultados específicos, todos os efeitos podem ser considerados
objetivos , se você realmente deseja alcançá-los ou não. Você pode encontrar
alguns desses objetivos são contraproducentes. Alguns objetivos envolvem salvar
dinheiro, enquanto outros envolvem gastar dinheiro. Alguns objetivos envolvem obter
ou ser saudável, enquanto outros objetivos não são saudáveis. De fato, se você mapear um
estilo de vida típico, você provavelmente encontrará muita contraprodutividade. Quando um
Se um objetivo positivo forte é combatido por objetivos negativos menores, o resultado é
atrito. O atrito produz desperdício (consulte Quebrando) Os resíduos são predominantes em
vida moderna. Basta considerar quantas pessoas dirigem. Primeiro o pé entra no
acelerador, dez segundos depois ele liga o freio, tornando-o cinético
energia em calor residual. Então ele volta ao acelerador novamente para fazer
para a perda de velocidade. 44 Isso resulta em baixa milhagem de gás, pois o gás é usado para
aquecer as pastilhas de freio, e equivalentemente pobre quilometragem vida quando a mesma
hábitos são usados   na vida cotidiana. O mesmo veículo recebe gás diferente
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milhas, dependendo do motorista. Da mesma forma, o dinheiro ganha milhas diferentes
dependendo de quem está gastando. Por outro lado, se um objetivo positivo for
alinhados positivamente com outro objetivo positivo, os dois objetivos se beneficiam - os vetores
aponte na mesma direção no espaço do gol. Para alcançar tal sinergia, conte
ações e liste os efeitos. Os efeitos podem ser positivos ou negativos. Sem
sinergia, efeitos negativos freqüentemente cancelam efeitos positivos ou efeitos
seja muito disperso. A sinergia concentra os efeitos ou objetivos. Se você não vê
uma concentração de objetivos, você deve mudar alguns de seus comportamentos e
talvez adote novos. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha que fazer quando
começando no caminho para a aposentadoria precoce foi substituir meu desperdício de dinheiro
e hobbies geralmente improdutivos com hobbies eram gratuitos (veja A
design modular ) e significativo a) para não causar atrito com o meu dinheiro
economia, b) fornecer significado não relacionado ao trabalho ec) aprender
novas habilidades aplicáveis   ao trabalho (programação e redação).

Uma teia de objetivos

Tendo assim reduzido o número de comportamentos disponíveis para um
número de estratégias que têm principalmente - idealmente, exclusivamente - positivo
benefícios, pelo menos na primeira ordem (mas fique à vontade para continuar o exercício
ordens mais altas), é possível usar uma forma simples de sistemas pensando em
montar módulos para uma estratégia geral. No entanto, ao contrário do tradicional
abordagem à teoria dos sistemas, que visa incluir uma quantidade crescente de
problemas existentes a serem resolvidos, geralmente de maneira reativa, uma vez que
anterior falta de pensamento sistêmico os criou em primeiro lugar, a web de
A estratégia de objetivos visa resolver os problemas de maneira proativa, criando soluções que
poderia fazer parte de uma estratégia mais ampla no futuro.

Outra maneira de pensar sobre isso é que essa estratégia maximiza
oportunidades e mudanças segundo as quais as oportunidades dão frutos. Está
abordagem de um oportunista, que aliás afirma o homem renascentista
posição no ecossistema econômico e social. Ainda outra maneira de pensar
é, como o nome sugere, uma rede que captura, cobre e mantém todos os
questões individuais que são importantes para a pessoa, como saúde, riqueza e
sabedoria.

Aqui está como criar a web: Cada módulo terá de um a vários
objetivos, nomeadamente os efeitos zeróticos e de primeira ordem desta figura . Aqui eu apenas
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ignore as metas de ordem superior porque seu impacto é geralmente pequeno. Suponha
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o módulo de vida simples tem "frugalidade", "economia" e "menos confusão" como
metas. Estes formam um triângulo na figura. Agora considere o módulo de carreira
que tem "economia", "menos confusão" devido ao envolvimento na carreira, em vez
do que comprar recompensas por sofrer através de um emprego, "resúmé-building" e
"habilidades de escrita." Esses são quatro objetivos. Isso forma um quadrado. O quadrado
compartilha dois objetivos com o triângulo, então desenhe-os próximos um do outro. Agora
adicione o módulo de exercícios . Se exercícios de peso corporal são escolhidos, os objetivos
seria "menos confusão", "saúde" e "culinária saudável". "Menos confusão"
já existe, então marque esse triângulo nesse ponto. O financeiro
módulo de independência tem "frugalidade" e "poupança" como objetivos. Marcar isso
módulo sobre os outros, desenhe um semicírculo. Adicione um módulo "hobby", digamos
culinária saudável e escrever sobre isso: "habilidades de escrita", "trabalho em rede" e
"cozinhando." Este foi apenas um exemplo de uma web - agora faça o seu próprio. Pode
É difícil criar uma teia robusta - no entanto, conforte-se se seus objetivos forem cumpridos.
quantidade limitada e você pode encontrar muitas atividades (módulos) que envolvem
vários deles. Como na programação orientada a objetos, nomeando os conceitos
pode ser a parte mais difícil deste exercício.

Estrutura de objetivos interconectados. Cada quadrado, triângulo ou semicírculo
representam uma atividade modularizada distinta. Se um objetivo falhar, o

a tensegridade puxará e reorientará os objetivos restantes com pouco choque para
todo o sistema. Da mesma forma, cada link pode ser considerado uma habilidade ou

alternativamente, cada triângulo pode ser pensado como um conjunto de habilidades.

Tensegridade
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Ter três objetivos (ou mais) para cada módulo cria a tensão na
seus planos e consequentemente sua vida. Se um objetivo é empurrado, o outro
objetivos conectados instantaneamente levam sua vida a uma direção um pouco diferente.
Esses objetivos podem ser considerados backups ou objetivos secundários, mas é
melhor se todos os objetivos forem igualmente igualmente equilibrados em importância. Para
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Em qualquer atividade, um dos objetivos não deve dominar os outros. este
abordagem é muito diferente do conselho padrão que o incentiva a
coloque todos os seus ovos na cesta de seu trabalho. Ter um único objetivo
torna uma pessoa eficaz, mas também a torna vulnerável e sujeita a
mudanças descontínuas. Os planos devem ser alterados radicalmente ou até reescritos
completamente se esse objetivo falhar.

Devido à sua flexibilidade e adaptabilidade, é importante perceber que
a estratégia da rede de objetivos é essencialmente uma estratégia orientada a processos
que uma estratégia orientada a objetivos. No nível meta, uma estratégia orientada a processos
visa principalmente a vida, com objetivos sendo alcançados como efeitos colaterais,
Considerando que uma estratégia orientada para objetivos visa objetivos, tendo a vida como um lado
efeito. É natural que os empregadores prefiram funcionários dessa última persuasão,
como eles podem simplesmente dividir metas em metas menores e contratar um funcionário para
cada subobjetivo. Como indivíduo ou empresa, o foco deve estar no
processo em vez de sub-objetivos, para que a perspectiva de longo prazo não se perca.

Talvez seja mais fácil explicar o uso do esporte como analogia. A maioria dos esportes
requer várias habilidades, como força, resistência, agilidade, velocidade, resistência,
resistência, poder, aptidão analítica, trabalho em equipe, etc. Aqui, o treinamento geralmente
concentra-se em pelo menos algumas dessas habilidades simultaneamente para cada treinamento
exercício, enquanto que o jogo requer todas as habilidades simultaneamente.
Praticar esportes com vários requisitos tem pelo menos dois benefícios. Primeiro,
quanto mais diversificado o esporte é em termos de habilidades necessárias, mais fácil é
para praticar qualquer outro esporte. Segundo, se uma habilidade está faltando, as outras habilidades podem
ainda podem ser construídos e podem, em grande medida, compensar a fraqueza
outras áreas.
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Princípios táticos

As táticas são frequentemente apresentadas como listas. Essas listas são úteis e
inútil ao mesmo tempo. Eles são úteis porque permitem que as pessoas escolham
uma coisa ou duas que eles nunca viram antes, mas são inúteis
porque poucas pessoas são capazes de memorizar centenas de pequenas regras que
pode nem se aplicar diretamente à sua situação e lembre-se de obedecer a todos
eles. Nesse sentido, as dicas são como uma coleção de lindos cartões postais ou fotos
de instâncias específicas de um modo de vida particular. Eles são interessantes para
olhe, mas eles não substituem um mapa do estilo de vida, nem substituem
substituir a navegação no mapa e, o mais importante, conhecê-los
não faça de ninguém um especialista.

É por isso que listas e dicas em qualquer campo, embora sejam muito divertidas, geralmente
falhar em entregar os resultados desejados. Por outro lado, uma vez que o princípio subjacente
identificada, a abordagem se torna intuitiva e automática,
evitando a necessidade de seguir listas e métodos mecânicos como orçamentos ou
dietas.

O princípio é definir uma necessidade ou desejo e, em seguida, prosseguir para cumprir essa
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precisa ou deseja com uma resposta apropriada (consulte Resposta apropriada) A
resposta apropriada a um problema é uma solução que usa apenas o suficiente
recursos para resolver o problema - nem mais nem menos. Desde que apropriado
As respostas raramente estão disponíveis no mercado, levando as soluções existentes
e modificá-los para coisas para as quais não foram planejados é uma tática útil
para criar soluções mais apropriadas.

Identificando necessidades e desejos

Gaste muito tempo lendo sobre orçamentos ou participando de discussões
sobre estilos de vida e você notará que a maioria deles se concentra na diferença
entre necessidades e desejos. Isso geralmente resulta em discussões normativas de
o que as outras pessoas precisam ou querem, que geralmente degeneram
discussões sobre o que é possível e o que não é possível.

O fato de ser tão difícil concordar sobre qual é o que sugere que o
a diferenciação tornou-se sem sentido e, portanto, irrelevante.

Não existem coisas como necessidades e desejos.
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Portanto, não faz sentido discutir sobre a diferença ou fazer listas de
necessidades e desejos. O problema é que necessidades e desejos não se encaixam em dois
listas diferentes. Eles se encaixam em uma lista em que são classificados de acordo com o valor
em vez de preço (consulte Econômico) Necessidades e desejos são diferentes em grau,
não em espécie.

Considere, por exemplo, abrigo. Aqui a lista de opções pode parecer
isto:

1. Dormindo ao ar livre.
2. Dormir sob uma lona,   basha ou piolho.
3. Viver em uma barraca.
4. Navegação no sofá.
5. Viver em uma cabana ou em uma cabana.
6. Viver em uma cabine de navio ou cabine de caminhão.
7. Viver em um carro ou um barco.
8. Vivendo em um trailer.
9. Compartilhando um quarto com outras pessoas.

10. Ter seu próprio quarto.
11. Compartilhando um apartamento com outras pessoas.
12. Ter seu próprio apartamento.
13. Compartilhando uma casa com outras pessoas.
14. ...

Nessa escala, não há demarcação de quando uma necessidade se torna um desejo.
Cada etapa é um pouco diferente e um pouco mais cara que a anterior
passo, sem indicação clara de qual é o mínimo necessário, exceto
tendo um lugar para dormir. Em que momento, então, um desejo se torna um
precisar?

Pode-se argumentar que dormir ao ar livre no Alasca ou na Finlândia irá
matar você, e que alguma forma de abrigo é, portanto, uma necessidade. No entanto, é
possível que as pessoas que moram na Finlândia ou no Alasca se mudem para o sul, de modo que o abrigo
uma necessidade absoluta. Pelo contrário, é um abrigo na Finlândia ou no Alasca que é um absoluto
necessidade - na medida em que permanecer vivo é uma necessidade, mas ninguém precisa viver
Finlândia ou Alasca, mesmo tendo certeza de que são lugares agradáveis.45
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Embora as classificações nesta lista provavelmente correspondam às classificações dePara a maioria das pessoas, não é universal. Tendo experimentado a liberdade de
vivendo em um trailer ou barco por um tempo, algumas pessoas nunca sonhariam
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substituindo isso por uma McMansion de 4.000 pés quadrados com sua infinita
problemas de limpeza e manutenção e a necessidade de walkie-talkies para encontrar
membros da família. A lista é individual, porque qualquer escolha tem
conseqüências em outros domínios (consulte Estabelecimento de metas de contingência)

Para cada indivíduo, existem listas semelhantes para comer, roupas,
transporte, saúde, tempo, ferramentas, brinquedos, atividades, status, etc., cada um variando
de custo praticamente zero a mais do que se pode imaginar. Estes também podem ser
classificados em materiais tangíveis como ar, água, alimentos, sanitários, abrigo,
comunicação, transporte, saúde e segurança e intangíveis, como tempo,
relacionamentos, afiliação, poder e conquista. Alguns destes, como
segurança e saneamento, tomamos como certo viver no mundo desenvolvido.
Para outros, exceto, talvez, ar e água limpa, há uma grande variedade de
possíveis níveis de "consumo". Por exemplo, a lista de refeições varia de
mergulho nas estradas e lixeiras, a "alimentos" industrialmente processados, a gourmet
refeições e refeições requintadas. A roupa varia de ficar nua a possuir apenas um
conjunto de roupas, para possuir enormes armários cheios de sapatos e feitos sob medida
ternos. O transporte varia de andar descalço a dirigir um "hooptie", a
aviões particulares e mega-iates. Saúde varia de ser forte
(fisicamente e mentalmente), estar em medicamentos prescritos, estar
totalmente dependente de infra-estrutura médica avançada. O tempo varia de
ser escravo da galera, trabalhar 8 a 10 horas por dia em um trabalho tolerável, fazer
o que você deseja, que pode ou não incluir o que é classificado de outra forma
como trabalho.

A conclusão dessas listas é deixada como um exercício para o leitor. De fato, tais
um exercício é altamente recomendado. Tente torná-lo o mais abrangente possível
possível e o mais completo possível. Pode variar mais e incluir mais
dimensões além das sugeridas acima.

Cada nível em cada lista tem um preço e um valor que são individualmente
único. O objetivo final é maximizar o valor total enquanto minimiza o
preço total. Enquanto o estilo de vida bloqueado descrito em O bloqueio fornece uma
escolha padrão de níveis, é possível escolher os níveis de maneira muito diferente.
Por exemplo, em vez de escolher uma carreira em um cubículo, cinco
quarto / casa de três banheiros com uma hipoteca de 30 anos e uma nova TV
crédito, pode-se escolher independência financeira e aposentadoria antecipada.

Blocos de construção
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O mundo é como uma caixa de Legos. Uma caixa de Legos vem com blocos
e instruções para criar um modelo ou produto específico a partir dos blocos,
especificamente
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blocos + instruções = modelo.
No entanto, o mundo normalmente não é percebido como uma caixa de Legos.

Principalmente, as instruções anexas são seguidas servilmente e o fato
que os blocos podem ser combinados criativamente em novos modelos é esquecido.
Isso transforma a caixa em um modelo de kit. Mentalmente, isso reduz o conceito de
bloco de construção de algo que pode ser combinado de forma criativa em muitos
maneiras diferentes de ser meramente "parte 27a" que deve ser equipada com "parte
27b "na etapa" 8. "

Pior ainda, grande parte do mundo vem pré-montada. Com os blocos
desaparecido, isso reduz a equação para

instruções = modelo.
Freqüentemente, as instruções são reduzidas e simplificadas sob o mantra de

sendo mais fácil de usar. Isso reduz não apenas a criatividade do usuário, mas também
as habilidades operacionais, que são transferidas para o modelo ou produto. o
produto deixa de ser de baixa tecnologia, mas de alto conceito, para ser de alta tecnologia, mas
baixo conceito.

A beleza disso da perspectiva dos negócios é que cada modelo pode ser
transformado em um produto rentável e vendido separadamente. Esta é a razão que
agora temos panelas elétricas de arroz, panelas de ovos, panificadoras, torradeiras,
hambúrgueres, etc. e, como conseqüência, as pessoas esqueceram como
frite um ovo em uma panela,46 entre outras coisas. Portanto, a equação foi
reduzido a

produto = modelo,
onde a única instrução que as pessoas precisam saber é "Entre no seu carro

e dirija-se a uma loja e compre o produto. Então vá trabalhar e faça
dinheiro para pagar por isso ".

Nesse nível de incompetência, o sucesso só pode advir da compra de um
produtos. Mais produtos, mais sucesso. Isso é caro e desperdício. Somente
pense em quantas vezes uma panela e um elemento de aquecimento são replicados no
aparelhos mencionados acima, sem mencionar que a eletricidade é realmente
fonte inadequada de calor.

Para evitar esse desperdício, precisamos reaprender a fritar um ovo, especificamente
perceber que fritar um ovo requer, acima de tudo, uma superfície que
transfere calor e uma fonte de calor, e não necessariamente o "Wonderfryer
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3000. "Em termos mais gerais, devemos perceber novamente o edifício
blocos para construir soluções mais econômicas. Isso não significa que você
literalmente tem que ir e desmontar seus aparelhos. Pelo contrário, significa
considerando que tipo de utilidade um produto oferece e que tipo de necessidade ou
deseja que você tenha e, em seguida, pense em outros meios mais econômicos de resolver
problema específico usando uma maneira diferente de montar os blocos.

Focar a utilidade em vez de produtos ou instruções de consumo é uma
tática chave. O sucesso é então redefinido de acumular e consumir o
número máximo de produtos ou os produtos mais caros para derivar
a utilidade máxima.

Tendo sido criado em produtos, um dos principais desafios para a recuperação
consumidores é identificar suas reais necessidades e desejos. A razão que
Isso pode ser um desafio: os consumidores estão acostumados a associar necessidades a
produtos. Por exemplo, é difícil desassociar estar livre de dores de cabeça
tomar pílulas para dor de cabeça ou desassociar a perda de peso ao comprar o
"FatMaster 3000." Ou para escolher um exemplo mais simples: imagine um cachorro precisando
suba no sofá. O utilitário procurado é o cachorro que acaba no sofá e
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existem muitas maneiras de conseguir isso antes de comprar uma rampa para cães. Se o cachorronão pode pular ou ser levantado por um humano, o cão precisa de algo para pisar.
Essa é a utilidade procurada: algo para pisar, não necessariamente uma rampa para cães.
Considere a caixa onipresente. Uma caixa pode ser usada para armazenamento. Também pode ser
costumava sentar ou apoiar outros objetos (aha! -moment47 ) ou bloquear uma passagem.
Idealmente, uma caixa pode ser usada para muitas coisas ao mesmo tempo, de forma que consuma pouco
espaço relativo à sua utilidade. Por exemplo, várias caixas de armazenamento podem ser
combinado em uma rampa para cães (aha!). Depois de ser desativado, pode ser
cortada para lenha, a menos que seja de plástico e sua construção seja
simples, para que você possa fazer você mesmo. Na sua falta, encontrar em forma de caixa
recipientes é trivial.

Uma caixa, particularmente uma caixa de madeira resistente, tem grande utilidade e
assim, encaixam-se bem na teia de objetivos, como foi descrito em
Estabelecimento de metas de contingência . O mais importante, porém, é que sua ampla utilidade
existe principalmente como um potencial em sua mente. Uma pessoa sem imaginação e
poucas habilidades verão apenas a caixa como um contêiner. Aproxime-se do mundo sem
preconceito, comece a ver as coisas como elas são e como podem ser usadas
pois não é para o que você disse que eles são destinados. Para fazer isso requer
vendo utilidade de uma nova perspectiva. Isso também é chamado de pensamento lateral, um
tipo de pensamento que melhora com a generalização e piora com
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especialização ou pensamento pronto para uso, que realmente se origina de
tendo pensado em muitos tipos diferentes de caixas. Em particular, requer uma
mudança de foco de produtos para componentes.

Métodos de construção

Muitos confiam em sua conexão com o mercado, através do emprego e
compras, para satisfazer a maioria de suas necessidades e desejos. Enquanto isso faz
sentido em algumas situações - por exemplo, construindo seu próprio forno de microondas
do zero levaria muito tempo 48- faz menos sentido em muitos outros
casos (consulte Um estilo de vida renascentista) Em alguns casos, a compra é usada até
substituir, geralmente sem sucesso, por outras necessidades, como reconhecimento,
significado na vida, valor próprio e até mesmo usar e fazer coisas
(compras recreativas). Usar o mercado para satisfazer todas as necessidades é caro
porque a solução do mercado geralmente não é a solução ideal.

Muitas vezes, os produtos de consumo vêm com babados supérfluos (efeitos colaterais) que
não forneça o utilitário desejado. Tais produtos desperdiçam dinheiro e ocupam
espaço e tempo. O desafio é, portanto, distinguir entre a necessidade (por
por exemplo, mantendo-se quente) e os babados (por exemplo, mantendo toda a
casa quente) e então encontre uma solução eficiente - isto é, solução econômica
exemplo, vista roupas mais quentes, seja fisicamente ativo, convide pessoas)
em vez de comprar um produto não econômico (por exemplo, aquecimento central).
Um dos aspectos mais importantes da construção é geralmente o mais ignorado:
boas matérias-primas ou blocos de construção.49 Em retrospecto, alguns ignoram a
os blocos de construção podem não ser tão surpreendentes ao considerar a discussão
acima. Se os blocos de construção forem mal escolhidos, construa qualquer tipo de
solução se torna muito mais difícil. Escolha os blocos de construção certos usando
os princípios orientadores dos princípios estratégicos.

A combinação de conjuntos / soluções / produtos de peças permite flexibilidade
e substituibilidade (veja esta figura ). Ter um produto que não pode ser
separado em partes é ruim. Isso é óbvio quando uma das funções em um
quebras de gadgets. Por exemplo, um computador desktop moderno é normalmente construído
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de peças individuais compatíveis mutuamente que podem ser selecionadas e
substituído pelo usuário. No entanto, a maioria dos eletrônicos modernos construídos após o
a introdução do circuito integrado é problemática - complexidade que é
terceirizados - como é impossível para não especialistas entender o que é
indo em. Inversamente, mecânico, eletromecânica, e
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objetos termomecânicos (motores) construídos em madeira e metal são
reparável por usuários inteligentes, já que sua funcionalidade é aparente
inspeção. Você pode ver o que cada parte faz e, portanto, pode repará-lo se
rompe. Além disso, se uma peça quebrar, uma nova poderá ser feita. No entanto, é sua
O produto depende do chip 8086 (um chip de computador amplamente utilizado que primeiro
apareceu em 1978), você pode ter um problema em fornecê-lo atualmente e
definitivamente não pode construir o seu próprio - você está preso.

Em seguida, considere se o item tem vários usos. Serve
mais de um propósito ou pode servir a propósitos alternativos? Em particular, pode
serve como uma coisa primeiro e acaba servindo como outra coisa? Um de madeira
colher se transforma em lenha no final de sua vida útil, por exemplo.
Obviamente, as matérias-primas estão mais próximas de poder atender a múltiplos
finalidades, mas mesmo produtos completos podem ter vários usos.

Por exemplo, um computador pode atuar como um centro de mídia, enquanto um computador
central (TV + estéreo + caixa de cabo) não pode funcionar como um computador. Isso não é estritamente um
questão de tecnologia. Qualquer camisa do seu guarda-roupa pode ser combinada com
qualquer par de calças e fica bem? Na cozinha, a faca do chef é
provavelmente o mais versátil, depois da colher e da panela - a menos que você seja um
vegetariana; nesse caso, uma faca serrilhada é melhor, pois não
não precisa ser afiado, nem uma tábua de cortar. Quais são as formas ideais de
reunindo soluções para encontrar o alcance máximo de uso?

Vire o problema de cabeça para baixo, alterando-o. Em vez de procurar
ingredientes (blocos) para receitas (instruções), procure receitas para
ingredientes. Isso é fortemente facilitado com muitas receitas - ou seja,
maneiras de realizar algo - na sua cabeça. Dessa forma, a complexidade é
internalizado e se torna um problema de design em vez de ser externalizado
como um problema logístico. Por exemplo, ao comprar mantimentos, sabendo
muitas receitas de cor permitem que você personalize o que está para o jantar, conforme o que for
líderes de perda estão à venda, em vez de se aventurar com uma lista de compras e
ter que comprar ingredientes em falta.

Se você só tem um martelo, o mundo inteiro se torna um prego - o mais
martelo comum tem a forma de um cartão de crédito. Quanto mais míope
se concentrar em um método específico, mais difícil será a solução, se e somente se
o foco está no método errado (e não pode estar correto o tempo todo, se você
só tem um). Por exemplo, ao enfrentar um obstáculo como um pesado
peso, não fique confinado a procurar maneiras de aumentar o peso
mais leve. Uma solução diferente é se tornar mais forte. Mudar o foco é
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semelhante à mudança do problema, exceto no último caso, a idéia é
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colete muitos métodos semelhantes; ao mudar o foco, a ideia é saber
muitos métodos diferentes.

A maioria dos desejos é interna, portanto, focar internamente e "ficar sem" é
frequentemente uma maneira menos complicada de resolver um problema, pois requer principalmente
força de caráter ao invés de habilidades ou conexões. Renderização quer
supérfluo requer pouca habilidade técnica, mas requer motivação e
autodisciplina. Desistir de desejos pode ser tão difícil ou fácil quanto fazer uma dieta,
deixar de fumar ou mudar outros hábitos dependentes da força do
personagem. No entanto, ficar sem é muitas vezes considerado um sacrifício,
especialmente quando fortemente ligado a confortos materiais. É rapidamente percebido
(após cerca de um mês) que a felicidade não resulta de estar cercado
por bens, mas que estar cercado por eles é o resultado de uma
hábito viciante. Assim, pode ser tremendamente libertador não "precisar"
algo para ser feliz.

Como os humanos precisam muito pouco, a eliminação de vários desejos pode ir longe
termos de resolução de problemas. Não pode pagar? Não quero isso! Muito complicado?
Não quero isso! Reduza e simplifique. Reduza e simplifique! Um inteiro
estética pode e foi formada em torno desse princípio, e assim o prazer
seguir esse caminho pode ser tão forte quanto o prazer (anterior) de
acumulação. No entanto, como há um ponto de retornos decrescentes para o
prazer da acumulação, há também um ponto de retornos decrescentes para o
prazer de desistir das coisas. O ponto ideal está em algum lugar no meio.
Portanto, deve-se ter em mente que a eliminação de problemas pode ser uma
ferramenta muito boa, alguns ficarão tentados a torná-la sua única ferramenta,
Nesse caso, torna-se um martelo para o qual o mundo inteiro se torna um prego.

Depois de desenvolver uma maior liberdade de escolha, altere algumas
"necessidades" em "desejos", você pode adaptar seus desejos às áreas que são fornecidas
livremente ou pelo menos barato. Muita coisa grátis ou quase grátis vem de
a enorme quantidade de resíduos gerados por uma cultura onde as coisas são
sendo comprado, usado uma vez e depois guardado em sótãos, garagens,
quartos e, finalmente, o aterro. Métodos para obter coisas de graça
são de natureza social, baseando-se em conexões com outras pessoas (atualmente
Internet com pessoas afins), acompanhando quem tem ou precisa
e fazendo as conexões, através de doações, trocas,
permuta ou empréstimo. Obter e fornecer itens de graça fornece valor
para a sociedade, na medida em que mantém as coisas fora do aterro e reduz as vendas
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preço de coisas recém-produzidas. Fornecer coisas de graça fornece valor
na medida em que impede um maior consumo de recursos finitos e maximiza
o uso de nossos esforços produtivos.

É bem provável que você use apenas um determinado item alguns
vezes você também. Enviando-o, instituindo assim uma espécie de serial
propriedade, maximiza seu uso total. A propriedade serial cria uma forma de
biblioteca descentralizada. Embora existam sites que trazem proprietários em série
juntas, a disponibilidade é limitada, pois as pessoas são livres para manter as coisas por muito tempo
como eles desejam, e muitos mantêm suas coisas por perto, "por precaução". Serial
propriedade pode ser facilmente desenvolvida como uma atitude simplesmente vendendo coisas
quando não estiverem mais em uso. Para minimizar os custos de depreciação, compre e venda
usava. O custo total de propriedade será mínimo. Muitas vezes as coisas saem de
use porque eles quebram e o proprietário não sabe como corrigi-los. Tal
muitas vezes as coisas podem ser adquiridas muito barato ou de graça. Infelizmente, eles são
muitas vezes jogado fora imediatamente, por isso, se você estiver procurando por coisas quebradas para
resgate, você deve estar vigilante. Muitas vezes, essas coisas são facilmente corrigíveis - bicicletas
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com freios soltos e pneus furados, cortadores de grama com velas de ignição sujas,
móveis com parafusos soltos - e uma pessoa com algumas habilidades simples de reparo
pode consertá-los. Reparar muitas coisas é surpreendentemente fácil. Mais mecânico
os itens são montados com porcas e parafusos e requerem apenas um conjunto da
chaves ou chaves de fenda. Iniciantes devem, no mínimo, ser capazes de
substitua uma peça quebrada. O truque é descobrir qual parte está quebrada, mas mantenha
usando o método de substituição e você encontrará a peça certa.

Se você reduzir suas habilidades de rede e reparo, você se encontrará
comprar principalmente as peças que faltam para suas soluções e ferramentas para encaixá-las--
compre ferramentas que durem a vida toda e essa fase logo terminará. Afinal, qualquer
o produto acabado geralmente pode ser adquirido gratuitamente. A coisa mais importante a
lembre-se é que o preço de qualquer coisa não é determinado por quanto
esforço foi para a produção. Se fosse, eu deveria ser pago tanto por
escrevendo este livro como um ator consegue um filme. Nem depende da
nível de conhecimento especializado necessário para o trabalho. Se fosse, eu deveria ter
ganhou mais de US $ 40.000 por ano depois de passar 10 anos para adquirir o que
corresponde a um mestrado em física nuclear e um doutorado em
astrofísica, já que você também pode ganhar esse salário como pedágio
operador. Nem é determinado por qualquer tipo de valor inerente. Se fosse,
os professores receberiam mais do que atletas e banqueiros profissionais.
É estritamente determinado por quanto o vendedor pode receber. Isso levou o
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profissão econômica centenas de anos para descobrir. Uma vez que existem
diferentes vendedores com diferentes níveis de conhecimento sobre seus clientes,
os preços variam.

Ao comprar peças, ferramentas e coisas novas, tente sempre obter três
preços diferentes nos mercados (novos e usados) e tempo (os preços tendem a
subir ou descer? são sazonais?) para ter uma idéia do preço efetivo.
Memorize os preços de tudo o que você compra regularmente - peças para alimentos, também
conhecidos como ingredientes, lembre-se. Se a memória estiver falhando, mantenha um preço
diário. Emita apenas "pedidos limitados", ou seja, não compre até que o preço caia abaixo
algum nível predeterminado. Paciência é recompensada mais frequentemente do que não. Deixei
as compras atuais determinam qual problema você está resolvendo no momento
do que o contrário; adapte seus planos ao que está à venda.

Dado o preço, considere se vale a pena comprar a peça ou
fabrique você mesmo. Isso se resume a avaliar seu tempo ganhando ou
caso contrário, ganhar dinheiro versus seu tempo corrigindo o problema diretamente.
Ao comprar produtos, você está pagando tempo, materiais e conhecimento.
Você provavelmente tem bastante tempo (você leu até aqui), materiais (especialmente
quando comprados a granel) são incrivelmente baratos, e geralmente o conhecimento
necessário para fazer um trabalho está superestimado. Isso significa que a maioria das pessoas não
valorizam adequadamente seu próprio conhecimento, convencidos de que um especialista
deve sempre ser consultado. No entanto, se você pode adicionar e subtrair, pode
faça seus próprios impostos; se você pode marcar uma consulta, pode cuidar do jardim; e se
você pode descascar uma batata e contar o tempo, você pode cozinhar. Hoje em dia existem
muitos tutoriais on-line e em livros que ensinam como. Com apenas um
pouca experiência, a única coisa que separará seu trabalho daquele de um
profissional é que ele pode fazê-lo cinco vezes mais rápido do que você
faça - a primeira vez.

Isso significa que qualquer coisa feita mais de uma vez vale a pena fazer você mesmo.
Ou seja, eu posso cozinhar minha comida favorita melhor do que um restaurante, porque eu tenho
cozinhou este prato mais de 100 vezes, enquanto um chef profissional pode apenas
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faça de vez em quando. Eu também posso fazer isso mais barato, já que trabalho para mimde graça. Se eu tiver um problema com o encanamento ou uma porta, posso obter
serviço imediato, porque eu mesmo posso resolver o problema. Se o problema
reaparece, sei qual é o problema e posso corrigi-lo muito mais rapidamente do que
chamando um encanador ou um carpinteiro. Depois de fazer as coisas, você também pode
fornecer valor para os outros. Quanto maior a variedade de coisas que você faz, mais
maior a probabilidade de você poder contribuir com suas habilidades.
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Evitar é provavelmente o primeiro passo para fazer as coisas. Não deve ser confundido
com a arte de estragar tudo, que é a arte de estragar tudo, esquivar é
a arte de improvisar uma solução funcional usando o que estiver disponível. Duto
fita vem à mente. Algumas pessoas parecem possuir isso como uma habilidade natural,
mas para o homem comum, os ataques foram reprimidos por um mar de especialistas
e profissionais. O consenso geral é que agora é melhor você obter uma
opinião de um especialista antes de se envolver em quase tudo; melhor ainda, basta pagar o
especialista e deixe-o fazer isso por você. Uma vez que essa restrição mental tenha sido
removido, torna-se possível esquivar.

Por exemplo, você sabia que pode remover a ferrugem esfregando-a com um
almofada de papel alumínio? Eu descobri na Internet. Faça um bloco com o
papel, coloque um pouco de óleo leve e esfregue. Depois de entender por que isso
funciona (a folha de alumínio é mais dura que a ferrugem, mas mais macia que o bom metal e
mesmo na maioria dos trabalhos de pintura), você percebe que o óleo existe apenas para fornecer
lubrificação. Você pode usar qualquer coisa, incluindo cuspir.

Para remoção de ferrugem mais avançada, você pode usar eletrólise. Enquanto muitos
amadores e mecânicos usam esse método rotineiramente, a maioria só viu
isso em ação em um laboratório de ensino médio ou universidade e não pensei
que o princípio poderia ser aplicado "fora da caixa" de um ambiente de laboratório.
Use um carregador de bateria de carro não digital de 2Amp para a fonte elétrica e
carbonato de sódio (também conhecido como "refrigerante de lavagem" 50 ou "pH superior" ou
"booster" para a sua piscina) misturado com água para o seu eletrólito. Anexe a peça
para ser limpo no grampo negativo e algum pedaço de sucata no
braçadeira positiva. A invasão entra porque você não precisa usar especificamente
Carbonato de Sódio. Você também pode usar bicarbonato de sódio, também conhecido como
bicarbonato de sódio. A única desvantagem do bicarbonato de sódio é que ele não
funciona também, mas vai funcionar. A concentração de carbonato de sódio
não importa muito (mais é um pouco mais rápido), nem o atual
(maior é um pouco mais rápido). Se você entende o princípio de como os íons se movem,
você perceberá rapidamente que a ferrugem é removida ao longo da linha de visão até o
braçadeira positiva. No entanto, você não precisa entender isso para observar que
funciona. Continue repetindo para si mesmo: "Isso não é ciência de foguetes".
No entanto, o desvio exige que outra habilidade seja desenvolvida - o senso comum.
Fomos educados a seguir as instruções, porque elas mudam
responsabilidade um nível de gestão. No entanto, se você estiver se esquivando, todos
responsabilidade é sua. Você deve saber o que está fazendo. Notar que
bolhas aparecem ao redor do grampo negativo. Isso é hidrogênio. O hidrogênio é
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explosivo, pense no "desastre de Hindenburg", então não use a água na sua ferrugem
instalação de remoção para apagar o cigarro e mantê-lo em uma área ventilada. este
é senso comum. Além disso, você pode pensar que o sal comum da cozinha
pode fazer um ótimo eletrólito. No entanto, o nome químico do sal da cozinha
é cloreto de sódio. Como estamos nos esquivando, podemos produzir alguns
Consequências não-intencionais. Se os ingredientes são sódio e cloro, esses
conseqüências são o gás cloro, 51 que foi usado como gás de guerra na Primeira Guerra Mundial
I e hidróxido de sódio (soda cáustica).

A partir de um conhecimento geral de história e química, deveria
fique claro que o sal da cozinha e faíscas (de cigarros ou bateria próxima
carregadores) devem ser evitados. Além disso, não coloque as mãos na
condução de água. O desvio não requer uma educação avançada, mas
requer uma educação real conectando o que você aprendeu ao mundo real
problemas

É interessante notar que quanto mais você sabe, maior a probabilidade de ter
se preocupar com os riscos de se esquivar. No entanto, quanto mais você sabe, mais você
perceber que muitas vezes até mesmo os especialistas estão simplesmente se esquivando. Você pode encontrar isso
reconfortante ou preocupante, dependendo da sua personalidade e quanto você
conhecer. Um problema com o desvio é que é difícil dizer se
alguém está voando ou realmente sabe o que está fazendo. Uma boa maneira
dizer a um perito especialista de um pseudo-especialista é ver se o perito
entende por que ele está fazendo algo de uma maneira particular. Se ele mencionar
"crenças", "autoridade", "outros" etc. etc., há boas chances de que ele esteja exagerando
para ganho pessoal. Seja honesto consigo mesmo. Se você não puder esquivar, adie o
projetar e trabalhar em algo mais fácil até que você possa.

Transitar suavemente para consertar as coisas. Consertando coisas, ou melhor
partes, eventualmente transita para a criação de partes. Primeiro você estará criando
peças de reposição, mas eventualmente você criará suas próprias peças. Neste
você entenderá completamente a tecnologia que está usando e estará pronto
para criar suas próprias ferramentas personalizadas para resolver problemas.

Esse modo de aprender se diferencia do sistema educacional
porque é um aprendizado real - ou seja, aprender fazendo e não aprendendo
tomar notas, passar nos testes e obter diplomas. Quando eu, tendo ido
durante o último processo, conversamos com as pessoas sobre como elas aprenderam a consertar
fiquei surpreso ao saber que muitas vezes eles nunca haviam tomado
curso. A história típica era que em algum momento eles haviam quebrado
motor e simplesmente mexeu com ele até que funcionasse.
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Cada novo método requer desenvolvimento adicional de habilidades, e você pode
você está passando por diferentes estágios, dependendo do seu outro
habilidades e personalidade. A qualquer momento, um estágio pode dominar seu
pensando, uma vez que poucos serão capazes de desenvolver todas as habilidades de maneira igualmente rápida. Aqueles
a força do caráter procurará mudar, simplificar e reduzir o tamanho, conforme
bem com "ficar sem coisas". Depois que uma rede resiliente tiver sido
estabelecido, troca, troca e movimentação e negociação se tornarão
mais emocionante do que simplificar. Em última análise, as habilidades técnicas levam a
atividades, construindo e fazendo coisas e raramente passando sem, apesar de
raramente comprando alguma coisa. No meu caso, eu rapidamente me vi cozinhando minha
próprias refeições e doar coisas e adquirir outras pessoas de graça, enquanto
demorei muito tempo para começar um jardim e ainda estou aprendendo a consertar motores e
construir móveis. Outras viagens podem ser diferentes.
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Resposta apropriada

O materialismo tem um fascínio pela construção excessiva, superdimensionada e
supercompensação. Isso é economia ruim. Considere que para cada coisa que
fica sobrecarregado, há algo que não é construído. Para cada coisa que
fica mal construído, há algo que deve ser substituído quando ele quebra.
Ambos os problemas significam que os recursos são desperdiçados.

Os recursos são desperdiçados quando a resposta não é apropriada para o
situação. As respostas podem ser divididas em trabalho, capital e gerenciamento.
Muitos têm pouca habilidade (gerenciamento) e tempo (trabalho), portanto, dinheiro
(capital) é gasto para compensar, daí a existência de caldeira automática de ovos
gadgets e outras atrocidades. O que é ignorado aqui é que a oportunidade
custo em termos de tempo gasto trabalhando (ou assistindo TV) e tempo não gasto
aprender uma habilidade (como ferver um ovo) geralmente é mais alto que o custo
hora de aprender a ferver um ovo em uma panela e realmente fazê-lo. De fato, o tempo
a economia de gadgets é geralmente superestimada, enquanto o tempo necessário para aprender uma
a habilidade é igualmente superestimada. Isto é particularmente verdade, pois muitos
ativos de capital estão apenas parados, sem nenhum objetivo na maioria das vezes
(veja Como se livrar das coisas ).52 Por outro lado, se um trabalho for repetido
frequentemente, faz sentido comprar um dispositivo de economia de trabalho. Ignorando a habilidade para o
momento, a simples troca entre capital e trabalho sugere uma
arranjo como o de esta figura .

Page 145

Esta figura mostra o custo total em função da taxa de uso. Para
Por exemplo, uma vez por mês, assar garante um par de garfos amarrados,
enquanto que o cozimento diário exige um misturador manual. Especificamente, qualquer coisa

usado menos de uma vez por mês justifica improvisação.
A habilidade serve para mudar a linha da figura para baixo e para a esquerda, porque

habilidade torna o uso de tempo e capital mais eficiente. Exceto em um nível muito alto
manter a habilidade não tem custo; portanto, se algo for aprendido uma vez, não haverá
é necessário mais esforço. Nesse caso, é sensato desenvolver uma habilidade para apenas
antes do ponto em que começa a exigir manutenção, a prática continuada -
além desse ponto, a substituição de habilidade e tempo por ativos de capital torna mais
sentido.
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O componente de habilidade é algo que os consumidores frequentementeentender mal. Uma resposta qualificada pode facilmente ser muitas vezes mais eficiente
do que uma resposta não qualificada. Por outro lado, a mesma proporção não se aplica em termos
de capitalização. Por exemplo, um carro caro não será muito mais rápido do que
um barato. No exemplo desta figura , um batedor será apenas um
alguns minutos mais lento que um mixer de mão, sem contar o tempo em que é preciso trabalhar
para ganhar dinheiro com um misturador manual.

Considere a diferença entre um nadador experiente e um
nadador iniciante. O primeiro é rápido e o segundo é lento. Isso, no entanto,
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não significa que o nadador mais rápido gaste muito mais energia que o
nadador lento. O nadador experiente é muito mais eficiente e
aparentemente desliza através da água, enquanto o iniciante é ineficiente e
luta apenas para manter a cabeça à tona. As habilidades de lidar com dinheiro são muito
semelhante. O experiente manipulador de dinheiro sabe exatamente onde e como
gaste dinheiro para aproveitar ao máximo. Um manipulador de dinheiro não qualificado
gasta dinheiro em todos os lugares, muito em algumas coisas, muito pouco em outras
coisas, com muito a perder.

Sigmoides, curvas logísticas e o princípio da potência máxima

Uma estratégia psicológica popular é estabelecer objetivos pequenos ou começar devagar.
Mudança lenta é uma mudança confortável. No entanto, o cínico pode observar que
com uma eterna série de pequenos passos, nada realmente muda. este
estratégia geralmente falha devido à falta de progresso significativo, apesar de ter
alcançou vários objetivos pequenos.53 Há uma boa razão para isso. A curva S
função logística ou mostrada nesta figura é um modelo útil para explicar por que
essa estratégia raramente traz os resultados pretendidos.

Esta figura mostra uma curva s sigmóide que pode ser usada como modelo
descrever "retorno do esforço" em termos de "esforço" para muitos

tipos de "esforço". Por exemplo, "retorno do esforço" poderia ser felicidade
e "esforço" poderia ser salário. Observe que a curva é simétrica em torno de

a origem e que sua taxa de alteração é mais rápida na origem.
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Aqui o eixo vertical descreve o "retorno do esforço" e a horizontal
O eixo descreve o "esforço". Aqui "esforço" mede algum tipo de contribuição e
return mede algum tipo de saída. Por exemplo, a entrada pode ser hora
e a saída pode ser dinheiro. A entrada também pode ser trabalho e a saída
pode ser felicidade, condicionamento físico etc.

Para fins de discussão, vamos considerar uma variável P e pensar nela como
"Produção." Uma maneira de pensar sobre P seria em termos de
número cumulativo de páginas que escrevi conforme o projeto do livro
progrediu. O aumento da produção é proporcional ao atual
produção, porque já escrevi e pensei sobre o assunto
facilita escrever mais sobre isso. No entanto, o aumento da produção
também é proporcional ao potencial de produção adicional. No início,
esse potencial é alto porque ainda há muitas coisas para escrever, mas
À medida que o livro se aproxima do final, há menos tópicos para escrever e
então fica mais difícil escolher um e escrever sobre ele. Aqui está um simples
equação que resume este parágrafo:54

(dP) / (dE) = P (1-P)
O que diz é que, com poucos recursos (quando P no lado direito é

baixo correspondente ao lado inferior esquerdo da figura e P (1-P) ~ P ), o
a capacidade de mudar será proporcional aos recursos. Isso funciona como
juros compostos e criará crescimento exponencial. No entanto, composto
o interesse em si nunca enriqueceu ninguém. Invista $ 1 a 8% e aguarde 30 anos
para receber US $ 10. Isso dificilmente vale a pena por 30 anos de espera. Mas
invista US $ 100.000 a 8% por 30 anos e você receberá US $ 1.000.000. Isso é real
dinheiro. Para chegar a qualquer lugar, é muito importante criar rapidamente um
fundação substancial. Estabelecer metas pequenas em uma situação que depende de
o crescimento exponencial é uma maneira garantida de não obter resultados muito rapidamente.
Inversamente, fazer um grande esforço inicial é uma maneira garantida de ver
retornos imediatos e crescentes. O meio da curva mostra uma
relação proporcional entre esforço e resultados - trabalhe mais e obtenha
mais resultados; trabalhe menos e obtenha menos resultados. Em outras palavras, esse é o
estágio em que um esforço extra é recompensado mais do que era no começo,
porque é alavancado pela produção agora maior.

Com mais esforço, o teto da produção começa a aumentar devido a limites
em recursos, clientes, responsabilidades, tamanho do mercado, etc. Você pode ter
encontrou uma descrição do trabalho que poderia ser feita em três horas por
dia mesmo que você nominalmente precise trabalhar por oito horas. Se sim, você
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sabe o que quero dizer sobre atingir o limite de produtividade. Em um tal
situação, faz pouco sentido aumentar o esforço de trabalho em 25% se o retorno em
a produtividade apenas aumenta em cinco por cento. Nesse caso, é melhor começar
projetos adicionais, procure mais responsabilidades ou aprenda outra coisa.
Esses projetos teriam, cada um, sua própria curva para você progredir
ao longo.

A estratégia ideal de vida é maximizar a "produção" total para todos os
coisas em que você se envolve ou o que quer que as curvas estejam medindo - presumivelmente
você teria uma curva para cada projeto e retornos multidimensionais para cada
projeto, em que a utilidade total (consulte Blocos de Construção) é maximizado (consulte
Ecológico) Em termos de preço, seria impossível quantificar porque
exigem que você determine a taxa de câmbio entre saúde, dinheiro,
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satisfação, significado etc., alguns dos quais não podem ser quantificados. Esses valores
pode ser subjetivamente determinado (veja Emocional)

Dado um esforço finito (você só tem tantos dias de vida) total
"produção" é otimizada maximizando o "retorno do esforço" para cada
projeto. Essa é uma afirmação fundamental e está relacionada à potência máxima
princípio da ecologia. O que isso significa é que o esforço deve ser distribuído
entre projetos para obter o máximo retorno do esforço total. Coloque no esforço onde
o rendimento é mais alto. O rendimento é mais alto onde o aumento marginal da
o retorno relativo ao aumento marginal de esforço é o mais alto. No
termos matemáticos, isso ocorre quando a derivada da equação acima
é 0, ou seja,

(d) / (dP) (dP) / (dE) = (d) / (dP) [P (1-P)] = 1-2P = 0 => P = (1) / (2)
Isso significa que o retorno máximo ocorre no meio do

curva. Isso se torna óbvio se traçarmos dP / dE , que é mostrado neste
figura . Isso tem muita influência na discussão da dissociação em
Desacoplando e aumentando a complexidade. Em particular, a região dinâmica é
no meio desta figura e desta figura . A resposta instantânea, que
requer 100% de esforço, está à direita e a resposta estática (não), que
requer 0% de esforço, fica à esquerda.

Page 149

Uma curva que relaciona recompensa adicional a esforço adicional.
Para dar um exemplo, os profissionais geralmente são incentivados a

se especializam, ou seja, envidam o máximo esforço para que alcancem
produção máxima (canto superior direito desta figura), para ganhar a competição
com outros profissionais e atrair o maior salário. Se o dinheiro é o único
utilidade que importa, esta é a estratégia ideal. Se, no entanto, felicidade, baixa
estresse, tempo de lazer ou outras coisas no equilíbrio entre vida profissional e pessoal também são importantes,
resultaria em uma estratégia diferente, desde a última, digamos 80% do esforço, para
ganhar os últimos 20% dos resultados, seria desperdiçado. Depois de entender o
intuitivamente, será fácil segui-lo. No
termos mais simples, ele diz que você pode obter o máximo de utilidade sendo
relativamente competente em um grande número de tópicos, contribuindo de maneira não trivial
mas esforço bastante pequeno. Isso significa que você pode ganhar mais utilidade sendo
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competente (nível de viajante) em 10 tópicos diferentes do que gastando o
mesma quantidade de tempo para se tornar um especialista em um único tópico.
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Um estilo de vida renascentista
Poucos pensam conscientemente sobre estratégias complexas na vida diária. Com um

diariamente, uma estratégia funcional é invisível. Raramente damos um passo atrás e
examine nossa estratégia (design do estilo de vida). Na maioria das vezes, simplesmente adotamos
as táticas que são transmitidas através do sistema sem um segundo
pensamento (consulte O bloqueio)

Agora, é possível melhorar os orçamentos normais do consumidor em vários
por cento, utilizando dicas e hacks para otimizar a eficiência dos
táticas. Lembre-se, no entanto, que invadir os métodos existentes não vai
atingir o mesmo nível de satisfação que a criação de novos métodos que sejam
mais adequado para a nova estratégia. Não se vence uma guerra de trincheiras contra
metralhadoras, melhorando a cavalaria. Melhorias substanciais não
acontecer de forma incremental, corrigindo os métodos existentes; eles exigem um
redesenho completo.

Até agora, nos concentramos nos fundamentos teóricos e
princípios orientadores da vida renascentista. Neste capítulo, descreverei o
árvores desta floresta. Assim como os humanos primitivos construíram incêndios, abrigos e plantaram
sementes para modificar seu ambiente, devemos modificar nosso ambiente em
maneiras que são benéficas e não prejudiciais para nossos objetivos. Quando o
ambiente não puder ser alterado, nos adaptaremos ao fluxo junto com o
ambiente em vez de lutar contra ele. Deve-se perceber que isso
raramente é possível mudar o ambiente em grande escala e construir um
utopia - isto é, a menos que você e o resto do mundo façam o que eu digo. A maioria
táticas serão, portanto, executadas no ambiente atual. Contudo,
eles geralmente são realizados com um objetivo completamente diferente em mente:
tornar-se independentemente rico e financeiramente independente dentro de cinco
anos.

Os métodos para fazer isso serão simples. Não apresentarei nenhuma dica que
não foram vistos antes e quais não podemos encontrar descritos em detalhes em
centenas de outros livros. O sucesso não dependerá de se tornar famoso no
Internet ou conseguir um contrato de livro, nem dependerá de uma participação oportuna
em uma bolha de mercado de junk bonds, empresas de internet, imóveis, ouro ou
tulipas Também não dependerá de iniciar com êxito seu próprio negócio. Vocês
não precisará desenvolver uma habilidade especializada específica, como imóveis
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lançando. De fato, se você tem um emprego, mantenha-o. No entanto, usando os métodos em um
maneira que alinha seus objetivos e efeitos colaterais de maneira persistente e consistente
alcançar independência financeira ou de emprego não é fácil. Você deve estar disposto a
mude seu estado de espírito e conquiste velhos hábitos. Em particular, você deve
estar disposto a fazer coisas que 95% da população não será capaz de
entender e 99% não estarão dispostos a fazer. Isso significa que você deve estar
extremamente confiante de que você está fazendo a coisa certa, e é por isso que 90%
deste livro é dedicado ao desenvolvimento de uma filosofia coerente.

A liberdade é alcançada através da criação de uma grande lacuna entre a produção
(receita) e consumo (despesas). Isso pode ser feito de duas maneiras:
ganhando mais ou gastando menos. Nada de novo lá.

Qual dos dois que você prefere depende das circunstâncias individuais. E se
você é facilmente capaz de produzir mais, enquadrará a liberdade como
oportunidade de produzir mais. Se produzir mais exige um esforço significativo,
você enquadrará a liberdade como não tendo que produzir mais. Em um rico e
sociedade rica, esta última é muito mais facilmente alcançada pela maioria, incluindo
Eu mesmo. Não havia e de jeito nenhum eu poderia aumentar minha renda por um fator de
quatro, mas certamente foi possível reduzir minhas despesas para um quarto de
o nível anterior. Eu acho que isso vale para a maior parte da curva de sino de
rendimentos. A menos que você seja muito pobre (renda < 4.000 / ano) ou muito rico
(receita > US $ 400.000 / ano), aumentar a receita é muito difícil. Se feito
inteligentemente, um pouco de dinheiro irá percorrer um longo caminho. Infelizmente, nesta era
o dinheiro raramente é gasto de maneira inteligente. Então, praticando ativos inteligentes
é possível viver com riqueza sem gastar quase tanto
como a média.

Em uma escala absoluta, gastar menos também permite uma escolha muito maior
em como você ganha seu dinheiro. Atualmente, o dinheiro que gasto pode ser
adquirido através de um emprego de meio período como nadadeira de hambúrguer - imagine as riquezas
um emprego em tempo integral poderia trazer. Como alternativa, atualmente adquiro minha renda como
um gerente de ativos amador ou capitalista usando pouco mais de cinco anos de
poupança pessoal como minha base de capital (consulte Independência financeira e
investimento ). Já que ser capitalista requer muito pouco esforço quando você não
preciso escrever relatórios de progresso ou conquistar novos clientes, posso dedicar a maior parte
meu tempo para minha paixão principal, que é escrever. A estratégia descrita em
Este capítulo se concentra em viver de forma barata em uma cultura dedicada a
extravagância, produtividade e desperdício de material. Segue estas diretrizes:
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Reduza os desejos e necessidades do mercado para um mínimo de
desacoplar a conexão de compra e trabalho.
Diminua o volume e o tamanho, mas aumente a sofisticação do seu
atividades e posses.
Avalie a prosperidade com menos atividade, não mais. Faça menos coisas inúteis.
Trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro por, no máximo, cinco anos de
sua vida ou cinco horas por semana.
Evite gerar lixo e encontre maneiras de usar o lixo de outras pessoas.
Aprenda a usar o sistema para sua vantagem, mas não seja mau!
Sirva-se, em vez de fazer com que outros o sirvam. Em vez disso, ajude-os.
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Mantenha os custos baixos, mas pague pelo valor.
Manter a saúde para evitar o custo pessoal e monetário da doença.
Construa a capital para viver como capitalista ou as habilidades para encontrar sempre um
novo emprego.
Concentre-se em ativos produtivos em vez de coisas.
Concentre-se no desenvolvimento de habilidades, e não no entretenimento passivo.
Obtenha o máximo de satisfação com o gasto mínimo de
dinheiro e energia.

A reintegração é uma parte importante desse design. Vida normal (ver A
lock-in ) maximizou a separação (consulte Graus econômicos de liberdade ) devido
a um estado de espírito de engenharia subjacente (minimize os graus de liberdade)
ea idéia econômica de vantagem comparativa, com a terceirização sendo sua
última manifestação. Essa separação ocorre não apenas ao longo do
décadas, com escolaridade, trabalho e aposentadoria ocorrendo em três
períodos de tempo separados, mas também diariamente, onde as pessoas dirigem dezenas
milhas de distância de sua casa por um determinado período de horas em
carros e depois voltar tarde para suas casas separadas no início da noite para
consumir coisas adquiridas em outros lugares.

O que funcionou para mim foi reintegrar grande parte desse comportamento, para
eliminar as ineficiências pessoais que esse modo de vida cria. Por exemplo, eu
morava perto do trabalho; a maior parte do meu trabalho eu faço em casa, porque é principalmente
trabalho de teletrabalho. Não me visto para o trabalho, mas de acordo com a estação. Eu
circule não de carro, mas a pé e de bicicleta, o que oferece exercícios gratuitos.
Me aposentei da minha carreira, mas ainda trabalho e ainda aprendo. Portanto, eu não
ser dividido e conquistado sob o pretexto de vantagem comparativa.
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Nas descrições a seguir, omiti muitos detalhes de
implementação - considere-os deixados como exercícios para o aluno - cuja
a inclusão resultaria neste livro em várias centenas de páginas
mais longo. Todos os detalhes técnicos podem ser aprendidos com outros livros e
sites em questão de meses. Confio que o leitor, depois de ouvir sobre um
método específico, será capaz de preencher os espaços em branco. Por exemplo, se eu sugerir
fazer seu próprio detergente para a roupa ou um recipiente para regar automaticamente, confio no
leitor para encontrar os detalhes pertinentes na Internet. Isso deixa o
detalhes técnicos para o leitor e posso me restringir a apontar o que
procure e como elaborar uma estratégia.
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Coisas

Fazer qualquer coisa geralmente requer uma ferramenta e alguém que a utilize. A
O usuário experiente da ferramenta pensará na ferramenta como uma extensão de si mesmo.
Portanto, é difícil dizer onde a ferramenta termina e o usuário da ferramenta começa; depois de tudo,
o que é realmente uma ferramenta, se ninguém a estiver usando? Essa linha de pensamento se estende a todos
as coisas com as quais nos cercamos. Se ninguém vive nela, uma casa é
não é uma casa, mas é um arranjo inútil de paus e tijolos (consulte
Blocos de construção) Dizem que uma pessoa com habilidades pode fazer mais com menos,
no entanto, ninguém é tão hábil em fazer tudo sem nada, e muitos
ferramentas permitiram que as pessoas fizessem coisas melhor do que de outra forma
seria. Por outro lado, muitos se tornaram não qualificados pela facilidade
disponibilidade de substituições tecnológicas e, às vezes, elas acabam
fazendo as coisas piores, além de acabar com uma grande quantidade de coisas. Lá
portanto, deve ser um esforço contínuo em direção à internalização de habilidades. Depois de tudo,
você sempre pode perder suas ferramentas, mas as habilidades ficam com você.

De uma perspectiva renascentista baseada em habilidades, as posses são
problemático das seguintes maneiras e a aquisição deve, portanto, ser
considerado com cuidado:

Eles custam dinheiro.
Eles ocupam espaço.
Eles exigem manutenção.
Eles costumam atuar como uma porta de entrada para coisas adicionais ou mais caras.
Eles podem ser tirados de você.
Eles são difíceis de se livrar.

O primeiro problema é que eles custam dinheiro, o que é um limite limitador
fator (veja Mapeamento de efeitos) Atualmente, porém, muitos bens de consumo são
muito barato de uma perspectiva histórica, então esse é o menor dos problemas.
Com poucas exceções, você pode ter o que quiser, mas poucas podem
tenha tudo, não que a maioria não tente. É muito difícil para uma pessoa rica
sociedade para não acabar com muita coisa, e muito esforço deve ser feito
evitando isso. Os bens ocupam espaço e os custos indiretos do armazenamento 55

pode ser substancial. Às vezes, é brincalhão dizer que uma casa é apenas um telhado
para cobrir nossas posses. Observe como os bens tendem a aumentar e
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expandir para cobrir todo o possível armário e espaço de armazenamento. Cedo ou tarde, o
casa vai se sentir apertado com a desordem. Isso acontece quando o armazenamento se torna
ineficiente (consulte Sigmoides, curvas logísticas e potência máxima
princípio ) e cada vez mais esforço deve ser feito para jogar o Tetris com
suas coisas e encaixe apenas mais um item em um armário já cheio. 56 Neste
consumidores pontuais começam a falar sobre a "necessidade" de mais quartos. Estes
quartos são caros. Não apenas as casas maiores são mais caras, elas também
vêm com impostos de propriedade mais altos. É tradicional aquecer a casa inteira para
20C (68F). Em outras palavras, o dinheiro é pago e o gás é queimado para fazer a pessoa
posses tão confortáveis   em termos de temperatura quanto os habitantes.
Curiosamente, os custos de armazenamento estão relacionados ao volume e não ao preço do
o que você está armazenando - custos de transporte (e geralmente ambientais) são
tipicamente relacionado ao peso. Como conseqüência, considero não apenas o preço,
mas também volume e massa quando compro alguma coisa. Os custos se manifestam principalmente
como custos imobiliários - ou seja, pagar para colocar suas coisas em algum lugar - e se você
coloque-o em sua residência principal e assine o aquecimento central, o custo de
mantendo-o em uma temperatura confortável. O material também é difícil de transportar, então
ter uma grande quantidade de material dificulta a movimentação e, portanto,
atua como uma âncora na sua mobilidade.

A manutenção inclui tudo, desde reparos simples - se você não pode fazê-lo
você mesmo - para aumentar os custos e o seguro. A inflação no estilo de vida é bem conhecida
e fenômeno bem explorado. Basta pensar em acessórios e na próxima
melhoria. As coisas podem ser tiradas de você. Eles podem se perder em um incêndio,
roubado ou simplesmente confiscado. Eu não possuo nada tangível que seria
de partir o coração ou que tenha custos substanciais de reposição. A soma
total de minhas posses, incluindo minha residência, custaria menos de 10%
do meu patrimônio líquido. O problema final é um aspecto curioso de se viver em uma sociedade
abundância material: as coisas são muito mais difíceis de se livrar do que devem
adquirir em primeiro lugar. É muito fácil para a tia Martha adquirir o
proverbial feio vaso, mas seria muito difícil você se livrar dele, outros
do que jogá-lo no lixo, e jogar coisas úteis no lixo é
simplesmente irresponsável.

Algumas notas sobre a vida simples
Viver simples não significa organizar e reduzir a quantidade de coisas

em sua vida ou colocando tudo no piloto automático. Abordagens populares tentam
para conseguir algum arranjo de coisas significativas que são deixadas depois
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eliminando coisas ou compromissos supérfluos. Isso pode até se transformar em um
fé substituta ou uma contra-reação do antimaterialismo.

Na nossa abordagem, pretendemos de fato criar o máximo de informações internas.
complexidade da estratégia possível. Isso deve ficar claro em Estratégia,
táticas e princípios orientadores .

Tudo isso significa que o custo total das coisas é muito maior que o custo inicial
Preço da etiqueta. Apesar disso, e talvez devido à miopia ou falta de
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levar em conta o problema sistêmico, possuir muitas coisas geralmente é
confundido com uma alta qualidade de vida. 57 Portanto, reduzindo a quantidade de material
é percebido como uma grande barreira. Como contra-reação, uma tendência recente para
simplificação é possuir o mínimo possível de coisas. Aqui, a barreira impede
possuir mais coisas. O ponto ideal está em algum lugar no meio. No
Em particular, é importante perceber que não são as próprias coisas que são
o problema; são os seus efeitos colaterais! Então, com isso em mente ...

Quais coisas devo possuir?

Dados esses problemas, as coisas devem:

tenha a qualidade apropriada e um baixo custo de vida útil.
seja durável.
fácil de descartar, vendendo, distribuindo ou descartando
maneira responsável.
ser pequeno e de preferência leve.
seja fácil de fazer.
pode ser reparado localmente e fácil de manter e reparar, de preferência por
você mesmo.

Como na maioria das listas de qualidades ideais, é raro ser capaz de satisfazer todas as
critério. Portanto, os critérios devem ser priorizados. Para fins de extrema
reforma antecipada ou independência financeira, os critérios mais importantes são
baixo custo de vida, o que geralmente implica um nível relativamente alto de
durabilidade e qualidade adequada. A ferramenta mais cara da
a caixa é a que você nunca usa, mas muitas vezes também há uma tentação
para obter, por exemplo, uma ferramenta de qualidade de loja, mesmo que a ferramenta não seja usada diariamente como f
estar em uma loja. Para itens comumente usados, uma qualidade mais alta tende a render
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a longo prazo. Surpreendentemente, a descartabilidade é bastante importante. Se você compra coisas
que podem ser vendidos novamente a um preço que recuperará a maior parte do seu custo, você
não pagou muito. Em vez de ser consumidor da coisa com um plano de
eventualmente jogue fora, você está essencialmente segurando um ativo com a intenção
de vendê-lo. Se você pode aproveitar o ativo enquanto o segura, tanto melhor.
Pequenos e leves são importantes porque mantêm o armazenamento e
custos de transporte baixos. Reduzir a necessidade de armazenamento permite
redução substancial de custos e manter baixos os custos de transporte
mais fácil de mover. Pense duas vezes antes de conseguir algo que não se encaixa facilmente
dentro de uma mala ou que você não pode carregar.

Programações de depreciação

A melhor maneira de pensar no custo não é o preço do adesivo, mas o
cronograma de depreciação. O cronograma de depreciação segue esta equação:

Custo anual = (seu custo - preço usado) / (anos de serviço).
O princípio da depreciação é amplamente entendido como aplicável aos carros, dado

a popularidade do mercado de carros usados. A maioria das pessoas tem uma idéia do azul
valor contábil de seu carro - ou seja, quanto ele pode ser vendido para ser usado. Contudo,
tudo o resto tem um preço de mercado, mesmo que não tenha um exército de
vendedores ou livro azul correspondente. Faça questão de conhecer o mercado
preço de todas as suas coisas. Fazer isso torna simples calcular o valor
custo de depreciação anual, que é o verdadeiro custo de propriedade. Tudo eu
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próprio está à venda. Na minha mente, eu estou apenas segurando temporariamente. Se eu precisar
por mais algum tempo, sempre posso comprá-lo no eBay ou encontrá-lo no
Freecycle ou a lista de Craig. Dessa maneira, elas se tornam como bibliotecas gigantes de
coisas que posso "alugar" por um tempo às custas da depreciação. Com suficiente
capital, o desembolso inicial nunca importa. O que importa é a depreciação
custo, porque isso determina quanto valor pode ser recuperado. Até
embora seja propriedade nominal, prefiro não pensar dessa maneira,
o que me permite evitar me apegar às minhas coisas.

Aqui estão alguns exemplos das maneiras corretas e erradas de fazer isso:
Considere o nosso conjunto de sala de jantar. Foi comprado usado por US $ 75 de um casal
que inicialmente o compraram para os filhos quando se mudaram. No entanto, por
Quando as crianças se mudaram, decidiram que queriam outra coisa.
Tivemos isso por 2,5 anos, cuidamos bem dele e o vendemos por US $ 70. o
A despesa deste conjunto foi (US $ 75 - US $ 70) / 2,5 = US $ 2 / ano e, portanto,

Page 158

ponto de vista era praticamente livre. 58 Esse era o caminho certo para fazê-lo. o
O caminho errado é ilustrado por nossa compra de sofá. Nós o compramos na liquidação às
US $ 300 (anteriormente US $ 600), vendido a US $ 100 e durou três anos. Custo de US $ 67 / ano.
Isso foi comparativamente caro. A pessoa que comprou de nós recebeu uma
bom negócio, porém; seja essa pessoa.

Medir o uso é importante. Pode ser medido no tempo como no
equação acima, mas às vezes é mais razoável medir o uso em
"milhas percorridas" ou "tempos utilizados" em vez de "anos utilizados". Por exemplo,
comprando um processador de alimentos por US $ 75 e vendendo por US $ 15 três anos depois
é igual a um custo de depreciação de (US $ 75 a US $ 15) / 3 = US $ 20 / ano . No entanto, se fosse apenas
usado 15 vezes durante os 3 anos, um cálculo mais revelador seria
(US $ 75 - US $ 15) / 15 = US $ 4 / uso . Esse é um processador de alimentos caro (veja Apropriada
resposta )!

Um custo adicional a ser considerado é um custo potencial de operação que existe
mesmo se a coisa não for usada ou raramente usada. Um carro requer seguro, mesmo que
raramente é dirigido. Algumas coisas são baratas, mas exigem caro
peças de manutenção. Outras coisas são caras, mas aceitam barato
peças de manutenção. A maioria das coisas tem custos de armazenamento, independentemente de
usado ou não. Todos esses fatores somam a taxa total de custo de propriedade,
que é medido em dinheiro / tempo.

Todos os pequenos luxos

É bastante interessante notar que, escolhendo modificar seu comportamento
e desistir de certas coisas médias, mas comparativamente incrivelmente caras, como
Carros de US $ 20.000 ou US $ 50.000 por um quarto extra, podendo pagar ou mais
com precisão, ter acesso a pequenos luxos se torna uma fonte de prazer.
Que tal possuir uma das melhores canivetes do mundo, a Sebenza
feito por Chris Reeves?59 Independentemente de quanto alguém gasta em um
canivete, não fica muito melhor do que isso. O liquidificador VitaMix
varejo com mais de US $ 400 é considerado igualmente um dos melhores liquidificadores
esse dinheiro pode comprar. As panelas de pressão Kuhn Rikon estão na mesma liga.
Tudo isso em uma liga que está tipicamente além do que a maioria das pessoas tem
ouvido falar. Por que congelar em roupas de inverno "normais" quando você pode usar
roupas de qualidade de expedição confortáveis   em uma ampla variedade de
temperaturas e atividades?
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A objeção típica é que essas coisas custam 10 vezes mais do que aquilo que
alguém "normalmente" pagaria. No entanto, eles também duram pelo menos 10 vezes
mais, para que o custo não seja tão alto (consulte Cronogramas de depreciação) Ou seja, meu
as botas têm 13 anos e minha jaqueta tem 14 anos. O custo ao longo do tempo é
o mesmo que uma unidade barata, mas a utilidade é muito maior. A escolha é
portanto, entre usar um item de alta qualidade e raramente ou nunca substituí-lo,
ou um item típico de baixa qualidade e substituí-lo com frequência. Escolha o antigo mesmo
embora a moda incentive o último! O grande benefício de fazer isso é que
pode-se construir lentamente um inventário de ótimos itens. Compre o casaco um ano.
No próximo ano, compre as panelas de cobre. Então compre o amplificador valvulado. E assim por diante. Vocês
pode até pensar em luxos como economias à prova de inflação em vez de preciosos
metais.

Isso significa que você não terá um inventário completo imediatamente, mas é
melhor do que comprar um inventário completo, mas barato, ou pior, pedir emprestado a
faça isso. Por enquanto, use o que você tem atualmente. Quando o que você atualmente
se avariar ou se desgastar, substitua-o por algo ótimo. Idealmente, um
possuiria um casaco, um pote, etc. e o entregaria para a próxima geração
em vez de substituí-lo sempre que a moda muda.

Mono-uso e Multi-uso

As coisas devem ter vários usos, para que possam ser combinadas com outras
coisas para resolver muitos problemas diferentes. Usando habilidade, uma coisa superior pode ser
combinado com outras coisas de várias maneiras. Aqui um computador de mesa é
superior a um computador laptop. A diferença é que um computador desktop é
feito de muitos componentes menores e amplamente compatíveis, que são
substituíveis, dadas as habilidades necessárias. Enquanto o laptop pode fazer o máximo
coisas como a área de trabalho, é, no que diz respeito ao usuário médio, uma unidade,
e assim não se integra também. Obviamente, uma solução é tornar-se
hábil na arte de manutenção de hardware de laptop. Considere se um item
se enquadra no uso mono ou multiuso de roupas, ferramentas, quartos, carros, bicicletas -
tudo.

Sendo o mestre das suas coisas
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Prefiro coisas cuja operação possa ser entendida olhando-as.
Quando isso não for possível, como na eletrônica (a menos que você seja um
engenheiro ou ter o conhecimento equivalente, por exemplo, tornando-se
competente em rádio amador), prefiro coisas com componentes substituíveis.
Se uma parte falhar, poderá ser substituída para preservar a integridade do sistema.
A substituição de peças corresponde ao nível do técnico. Qualquer um pode substituir
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peças. O nível mecânico é saber qual parte substituir sem tentarsubstituir peças aleatoriamente até que funcione. Para realmente dominar suas coisas, é
vale a pena tentar construir algumas delas você mesmo. Isso não significa que você deveria
crie sua própria TV, mas você pode criar seu próprio sistema de compostagem ou
mobília. Mais tarde, você pode construir seu próprio rádio. Há uma grande quantidade de
satisfação em fazer isso. Além disso, o descarte se torna mais fácil porque
saber como montar as coisas normalmente significa saber como tirar
eles separados. Isso também significa que é mais fácil selecionar, ajustar e até criar
designs mais apropriados para uma finalidade específica.

Em geral, só confio nas coisas o máximo que posso jogá-las, mas isso é apenas
mim. Mais importante, não confio em coisas que não consigo ver, como conduítes na parede. No
Em geral, não confio em coisas que foram "abstraídas" atrás de um
interface de usuário inteligente. O que isso faz é meramente inserir outra camada de
especialistas entre as coisas e os usuários, permitindo que estes se tornem
"lusers".

Existem dois tipos de pessoas:

1. Se algo quebrar, eles chamam um técnico ou o jogam fora e compram
algo novo.

2. Se algo quebrar, eles são o responsável pelo reparo e o consertam.

Se você é do último tipo, é o mestre das suas coisas.

Como evitar coisas

É muito provável que você já tenha muitas coisas; Eu sei que sim.
O mais importante, portanto, é evitar obter mais coisas e
agravando o problema. Perceba que o forte desejo de adquirir novas
as coisas podem ser substituídas por um desejo igualmente forte de evitar a aquisição de novos
coisas. Essa transição levará alguns meses para se tornar habitual
arraigado.
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O método da lista de desejos parece ser amplamente conhecido. É trivialmente fácil de usar
e eu uso há muito tempo, primeiro com papel e caneta,
depois apenas mentalmente. Eis como funciona: Em vez de comprar quando desenvolvo um
desejo espontâneo de comprar algo, coloquei-o na minha lista de desejos
com a data do desejo. Não compre nada, a menos que tenha sido o desejo
lista por pelo menos 30 dias. Você provavelmente descobrirá que encontrou um
alternativa a comprá-lo, entretanto, talvez encontrando uma alternativa ou
aprendendo a fazer sem ele.

Teste-se. Os livros costumavam ser meu item de consumidor favorito. Eu li
vários livros por semana. Durante um período em que não tive acesso a bibliotecas e
estava comprando um número suficiente de livros para fazer minha senhoria perguntar sobre
o grande número de entregas que eu estava recebendo, eu decidi ir sem
livros. Passei de comprar quase 100 livros por ano - cerca de 30 vezes o
pessoa média - para comprar três livros no total ao longo de um ano -
aproximadamente a mesma quantidade que a pessoa média. Isso não foi divertido! Contudo,
livros não são muito caros, então eu decidi que um livro por mês seria
suficiente para satisfazer meus desejos, quando combinado com um recém-desenvolvido
interesse em geopolítica que poderia ser satisfeita lendo notícias on-line. 60

A lição foi que havia um ponto ideal que é um pouco menos do que
o ponto extremo. A maioria das pessoas ainda considerará o ponto ideal extremo,
mas isso é porque eles nunca experimentaram o extremo. Experimente. Bebida
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água exclusivamente por um mês. Coma principalmente ou apenas arroz e legumes por um período
mês. Pare de fumar. Pare de beber. Pare de comer e rápido por uma semana. Não
gaste dinheiro por uma semana e tente improvisar suas soluções quando
necessidades surgem. Quanto tempo você pode ficar sem a linha de vida do consumidor do
Mercado? Prossiga de maneira inteligente e educar-se a partir do seu
respostas.

O pensamento mais útil para evitar coisas novas é perceber que você
viveram bem sem ele por tanto tempo, então por que obtê-lo agora? Isso vai
elimine 99% de toda a luxúria de aparelhos eletrônicos.

Como se livrar das coisas

É difícil determinar de onde todos tiveram a brilhante idéia de transformar suas
casas em armazéns, mas uma solução muito simples para esse problema é
mova todos os bens não utilizados para uma unidade de armazenamento, mais adequada para
o objetivo. Esse problema é relativamente fácil de resolver, mas talvez seja melhor
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atacado durante uma realocação. Passe por todas as suas posses. Para cada
posse, cada livro, cada ferramenta, cada aparelho, cada brinquedo, tente recordar
quando você o usou pela última vez e coloque-o em uma das seguintes categorias. Está
importante para ser honesto. Para evitar arruinar as estatísticas, uma caixa com 500 pregos
deve ser contado como uma posse, enquanto sua pilha de pratos não
conte como uma pilha de pratos. Você provavelmente estará usando apenas um prato por vez
com todas as outras placas para convidados ou para complementar a pilha de
louça suja na pia. Seja razoável.

1. Eu usei isso hoje (guarde).
2. Eu usei isso na semana passada (guarde).
3. Eu usei isso no mês passado (mantenha-o).
4. Usei isso nos últimos seis meses (livre-se disso).
5. Eu usei isso no ano passado (livre-se disso).
6. Faz mais de um ano que eu usei isso (livre-se disso!).
7. Eu nem sabia que era meu dono ?! (livre-se disso!!)

Se você desenhar um histograma, pode se parecer com esta figura . Não
surpreenda-se se você usar menos de três por cento dos seus bens diariamente
e 90% + de todos os bens menos que anualmente . Este é um consumidor normal
padrão, mas um desperdício de espaço e dinheiro.

O objetivo é agrupar o histograma no lado esquerdo, para que a maioria
bens são usados   diariamente, com menos bens usados   semanalmente, apenas alguns
usado mensalmente e apenas algumas lembranças que raramente são usadas.
Geralmente, os pertences de alguém cabem em uma ou duas malas (consulte Quais
coisas que devo possuir? )
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Este gráfico mostra um histograma que ilustra o número de
posses versus seu uso. O eixo x mostra o tempo desde a última
use intervalos e o eixo y mostra o número de posses neste

categoria.
Para fazer a transição, qualquer coisa que esteja fora desse padrão deve

entre no armazenamento. Nos EUA, as pessoas têm tanta coisa que se pode alugar
unidades de armazenamento comercial. Em outras partes do mundo, é preciso chegar a
algum tipo de acordo com pessoas que alugam sótão ou abrem espaço
ou armazene coisas de graça.

Esse processo é realizado com mais facilidade ao se mudar e
tem que sair do armário, talvez vendo a luz do dia pela primeira vez em um
muito tempo. Planeje se mudar para uma casa menor. Ao fazer as malas, classifique as coisas
em caixas móveis de acordo com a lista acima. Coloque as categorias 1-3 em alguns
malas - se você precisar de mais do que isso, provavelmente está trapaceando - e coloque o
descanse em caixas destinadas ao armazenamento.

Falando em se mudar para uma casa menor, planeje as coisas
que são importantes para você. Por exemplo, se você gosta de ler, chegue perto de casa
para a biblioteca. Dessa forma, você pode usar a biblioteca pública como sua biblioteca, em vez
do que duplicar os livros em sua casa. De fato, uma das estratégias que eu
usado é verificar se um livro que possuo está disponível na biblioteca. Se isso
é, eu vendo, troco ou doo.

Se passar por esse processo enquanto estiver na mesma casa, será possível
encontre muito espaço liberado. Isso tornará a limpeza e manutenção
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Mais fácil. Também pode fazer você questionar por que vive em uma casa tão grande
parece tão vazio!). Por favor, resista à tentação de encher a casa de novos
coisa.

Um processo mais demorado é se livrar das coisas lentamente, em vez de colocar
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armazená-los. Eu não acho que essa seja uma solução ótima; veja sigmóides,curvas logísticas e o princípio da potência máxima por que. Muito provavelmente, o
processo será muito lento e subseqüentemente ficará sem amargura
o fato de que as coisas não parecem mudar apesar de todos os esforços. O custo de
movendo-se lentamente em direção a uma meta é que é preciso muito tempo para obter
qualquer lugar. Isso requer mais disciplina e dedicação. Em outras palavras,
existe uma troca entre fazer mudanças repentinas e grandes e ser
dedicado a mudanças incrementais. Só você saberá qual deles combina com você
Melhor.

No entanto, um processo mais lento permite mais espaço de manobra. Ao invés de
apenas colocando as coisas em armazenamento, elas podem ser jogadas fora, doadas,
trocado, trocado ou vendido. Com a Internet, isso é muito mais fácil de
facilitar. Na minha experiência, a questão de dar, trocar ou vender
depende do valor do item. Se o item não tiver nenhum valor de uso, ele
provavelmente deve ser jogado fora ou reciclado para peças. Felizmente, consumidor
a sociedade tem um nível de serviço muito bom quando se trata de jogar coisas fora.
Em princípio, você pode jogar tudo em uma lixeira. De fato, algumas pessoas
faça isso - outras pessoas vivem dessa recompensa através do mergulho no lixo.

Abrindo mão

Se as coisas tiverem algum valor de uso, mas um preço próximo de zero, como
roupas, mangueiras de jardim ou uma bicicleta enferrujada mas funcionando, eles podem receber
longe. Existem vários sistemas para isso, dependendo de onde você mora. 1
pode doar as coisas para brechós, instituições de caridade ou instituições religiosas,
que pode ser dedutível nos impostos. Pode-se colocá-los na calçada com um
Cadastre-se dizendo "GRÁTIS". O método que eu mais gosto, no entanto, é o freecycling.
O Freecycling é organizado por meio de uma lista de discussão na Internet. As pessoas postam coisas
eles têm e coisas que querem, e outros respondem. Depois que uma conexão tiver
feito, o proprietário / doador simplesmente coloca a coisa fora da porta da frente
e diz ao destinatário onde buscá-lo.

Ao distribuir coisas, considere a arbitragem cidade-cidade ou mesmo estado-estado
de mercadorias entre áreas com alto e baixo custo de vida. Pode ser útil
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transportá-lo para um local mais barato, que pode ser a próxima cidade menor. Aqui
os destinatários podem aceitar com gratidão sua cadeira usada de US $ 125, enquanto no
cidade "cara", eles podem negociar cadeiras de US $ 250 e zombar de seus US $ 125
cadeira.

Venda

Se o valor for maior, as coisas podem ser vendidas. Tudo o que possuo está à venda,
sempre. Pergunte-me e eu darei uma cotação. Isso não apenas constantemente
me lembra o valor de minhas posses, mas me impede de
desenvolvendo um apego à coisa em questão. Um estado mais esclarecido
seria estar sempre disposto a doar tudo o que possuo.
Infelizmente, não sou suficientemente habilidoso, e ainda não possuo tão pouco
facilmente recuperar e recriar tudo o que possuo, mas isso seria
algo pelo qual lutar.

Para vender coisas, uso exclusivamente serviços online. Serviços online como
A lista de Craig é útil para itens comuns e genéricos, como móveis, jardim
ferramentas, bicicletas, brinquedos, etc. A listagem é gratuita e a transação é baseada em dinheiro
e sem complicações.
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Para coisas estranhas que podem ser enviadas por correio, leilões e mercados on-line
oferecer um público mais amplo. Muitos oferecerão uma série de listagens gratuitas cada
mês, então aproveite isso. Normalmente escolho um preço próximo ao
inferior para garantir uma venda rápida. Volte com frequência para ver se alguém está
subestimar você.

Propriedade serial

Muitas coisas - em especial os livros vêm à mente - são suficientemente bem-
construído para durar mais tempo do que você, como proprietário, mantém um interesse neles.
Em vez de armazená-los, o que aumenta a demanda por moradias e novos
sinto-me quase obrigado a reduzir essa pressão passando-os
quando não estou mais interessado, para que outras pessoas possam apreciá-los. Para
razões semelhantes, eu também sempre tento comprar coisas usadas. Isso não apenas
manter a pressão longe das casas das pessoas, também mantém a pressão
aterros sanitários, já que as pessoas normais não pensam duas vezes em jogar perfeitamente
itens funcionais no lixo quando o espaço deles fica muito cheio
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coisa. De fato, qualquer ativo depreciado deve sempre ser comprado usado se você
deve possuir tudo. A propriedade serial é uma das maiores contribuições que você
pode contribuir para combater os problemas ambientais (mudanças climáticas,
esgotamento de recursos e pressão da população), como os recursos necessários para
o material de construção e transporte é geralmente mais alto do que o usado para reparar e
manter as coisas e até os recursos usados   para aquecer e iluminar sua casa.

Troca e troca

A troca e a troca funcionam melhor com o que pode ser considerado
"mercadorias diferenciadas", como CDs, livros, jogos de tabuleiro, computadores
jogos, etc. Essas coisas são todas diferentes em grau, mas muito semelhantes
(um CD é um CD), e ingressar em uma rede é uma ótima maneira de obter novas mídias.
Depois de desenvolver alguma habilidade em networking e troca, você começará a
preste atenção às necessidades de outras pessoas e se você pode satisfazê-las
com itens que você tem. Nesse ponto, você pode trocar seus itens em excesso
para alimentos ou serviços, para reduzir suas coisas.

Usando e desgastando

Aqueles que cuidam de suas coisas provavelmente poderão usar suas informações atuais.
inventário por vários anos antes de usá-lo. Por exemplo, na minha
experimentar uma toalha durará quatro anos se for a única em uso.
Conseqüentemente, um conjunto de quatro toalhas em rotação durará 16 anos.
Da mesma forma, se as camisetas puderem ser lavadas 100 vezes, 61 serão usadas apenas uma vez
entre as lavagens, uma é usada todos os dias e você tem 15 delas -
não deve ser um problema se você participar de alguns eventos que oferecem um acesso gratuito
camiseta todos os anos - você tem camisetas suficientes para durar quatro anos.

Ao contrário de carros e computadores, que começam a falhar "por toda parte" uma vez
falhas começam a aparecer,62 roupas têm pontos fracos - por exemplo,
axilas, ombros e virilha costuras ou calcanhares e dedos dos pés em meias. Aprender a
consertar isso.

Você pode fazer um esporte estendendo o desgaste. Por exemplo, cama
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as folhas geralmente se desgastam no meio (a parte do meio cobre o corpo).
Quando finalmente rasga (isso leva 3-4 anos, se você tiver apenas um conjunto, e por que
possuir mais?), você pode cortá-lo ao meio no meio e costurar os lados
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juntos para se tornar o novo meio. É assim que as pessoas costumavam fazer isso, mas eu
devo admitir que hoje o tecido é tão barato que eu compraria um novo conjunto e virei
os velhos lençóis em trapos para limpeza. O benefício deste exercício é talvez
não tanto em aumentar o desgaste das coisas, mas em aprender o que parecer
para quando adquirir coisas novas. Por exemplo, tendo notado que o não
o tratamento com palitos para panelas e frigideiras dura apenas alguns anos e
até onde sei, não pode ser substituído, obter aço inoxidável, ferro ou cobre
próxima vez. Para sapatos, obtenha vergões noruegueses, que permitem uma completa
substituição da sola. E tente evitar o plástico; é difícil moldar plástico
peças de reposição por conta própria.

Como conseguir coisas

As coisas costumavam ser construídas para durar. Esperava-se que um móvel
ou mesmo uma boa jaqueta poderia ser passada para a próxima geração. Com
crescente qualidade do produto, havia um limite para o tamanho do mercado. Tão logo
como todo mundo tinha tudo o que precisava, não havia mais ninguém para vender
e as empresas teriam começado a fechar, deixando as pessoas com menos
trabalho (suspiro!). Isso aconteceu por volta da década de 1920. A solução foi e ainda é
para mudar o foco para o aspecto do serviço. 63 Um exemplo contemporâneo é
quando um telefone celular de US $ 500 é vendido por US $ 1, mas com US $ 1.000
contrato. Leasing é outro exemplo. No entanto, uma estratégia mais nefasta
foi construir produtos de qualidade cada vez mais inferior e, ao fazer
então, faça-os mais baratos. Isso cria uma demanda contínua e confiável
como as coisas quebram e são jogadas fora e substituídas. Tornou-se, portanto,
um tanto quanto um desafio "encontrar as coisas boas". Encontrar as coisas boas pode
ser feito explorando o viés dos sobreviventes. Como alguém me informou, o bom
o que custa mais de US $ 100 em uma loja de penhores ou em uma loja de antiguidades.

Coisas grátis

Em geral, pessoas que vivem uma vida de abundância, como "primitivas"
homens da tribo (consulte Capital humano e bens pessoais necessários) ou
Californianos, ficarão felizes em divulgar as coisas, sendo estas últimas principalmente
criar mais espaço em suas garagens, e o primeiro presumivelmente porque eles
pode facilmente criar substituições. O mergulho no lixo é um método de aquisição
coisas grátis, mas com a Internet, a parte do lixo é ignorada. Mensagem desejada
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ou ofereceu anúncios em listas de discussão, grupos de notícias ou em classificados e pessoas
responda e venha buscá-lo. Isso evita o problema de colocar coisas em um
lixo e pessoas de ter que mergulhar para obtê-lo; também salva coisas de
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o aterro. A variedade de mudanças de mãos pode ser surpreendente: de
folhas para compostagem em TVs de projeção. A oferta e a demanda também flutuam.
O que pode ser impossível doar um mês pode estar em alta demanda
o próximo mês. O que pode ser impossível doar em um só lugar--
centros de entretenimento na Califórnia - podem ser adquiridos em outro
hora; possivelmente para ser usado como lenha. Falando em lenha, as pessoas estão
feliz em dar rondas no verão, quando eles estão limpando velhos
árvores para aumentar o tamanho de seus gramados. Pegue um maul e seque-os
para lenha no inverno. Tudo o que requer é um pouco de planejamento e sua
o aquecimento é gratuito.

Para itens de baixo custo que não valem a pena procurar, livre-se deles
estabelecendo uma "mesa". Coloque as coisas na mesa e marque-as como "GRÁTIS". Lo
e eis que as pessoas entenderão rapidamente a ideia, levarão seus itens,
e coloque outros itens no chão. Isso funciona para revistas, colheita no jardim,
biscoitos, etc. e está bem estabelecida perto da máquina de café, lavanderia
instalação, escada ou outros pontos onde as pessoas se reúnem ou passam.

Troca e troca

Outra maneira de obter valor de uso sem pagar dinheiro é
troca. Existem várias opções para troca online, o que oferece uma
acesso a um mercado muito maior. Algumas trocas funcionam com base em crédito
sistema - em vez de receber dinheiro, dar um livro dá a você um
crédito. Os créditos funcionam como certificados de presente, pois podem ser usados   para encomendar livros
de outras pessoas. Isso evita o atrito de ter que encontrar um específico
contraparte de negociação. Geralmente esses serviços são oferecidos gratuitamente, o que também
evita o atrito causado pelas comissões.

Outra solução é negociar diretamente. Isso vem com a maioria dos
problemas de comércio antes da invenção do dinheiro. Aqui é preciso encontrar
outra pessoa e faça a troca diretamente. Uma solução são trocas de três vias:
A dá a B, B dá a C e C dá a A. A troca e a troca podem
também pode ser usado para se livrar de coisas indesejadas (consulte Como se livrar de coisas)
Usando esses métodos, não pago por um CD ou DVD há anos.
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Locação

Geralmente, alugar é um método usado em excesso quando não beneficia o
consumidor e um método subutilizado quando beneficiaria o consumidor.
Conseqüentemente, se você está acostumado a comprar algo, deve verificar como
e onde alugar. Por outro lado, se você está acostumado a alugar, calcule se
vale a pena. Ao alugar a longo prazo, considere a taxa máxima (consulte Aluguel ou
próprio? ), que vale para itens pequenos e casas. Ao alugar, você está
geralmente não é responsável por avarias. Esta é uma proposta vencedora se
você não tem as habilidades necessárias para consertar isso sozinho e um perdedor, se você tiver
as habilidades ou poderia cultivá-las. Também é importante a frequência com que você usa um
coisa. Talvez uma escada de 24 pés seja usada apenas uma vez por ano, caso em que
pode ser alugado em uma loja de artigos para a casa. Se você faz muita impressão,
faz sentido possuir sua própria impressora, mas na verdade custa muito US $ 0,50
impressões no centro de cópias local antes do preço de uma nova impressora
alcançado. Além disso, considere que, em vez de alugar muito caro e raramente
ferramentas especiais usadas, você pode simplesmente contratar um profissional e suas ferramentas para fazer



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 128/225

essa parte do trabalho.

Empréstimos

Empréstimos são outro método. A regra principal dos empréstimos é sempre
para devolver o item emprestado na mesma ou em melhores condições. Deve haver
Nenhuma exceção a esta regra. Retornar algo levemente danificado ou sujo é
quase garantido para cortá-lo fora do circuito na próxima vez que você quiser
emprestar alguma coisa. Emprestar suas coisas também pode ser uma maneira de
acesso a eles sem precisar armazená-los. Agora, você pode pensar que
devolver seus livros à biblioteca permitirá que você os empreste de volta e não
tem que armazená-los constantemente; no entanto, as bibliotecas provavelmente venderão seus
livros para cobrir seus custos operacionais.

Compartilhando propriedade

Muitos escritórios têm um clube de café onde dinheiro é contribuído para a compra de um
máquina de café compartilhada e suprimentos de café. Isso economiza para todo mundo
despesa de cada um comprando sua própria máquina de café. Leva
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iniciativa de estabelecer clubes, por isso não espere que outra pessoa o faça. E se
você tem uma ideia, proponha; as pessoas podem dizer sim. Aqui estão alguns
exemplos de coisas que podem ser compradas e compartilhadas: ferramentas, esportes
equipamento, equipamento A / V, equipamento informático, veículos, barcos,
aparelhos, etc. Parece ser um fato da vida que pouquíssimas pessoas
a iniciativa de estabelecer algo novo, mas muitos terão prazer em
uma vez que alguém propõe. Aqui estão alguns exemplos de pessoas para iniciar um clube
com: amigos, familiares, colegas de trabalho, membros da equipe etc. Esses clubes também podem
ser estabelecido com coisas que todo mundo já possui. Eu ouvi falar de
famílias girando utensílios de cozinha usando a teoria de que sorvete
fabricantes, ferros de waffle, churrasqueiras e aparelhos similares raramente usados   podem não ver
uso diário. Dessa forma, todos têm a chance de experimentá-los. eu acho que
esses arranjos funcionam melhor quando todos confiam uns nos outros.

Vivendo atrás da vanguarda

Na computação, na verdade de alta tecnologia em geral, existem vários
consumidores que efetivamente "pagam" para serem testadores beta dos produtos das empresas
em troca de ter o melhor e o mais recente. Deixe para outros consumidores
para trabalhar as torções tecnológicas e levar a depreciação atingida por
"tirando isso do estacionamento". Se você realmente gosta de estar na vanguarda, seja um
revisor, testador ou mesmo desenvolvedor.

Da mesma forma, há um grande número de pessoas que precisam assistir a filmes
assim que saírem ou pagarem o preço total pelos CDs. Em vez disso, fique na margem e
assista a filmes no teatro do dólar ou espere que eles sejam lançados em DVD--
melhor ainda, aguarde até que apareçam na biblioteca ou na TV. Você verá "novo"
filmes nas últimas fontes também64 - ou seja, eles serão novos para você e o
a única diferença estará no atraso dos cinemas em um a dois anos;
mas você não estará mais prestando atenção nisso. O mais curioso é o
fenômeno do hiper-consumidor, que efetivamente paga continuamente
coisas novas, para evitar ser visto sentado nos móveis do ano passado, e
cultura que combina com isso. O hiper-consumidor precisa se livrar da última
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material do ano de alguma forma, que pode ser obtido a custos de ex-depreciação por muito
Menos. Isso também vale para o estoque da loja que não foi vendido a tempo: no ano passado
modelo tem que ser descontado, embora seja efetivamente o mesmo que o
atual, porque quem gostaria de comprar o modelo do ano passado ao mesmo
preço? Se eu tenho que conseguir algo novo, como patins, eu só recebo o ano passado
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modelo. O inventário do ano passado geralmente é limpo em determinadas épocas do ano,
então fique de olho e esteja pronto para buscá-lo; vai rápido!

A tabela de preços de "ordem limite"

Muitas vezes, as decisões são baseadas em emoções, mas até ou a menos que você
desenvolver uma sensação de prazer por não gastar muito dinheiro ou um senso
de medo de se separar de dinheiro excessivo ou de obter algo pior do que
o melhor preço, as emoções não são o melhor instrumento de decisão.

Para compras de supermercado e outras compras regulares, use um preço máximo
teto, que é o menor preço que você já viu. Compre apenas nesse ponto.
Se a memória não servir bem, use um notebook. É mais fácil memorizar um
número limitado de itens comumente comprados. Este método é muito
poderoso e, se seguido, sempre resultará na compra de itens apenas à venda. Eu
use-o para orientar o que está para o jantar - o que estiver à venda. Se você se sentir realmente
motivados, preços de plotagem semanal ou mensal. Isso deve provar
bastante revelador. Muitas coisas, de vegetais a roupas, variam constantemente
no preço em um ciclo anual. 65 Siga este ciclo.

Como fazer as coisas

Quando pergunto às pessoas que consertam seus próprios carros ou motos como elas
aprendi onde todos os bits e partes vão, nunca recebo a resposta que espero.
Aparentemente, eles não fizeram um curso noturno ou faculdade comunitária.
Eles nem foram ensinados pelo pai. Em vez disso, eles têm um motor que
não funcionou, apenas mexeu de maneira inteligente até funcionar. De fato,
Parece que a maioria das pessoas que frequentam as aulas está apenas buscando
credenciais para as habilidades que eles já possuem.

Assim, a maior barreira a superar é a percepção de que você precisa
seja um especialista ou faça aulas para poder fazer as coisas. Isto é
particularmente problemático para trabalhadores de colarinho branco com hobbies de colarinho branco,
como computação ou hobbies sem colarinho, como assistir TV. No entanto, se você
pode amarrar uma gravata borboleta, você pode aprender facilmente a tricotar - aprendi tricô a partir de uma teia
página. Se você pode imprimir seu nome, pode aprender a soldar - eu aprendi
quando eu tinha oito anos - e fazer aparelhos eletrônicos ou consertar
aparelhos. Reparar eletrônicos quebrados é muito mais difícil, o que é um
boa razão para evitar controles eletrônicos na maioria dos dispositivos eletromecânicos.
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Se você pode desenhar uma linha reta e seguir as instruções, pode criar sua
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móveis próprios. Se você puder colocar a tampa de volta em uma garrafa, poderá consertar os motores
mecânicos, pois geralmente são compostos por elementos de fixação e
peças.

De fato, a maioria das coisas pode ser criada ou reparada com uma combinação do
ferramentas e peças certas.66 O desafio passa a ser uma das ferramentas de suprimento
e peças. A facilidade de fornecimento é importante. Você não quer possuir nada
com peças proprietárias! Felizmente, existem muitos bons sites e
livros - às vezes você precisa pedir os manuais da loja - que informarão
você exatamente quais ferramentas e quais peças você precisa para realizar um determinado
tarefa, até o número do catálogo. Encontre esses livros lendo o livro
comentários online.

Sugiro começar com reparos simples ou construção simples
projetos e construir uma base de ferramentas conforme as necessidades se desenvolvam. Pode ser necessário que você ma
uma lista de recebimentos e despesas a deduzir, se você decidir posteriormente
em um negócio. Comprar um conjunto de, digamos, chaves de fenda para "economizar" dinheiro raramente é
que vale a pena. Você vai acabar quebrando aqueles que usa constantemente e com
uma coleção daqueles que você nunca usa. Nunca compre o aparelho. Evite também comprar um
totalmente equipado pelas mesmas razões.

Eu recomendo obter ferramentas de qualidade (consulte O fixador superior ou "segurando") mas
fazendo projetos baratos usando materiais baratos no começo. A qualidade tem em
pelo menos dois componentes. Primeiro, as ferramentas são principalmente uma extensão do usuário da ferramenta. isto
não faria sentido gastar mais dinheiro para obter funções que o usuário
não pode utilizar totalmente. Segundo, a qualidade inerente da ferramenta, conforme categorizada
em três níveis: básico / econômico, padrão e loja / profissional. Estes
os rótulos normalmente não são indicativos de seu local de uso. Considere, por
Por exemplo, chaves de pedal, usadas para remover um pedal do
manivela do braço de uma bicicleta. Uma chave básica é uma peça curta e estampada de
metal endurecido que é vendido para uso "ocasional". No entanto, a menos que
o pedal é novo ou as roscas são cobertas com anti-gripagem,
chave de metal vai cortar em sua mão e provavelmente você não será capaz de
remova o pedal. Seria mais preciso dizer que a chave básica é
para uso leve. Por outro lado, a chave inglesa é mais longa, inclinada para
alavanca, fácil nas mãos e aceita uma barra de extensão (um pedaço de cano
usado para alavancagem). A chave de loja decola qualquer coisa, mesmo que você
raramente o usa. Não há nada mais frustrante do que uma ferramenta inadequada.
Infelizmente, é difícil saber com antecedência qual é a força da ferramenta
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requeridos. Nunca compre a maior ferramenta apenas para ter certeza. Especificamente, se você
já possui uma ferramenta leve que já se mostrou suficiente até agora, não
atualize-o por uma questão de atualização.

Fazer as coisas é um processo sintético / criativo baseado no primeiro
dominar as habilidades técnicas; segundo, dominar os princípios de design
(consulte Medição de domínio) Existem dois caminhos para a "iluminação". No primeiro
o caminho primeiro aprende todas as habilidades técnicas antes de passar para o design
Estágio. Isso pode ser feito iniciando o serviço e o reparo antes de mudar
para reconstruir e, finalmente, construir. No segundo caminho, começa-se com um
projeto de construção que geralmente vem com partes e um plano e aprende a
habilidades conforme a necessidade. O primeiro parece adaptado a um
estrutura educacional / de trabalho / para pequenas empresas; o último parece mais adaptado para
o hobby. O fluxo de dinheiro do primeiro poderia rapidamente se tornar positivo.
O fluxo de dinheiro deste último permanecerá negativo por mais tempo, pois o objetivo e
nível de domínio necessário para obter lucro em design criativo é maior do que em
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serviço e reparo.As habilidades que provavelmente valem a pena incluem madeira, trabalho elétrico
(fiação, solda, gravura de placas de impressão), trabalhos no motor, manutenção de veículos,
cozinhar, conservar, reparar roupas (consertar, costurar à mão e à máquina),
e manutenção da casa / trabalho manual.

Reutilização

Crie coisas a partir do seu ambiente! Descubra que tipo de utilidade
algo fornece (consulte Blocos de construção ). Todo mundo está familiarizado com o
estante de estudantes universitários feita de algumas tábuas e blocos de concreto.
Você pode construir uma estrutura de cama com paletes de madeira ou construir uma mesa
de um tambor de cabo de telefone grande. Você pode obter recipientes de alimentos comprados em lojas
produtos: Às vezes, a carne do almoço é vendida em embalagens plásticas reutilizáveis.
A mostarda é vendida em copos de bebida - use um marcador permanente para desenhar linhas e
torna-se um copo medidor. Azeitonas são vendidas no que poderia ser tempero
recipientes. Um garfo é um batedor. Uma placa é uma placa de corte com a faca certa
(tomate serrilhado / faca). Você pode fazer cabides de roupas
caixas de papelão. Você pode guardar roupas em cabides, malas ou baús.
Um belo baú é uma mesa. A roupa sai em grandes sacos plásticos. Uma toalha ou roupas
em uma fronha (ou camiseta) se torna um travesseiro. Um saco de dormir com fecho é uma
caixa de feno para sua panela de pressão. Um saco de dormir descompactado torna-se um
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edredon. O revestimento se torna um cobertor. A melhor maneira de pensar em uma nova invenção
idéias é imaginar estar em uma ilha deserta sem outra opção senão
crie uma solução com os materiais disponíveis. Isso requer conquistar o
tendência a sair e comprar a solução comercial conhecida, mas com o tempo
Pode ser superado.

O fixador superior ou "segurando"

A maioria dos consumíveis e muitos ativos de capital sofrem depreciação e perdem
valor de revenda ano após ano. Itens de alta qualidade, principalmente se envolverem
tecnologia antiga que se tornou canônica - ou seja, não pode ser melhorada -
não perca valor e pode até ganhar valor, funcionando efetivamente como um
cobertura de inflação. Alguns exemplos incluem revólveres (mas não pistolas), madeira
ferramentas de trabalho e usinagem, relógios mecânicos, amplificadores valvulados, lã
casacos, facas, carretilhas de pesca, etc.

Por exemplo, uma nova serra de alta qualidade pode custar US $ 145. Desde então
Há pouca diferença funcional entre uma nova serra de alta qualidade e uma antiga
serra de alta qualidade, o preço usado pode ser $ 130. Todas as coisas são iguais, o
o preço depois de vários anos ainda será de US $ 130. Se você conseguiu consertar - por
Por exemplo, recondicionando a alça ou afiando a lâmina - ela pode
Mais. Se houver manchas de ferrugem, pode perder valor. Subtraindo o
o preço de compra do preço de venda deve chegar a uma pequena quantidade. Está
interessante notar que esse valor é comparável ou menor do que o
preço de uma nova serra barata de US $ 20, que só receberá US $ 1 se você a vender. Isto é
também mais ambiental e financeiramente sustentável: a sustentabilidade vem
da propriedade vitalícia - não necessariamente da mesma pessoa - de uma qualidade
item em vez de 10 itens descartáveis.

Pesquisando e plotando preços em função da idade do produto
cria um gráfico de dispersão de depreciação. Para cada ano, haverá uma variedade de
preços que refletem as diferentes condições. Se a curva estiver tendendo
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para baixo, a estratégia fixador-superior é comprar algo em más condições,
conserte e venda depois. Isso fará com que o custo seja zero. Assim você
pode possuir itens caros, como barcos ou carros, por quase nenhum custo.

Em termos de considerações financeiras, o dinheiro que agora está presente
um ativo improdutivo tem custos de oportunidade. Se a sua taxa de retorno for
6%, um barco de US $ 50.000 custaria US $ 3.000 por ano, o que você poderia ter
feito se o dinheiro tivesse sido investido. Por outro lado, talvez você estivesse
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mantendo o dinheiro em 0,5%. Nesse caso, seu custo é de apenas US $ 250. Se você oferecer o
barco para fretar, você pode até ganhar dinheiro.
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Abrigo

Muitas casas servem cada vez mais não apenas como alojamentos, mas também como
áreas de armazenamento para coleções de brinquedos, bibliotecas pessoais, galerias de arte e outras
bugigangas variadas, pequenos supermercados (geladeiras enormes),
cinemas e cozinhas do tamanho de restaurantes, que parecem de tamanho proporcional
o tempo que os proprietários passam longe deles, comendo fora. Terceirize o
armazenamento e viver em algo menor.

Além disso, há uma preferência por moradias suburbanas que deixem
pessoas distantes de seus empregos, incapazes de chegar a qualquer lugar sem possuir um
carro. Conseguir uma carteira de motorista e um carro aos 16 anos é um rito de passagem para o
"liberdade" da vida adulta. Sem acesso ao transporte público, que
faz pouco sentido quando tudo está espalhado, é difícil se locomover
sem carro. Consequentemente, as pessoas que crescem nesses lugares geralmente não
sabe andar de bicicleta. Muitos nem conseguem andar distâncias maiores do que uma
calçada, sem resistência, roupas adequadas e talvez até a
fé de que eles podem se engajar no vigoroso trabalho de caminhar três milhas
sem consultar um médico primeiro.

As casas são cercadas por asfalto, vegetação improdutiva e
"lagos" artificiais que cobrem valiosos solos agrícolas. O improdutivo
vegetação é especificamente selecionada para ser improdutiva para evitar ter que
pegue frutas do chão. Por que obter frutas grátis do jardim quando você
pode pagar por isso no supermercado 5-10 milhas de distância? Além disso, o
vegetação é frequentemente não nativa, o que requer quantidades significativas de
intervenção. 67 Considere, por exemplo, como os gramados são fertilizados e
regadas e, depois que crescem adequadamente, são cortadas.

As casas são mal construídas, mas parecem caras com tijolos falsos
paredes e colunas de concreto. O design ideal para uma casa eficiente é
quase sempre retangular com o menor número possível de cantos, pois os cantos são
estruturalmente fraco e admitir frio. Por falar em frio, a habitação é tipicamente
mal isolado, se houver. Esta é uma estratégia viável em um mundo barato
energia - um mundo que pode não durar muito mais - com seu aquecimento central e
resfriamento. Em paredes frias (quentes), a temperatura do ar deve ser elevada acima
(abaixado abaixo) normal para compensar a perda de calor radiativo (ganho)
das paredes. Como conseqüência, como o dinheiro gasto em isolamento passou
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baixa, a temperatura ambiente no inverno (verão) aumentou (baixa) e
o custo de vida aumentou.

O problema é que há uma percepção cultural do que constitui um
"boa casa" e apesar ou talvez devido a todas as falhas mencionadas
acima, a casa suburbana com um gramado, uma cerca e um carro ou três
(uma para cada pessoa acima da idade legal para dirigir) estacionada na garagem é a
pináculo a atingir. Como a cauda de um pavão, e em geral para símbolos de status,
quanto mais improdutivos e ineficientes forem, melhores símbolos de status
eles fazem. Afinal, se alguém puder se dar ao luxo de usar muitos recursos em
ou mesmo contraproducente, ele deve ser rico, poderoso, forte etc.
a casa suburbana é capaz de absorver enormes quantidades de dinheiro,
faz um excelente símbolo de status.

Considerando que o preço médio da residência é superior a US $ 150.000,
taxa de hipoteca de 5% custará ao proprietário $ 9.663 por ano, o que é
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mais do que todo o orçamento do estilo de vida descrito neste capítulo. Agora
adicionar seguro (ninguém vai emprestar dinheiro a uma casa sem seguro),
impostos, possíveis taxas de associação ao domicílio e manutenção geral,
outros 50% sobre os pagamentos da hipoteca. Isso compreende uma enorme
custo de oportunidade em retornos de investimentos perdidos, que serão inexistentes.
Quaisquer contas de aposentadoria serão isoladas e, portanto, não terão
ativos para falar e sem fluxo de caixa de investimento, o proprietário será
forçado a pagar por sua casa com renda salarial ao longo da
hipoteca. Alugar uma casa obviamente não é muito mais sábio. Exceto durante
bolhas extremas (consulte Alugue ou possua? ), o custo do aluguel é aproximadamente o mesmo
como proprietário, já que o proprietário repassa os custos.

Você pode comprar ou alugar uma casa cujo preço varia várias vezes
renda anual é um enorme erro financeiro. Nenhum negócio, nenhum que vive
longo prazo, obteria dívida de longo prazo superior a 50% de seu patrimônio e
gaste tudo em despesas gerais improdutivas, mas os proprietários consideram dívidas
exceder seu patrimônio improdutivo em 400%, conservador.

Portanto, uma casa de troféus, ou qualquer coisa de troféu, não é muito
compatível com a independência financeira. Desistir da casa dos troféus em
troca de independência financeira pode resultar em alienação daqueles
que são fortemente socializados com símbolos de status da classe média. No entanto, existem
são subculturas significativas nas quais você pode encontrar facilmente amigos e parceiros
que dão menos importância ao recurso de restrição e deslocamentos de uma hora.
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Portanto, existe uma escolha deliberada a ser feita entre
independência e a casa padrão projetada para dar a aparência de
"status socioeconômico" aprimorado. Você pode ter um ou outro, mas não
ambos. Em outras palavras, viver em algo significativamente mais economicamente
eficiente, menor e mais convenientemente localizado do que seus colegas
morar é a chave para a independência financeira.

Para a maioria das pessoas, uma casa é basicamente apenas um lugar para dormir, comer, tomar banho,
e outras coisas keep (veja Coisas) Perceba que você pode escolher entre ter
um quarto extra e um extra de US $ 200 por mês.68 é bem possível
que a utilidade marginal (consulte Blocos de construção e Sigmóides, curvas logísticas,
e o princípio da potência máxima ) de US $ 200 é maior em outras partes do
despesas.

Para se tornar financeiramente independente de uma despesa de US $ 200 / mês, é necessário
investimentos entre US $ 60.000 e US $ 80.000 (consulte Independência financeira e
investimento ). Este é o chamado efeito latte em larga escala, exceto que
em vez de uma xícara supérflua diária de café de luxo, estamos falando de um
cama ou banheiro supérfluo que raramente é usado. Quantos anos vai
leva você para economizar muito mais dinheiro?

Penso que uma boa orientação por pessoa para arranjos de moradia é de US $ 200 a
350 / mês / pessoa ou cerca de 10 a 15% do seu salário líquido. Se alguém tentar
convencê-lo a gastar mais, eles estão tentando vender você por uma vida inteira
trabalho assalariado (veja esta figura) Em alguns lugares, isso compra mais do que em outros
locais. Para mim, a porcentagem é absoluta. Se eu quero viver
em um "lugar melhor", simplesmente se traduz em um local menor. Por exemplo, em
Nova York ou São Francisco, isso dá a você um quarto em um apartamento
compartilhado com mais 4 pessoas. Em outras partes do país, esse número o comprará
uma casa inteira.

Quando eu comecei a faculdade, estava pagando cerca de US $ 275 / mês por um
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pequena sala com uma pia. Eu compartilhei a cozinha, banheiros e chuveiros com 18outras pessoas. Era perto do centro da cidade de um dos lugares mais
cidades caras no mundo. Quando me mudei para o trabalho, mudei-me para o meu
próprio apartamento por US $ 400 / mês. Então eu me mudei para uma casa juntos
com minha futura esposa por US $ 330 / pessoa / mês. Cometemos o erro de
mudar para uma casa a US $ 700 / pessoa / mês. Isso durou um ano com
economia estagnada como resultado. Atualmente, gastamos US $ 237 / pessoa / mês.

A idéia é, portanto, considerar seriamente se sua vida atual
arranjos estão perfeitamente alinhados com a sua liberdade e busca de
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felicidade. Seu dinheiro é melhor gasto em um quarto extra ou em cinco anos de
liberdade? Se não estiver alinhado, isso deverá ser de importância primordial. A menos que
você se deleita com a decoração de interiores - e se sim, por que não decorar outras pessoas
casas e ser pago por isso? - manutenção e reparo ou limpeza da casa, a maioria
atividades não exigem uma casa grande. Recursos como dinheiro e tempo gasto
portanto, ganhar dinheiro pode ser mais bem gasto em atividades de que você gosta,
do que coisas que você possui. Mesmo se você gosta de "divertido", você pode simplesmente
alugue um restaurante algumas vezes por mês ou ano. Se você fizer isso
com mais frequência, abra uma cama e café da manhã ou considere expandir o campo de
entretenimento além de comer.

Dormir e outras condições de vida

O contribuinte define uma casa como um lugar para dormir e um lugar para cozinhar, com
banheiro. Isso deixa amplo espaço para interpretação, 69 mas o que é
importante não são as "salas", mas o utilitário (consulte Blocos de construção ) que deve
ser adquirido. Em vez de pensar em substantivos como quarto, cozinha e
banheiro, pense nos verbos: dormir, comer, lavar, etc.

Faça uma lista de atividades (verbos) que você precisa fazer - dormir, comer,
lavar a louça - e o que você quer fazer - escrever, fazer caminhadas, andar de bicicleta,
divertido, trabalhando, patinando, conversando, cozinhando, brincando, se exercitando, etc.
Agora considere se você realiza algumas dessas atividades com frequência suficiente para ter
instalações "em casa" ou se é melhor terceirizá-las. Considerar
essa lista e estenda-a às suas instalações gerais - por exemplo, há quanto tempo
você usou pela última vez o quarto de hóspedes, a sala de bar, a sala de cinema em casa etc.
Considere que alguns quartos podem ter vários usos (consulte Monouse e
Multiuso ). Em particular, as instalações já estão disponíveis nas proximidades? Nisso
Nesse caso, não há realmente nenhuma razão para duplicá-los em casa. Por exemplo, se
você é um rato de academia e passa seis dias por semana na academia, talvez possa
tomar banho lá e, portanto, não precisa de banheiros elaborados em casa. E se
você come em lanchonetes na maioria das vezes, talvez você não precise de nada
mais sofisticado do que um micro-ondas e um minirefrigerador para sua cozinha doméstica
instalações. Portanto, se você atualmente possui quartos e instalações que geralmente vão
não utilizado ou pode não ser utilizado com uma mudança de hábito ou hobby para algo
que requer menos coisas no local, mas que oferece tanto prazer, não
inclua-os na sua próxima casa.
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Vivo

Um local para dormir pode ser providenciado através da navegação no sofá, no cais de um navio,
hotel, um berço militar, uma barraca, aeroportos (para os viajantes perma), uma casa flutuante, um
iate, um yurt, um carro, uma van, um motorhome, um caminhão, uma sala, etc. Alguns trabalhos,
como caminhões de longo curso, servindo nas forças armadas, cuidando, cuidando da casa e
pesca comercial, inclua algum tipo de abrigo. Observe que alguns desses
as escolhas se prestam mais a alugar do que outras. Por exemplo, é difícil
para comprar um quarto em uma casa, no entanto, geralmente é possível alugar um. Inversamente,
é mais fácil comprar um iate do que alugar um como um liveaboard. Você deve escolher
seus arranjos de vida sejam um pouco compatíveis com seus interesses. E se
você gosta de outras pessoas, vá para a vida compartilhada, dormitórios ou comunas. Faz
você gosta do mar? Vá para os barcos. E a estrada? Você gosta de sentir
você está fugindo com alguma coisa? Confira furtividade / van / city-camping--
algumas cadeias de lojas permitem estacionamento noturno; alguns parques nacionais permitem
estadias mais longas, tudo de graça. Você é útil? Considere possuir algo mais antigo
ou construindo o seu próprio. Você é responsável? Considere cuidar. Você
quer aborrecimento mínimo? Que tal alugar um quarto mobiliado de um
senhorio? Você quer aborrecimento máximo? Compre um complexo de apartamentos, ao vivo
em uma das unidades e alugue as unidades adicionais. Pesquisando na Internet
para qualquer um dos termos acima deve levar as pessoas interessadas em um ou outro
modo de viver. Eles existem. Não pense que a única maneira de viver é em um
casa no subúrbio ou apartamento na cidade.

Comendo

A necessidade de uma cozinha e sua configuração particular é determinada por
dieta. Até a necessidade de utensílios de cozinha específicos é determinada pela dieta.
Comer uma dieta principalmente ou exclusivamente crua elimina o intervalo de forno e
substitui-o por um liquidificador e um espremedor. A necessidade de uma geladeira é
determinado pela sua localização. Se você mora perto de um supermercado, pode
simplesmente armazene sua comida no mercado e não na geladeira. No
Por outro lado, quanto mais inconveniente for sua localização, maior será a
geladeira que você precisa. Em outras palavras, se você era um sério problema de saúde, você
poderia substituir completamente sua cozinha com um liquidificador. Se você deseja algum
variação, simplesmente coma em outro lugar de vez em quando. Se você deseja algum
comida quente para variar, traga o fogão de acampamento. Não há necessidade de
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possuir um intervalo, a menos que você o use todos os dias. Você pode até ter sorte o suficiente
que sua empresa oferece um buffet de almoço. Faça do almoço a sua refeição principal e
coma um sanduíche para o jantar; nenhuma cozinha necessária.

Higiene

Com um pouco de planejamento e consideração, todas as famílias se sairão bem
com um banheiro. Várias casas de banho só fazem sentido se você estiver abrigando
um time inteiro de futebol por algum motivo. A menos que você goste de brincar com
compostando banheiros, humanure e construindo sua própria caixa de trovão, banheiros
todos funcionam da mesma maneira. O banho pode muito bem ser realizado fora do local, por
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por exemplo, em uma academia. Um leitor de blog me informou que ele usava um banheiro externopor meio ano, caminhando 2,4 quilômetros em cada sentido. Os chuveiros podem variar de
balde sobre um chuveiro solar para arranjos mais elaborados. Além disso, não há
regra que diz que tomar banho deve acontecer de manhã logo após
fora da cama.

Viver com outras pessoas

O uso mínimo de certas instalações exige o compartilhamento com outras
pessoas. A maneira mais fácil de compartilhar é viver com outras pessoas, ou pelo menos ao lado de
eles. Recentemente, a tendência tem sido exatamente o oposto, com mais e mais
pessoas que vivem sozinhas e constroem salas que fornecem utilidade apenas para
como home theaters, salas de recreação, bares etc. Compartilhar coisas como em dormitórios,
comunas ou famílias representam enormes economias. Se você é um estudante, é
tentador sair de casa, como eu fiz, mas há muitas economias a serem obtidas
ficando em casa, para você e seus pais. Você também reduzirá o
trabalho associado à culinária, lavanderia etc. Considere que os recursos são
sendo desperdiçado sempre que um ativo estiver inativo. Passar de 8 a 10 horas
da casa, oito horas dormindo e algumas horas fazendo "outras" folhas
muito poucas horas para usar a "casa". Como tal, gastar muito dinheiro em
o lar de alguém faz pouco sentido, já que o "lugar efetivo de ser" é
na verdade, o trabalho ou escritório de alguém. Quanto menos usuários de uma determinada sala, mais
recursos são desperdiçados. Alguns quartos em muitas casas são usados   muito raramente,
como o banheiro e a cozinha, ambos os cômodos em que se tornou
popular gastar muito dinheiro, ironicamente. Outros quartos, como o jantar

Page 182

sala ou sala de estar, praticamente nunca são usadas. Isso sai do quarto.
Ao compartilhar, é preciso evitar problemas de enfileiramento. Se você mora em um lugar
onde todo mundo precisa sair às sete da manhã e quer acordar
ao mesmo tempo, você tem um problema de enfileiramento. Isso geralmente é resolvido por
tendo vários banheiros. Este desperdício ridículo pode ser resolvido por um ligeiro
mudança de hábito (alguém acorda meia hora antes) ou simplesmente vivendo
com pessoas que têm hábitos diferentes.

Quando eu era estudante de graduação, morava em um dormitório. Mais precisamente, como eu
passou a maior parte das horas em que estava acordado no escritório, percebi que efetivamente
morava no meu escritório. O dormitório que eu tinha era apenas um lugar onde eu dormia. Eu iria
dormir cerca de 7-9 horas por dia, o que efetivamente significava que minha cama tinha um dever
ciclo de 33%, que é provavelmente o que a maioria dos quartos vê; exceto um beliche em
um navio pequeno, que pode usar 66% ou até 100% de uso, pois uma pessoa pode dormir
enquanto o outro está vigiando. Eu cozinhei uma vez a cada seis dias - eu fiz tudo sozinho
cozinhar - e comi no meu quarto. Cozinhar levou 30 minutos por semana. Portanto,
se eu tivesse minha própria cozinha, meu ciclo de trabalho teria sido 0,5 /
(6 × 24) = 0,347% , que é um desperdício de recursos. Portanto, fazia sentido
compartilhe a cozinha com outras pessoas - 18 outras. Evitei as multidões devido à minha
horário de trabalho. Sou o mais criativo durante as noites e noites, quando
existem poucas distrações. Por isso, eu cozinhava e lavava roupa às duas da
manhã. Chuveiros e banheiros também foram compartilhados (e limpos profissionalmente
diariamente). Isso também faz sentido. Afinal, quanto tempo você gasta no
banheiro? Para minha agenda e prioridades, meus arranjos de vida, 10
minutos do meu escritório, foram totalmente otimizados, com muito pouco desperdício.

Muitos consideram que viver com outras pessoas é uma ideia horrível. Eu suspeito que isso seja
devido a habilidades sociais atrofiadas por morar em casas e, ultimamente, em
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quartos. Talvez um critério para morar com alguém, por exemplo, seucônjuge ou amigo, deve ter habilidades sociais suficientes para poder tolerar
estar juntos em pequenos bairros. Aprenda a ser fácil de se conviver. Estar
atencioso. Tenho certeza de que essa é uma habilidade aprendida. Historicamente, famílias extensas
viveram juntos muito bem, e talvez vivendo sob o mesmo teto que
Tio Bob ou dividir uma casa com outra família se tornará a norma
de novo.

Viver junto com outras pessoas proporciona economias significativas de escala,
com o maior efeito realizado pela adição da primeira pessoa (veja esta figura e
Sigmoides, curvas logísticas e o princípio da potência máxima) Quanto menos
pessoas que existem em uma família e quanto mais alinhados forem seus interesses, mais
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menos os compromissos que precisam ser feitos. Portanto, dependendo da
alinhamento, há um número ideal de pessoas em uma casa. Se você não puder
compartilhar quartos com outras pessoas e / ou morar na solidão é muito importante para você,
você precisa reduzir seus gastos de outras maneiras, encontrando algo
menor ou se mudar para outra cidade.

Alugar ou possuir?

Há muito dinheiro a ser ganho na construção e nos custos de transação
de compra e venda de casas. 70 Existem pressões significativas, políticas
e econômico, envolver as pessoas nesse jogo, incluindo o estranho
idéia de incluir o valor da casa no patrimônio líquido ou ter
os contribuintes pagam parte dos seus juros enquanto você paga a outra parte ao
banco. 71

Isso gera a idéia maluca de uma casa para iniciantes e a idéia ainda mais louca de
comprando algo maior à medida que a renda aumenta. Por sua vez, isso levou a
especulando em seu domicílio, usando argumentos como "imóveis sempre
sobe; melhor compra antes que o mercado acabe. "Após o recente acidente, eu
acho que não preciso mais refutar isso. Se você estiver usando uma hipoteca porque
casas sempre apreciam em valor, você está simplesmente especulando
imobiliário, algo surpreendentemente desregulado em comparação com
especulando em ações na margem, que usa o mesmo princípio. No
No longo prazo, os imóveis sobem à mesma taxa da inflação, que deve ser
esperado para um ativo praticamente improdutivo e sem riscos. Não é uma boa ideia
considerar a casa em que vive como um "investimento", a menos que saiba mais
sobre imóveis do que a pessoa média e, em particular, o suficiente para
especular sobre sua direção.

Incluir o valor da casa no patrimônio líquido de alguém é um exercício acadêmico, pois
parte do patrimônio líquido é irrelevante para a independência financeira. O que importa é
fluxo de caixa (consulte Ciclos financeiros de fluxo de caixa) e é sabido que qualquer dinheiro
o fluxo de sua casa é negativo. A única questão então é se é
mais negativo do que alugar algo semelhante. Você pode calcular se
esse é o caso, considerando o valor do patrimônio líquido (NAV)

NAV = (renda anual × × (1 manutenção)) / (taxa livre de risco + risco
Prêmio).

Aqui, a taxa de manutenção é tipicamente 30-40% da renda do aluguel. O risco
taxa livre é a taxa atual de títulos de 30 anos. O prêmio de risco é tipicamente de 1 a
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2%. Calcule a taxa de capitalização (cap rate) dada por
cap rate = (receita anual de aluguel × (1 manutenção)) / (preço).

A taxa de limite deve ser de alguns por cento acima da taxa livre de risco para ajustar
a possibilidade de a casa arder. Como você pode ver, é essencialmente
o mesmo cálculo. Você deve entender esses cálculos e poder
para modificá-los para sua situação.

Em termos de aluguel, os proprietários tentam repassar hipotecas, manutenção,
e custos de seguro para o locatário. No entanto, eles não podem cobrar mais do que
o que o mercado de aluguel suportará. Se você está alugando e habitação equivalente é
vendendo em seu NAV, o proprietário está passando com êxito toda a manutenção,
custos de seguro e hipoteca sobre você. Nesse caso, você provavelmente estará
melhor possuir, já que você poderá manter sua casa por menos
do que o que você está pagando ao seu proprietário para pagar pelos cuidadores. Se está vendendo
acima do NAV, será melhor alugar. Se estiver vendendo abaixo do NAV, você estará
melhor compra - a menos que você saiba que vai se mudar dentro da próxima
poucos anos.

Como encontrar abrigo

As três coisas mais importantes para o abrigo são:

1. Localização relativa ao seu trabalho.
2. Localização em relação ao seu ponto de venda.
3. Custo.

Se você trabalha em casa, é o local em relação aos seus clientes que
assuntos. Se você não precisa procurar fisicamente seus clientes, isso não significa
importa em tudo. Se você pode cultivar a maior parte de sua própria comida, a localização relativa a
seu suprimento de comida também não importa. Você pode querer considerar
comida enviada. Execute o cálculo. E, claro, se você estiver carregado, você
não precisa se preocupar com custos - mas por que você está lendo este capítulo?
Por enquanto, vamos supor que todos os três sejam importantes, pois seriam para a maioria
pessoas.

Para alugar, o método que utilizo é ir para a lista de Craig e clicar em
"habitação." Então eu coloquei nos meus limites: $ 200 no mínimo (porque isso remove um
muitos resultados de pesquisa inúteis) e no máximo US $ 350. Se você é duas pessoas com
uma renda, você pode colocar entre US $ 400 e US $ 700. É provável que, em certas áreas,

Page 185

casas ou apartamentos estão simplesmente fora de alcance. Nesse caso, considere
co-habitação, colegas de quarto, etc. Em particular, considere alternativas radicais. Nós
atualmente moram em um motorhome, por exemplo. Além disso, alguns dos
lugares mais baratos podem não ser muito anunciados. Moramos no mesmo lugar
por dois anos antes de descobrir uma opção de US $ 400 / mês em vez de
US $ 660 / mês. Pergunte por aí! Se o seu preço estiver fora do mercado, você deve
considere outras áreas. Eu não estaria muito ligado a uma cidade em particular. De fato, um
desculpa freqüente é que "eu preciso morar aqui". Na verdade, a menos que você possa
documentar alguma necessidade crítica - por exemplo, uma razão médica para uma determinada
clima - você só quer morar em um lugar específico. Esse desejo, então, vem
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até pagar mais do que seus outros objetivos.
A pesquisa deve resultar em vários endereços possíveis. Em seguida, encontre rotas

para trabalhar e compras, respectivamente. Pegue um mapa e algumas tachas. Marque o seu
endereço comercial e os possíveis endereços de moradias e rastrear conexões
rotas e calcule as distâncias. Existem ferramentas online que tornam isso
fácil.

Eu recomendo não possuir um carro (mas consulte Dirigir para uma possível
exceção!), já que o transporte provavelmente será o seu segundo maior
despesa. Portanto, verifique se essas ruas são acessíveis ou de bicicleta -
sem calçadas que desaparecem, cruzamentos assassinos ou pessoas assassinas. Online você
pode usar vistas de satélite do mapa em resolução máxima para procurar
calçadas. Infelizmente, esse requisito às vezes resulta em desvios que
pode transformar uma rota de cinco milhas em uma de quatro milhas. Obter também um mapa de pontos de ônibus
ou outro transporte público. Os ônibus ampliarão seu alcance. Se você mora um
milha de um ponto de ônibus e seu trabalho fica a 1,6 km de outro ponto de ônibus, o seu
distância efetiva é de duas milhas. Verifique também as opções de pool de carros.

Se você mora em uma região com invernos rigorosos, pode caminhar
do que andar de bicicleta.72 Nesse caso, limite sua distância máxima a três milhas
(isso levará cerca de uma hora para caminhar). Se você tem uma opção de bicicleta, eu diria
sete milhas, no máximo. No entanto, talvez você seja mais difícil do que eu - alguma bicicleta
os viajantes andam mais de 24 km em todos os sentidos, todos os dias. Caminhando seis milhas
ida e volta diariamente é certamente factível. Eu fiz isso diariamente por meio ano, mas eu
não gostaria de andar muito mais longe do que isso; simplesmente leva muito
Tempo.

Atualmente, algumas podem estar vinculadas por hipotecas subaquáticas (não
cair na falácia dos custos irrecuperáveis) ou por não ter fundos prontos suficientes para
fazer um depósito; nesse caso, eles podem recorrer apenas à reconsideração ou
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adiando a mudança. Mesmo que você não vá se mudar, tente passar
o exercício de qualquer maneira apenas para perceber que é possível. Não se preocupe, existem
outras maneiras de se auto-realizar e conquistar (auto) respeito do que viver em
habitação. Além disso, na maioria das vocações você raramente acompanhará
aparições com alguém que não seja seus vizinhos. 73 Seu empregador e
os clientes provavelmente nem saberão onde você mora e seus amigos de verdade
não se importará Pessoas ).

Teletrabalho e trabalho

Mover seu trabalho para sua casa elimina o transporte para o trabalho e
remove a restrição de morar perto do trabalho. É provável que também
remove outras restrições, como horário corporativo e código de vestuário, bem
constrangimentos inconvenientes, como não deixar o trabalho de lado
aviso de momento se algo mais aparecer. Eu prefiro fornecer produtos ou
serviços que podem ser vendidos localmente, por correio ou online, pois isso facilita
encontre clientes.

Além disso, se você trabalha em um campo com alto retorno sobre os ativos, ou seja,
sua renda é grande em relação aos seus investimentos em ativos fixos, suas
ativos serão fáceis de mover (ou você ganha tanto dinheiro que mudar
despesas não são da sua conta). Os trabalhos de computador exigem apenas um computador,
que é facilmente portátil. Considere também o reparo de relógios, micromecânica,
microeletrônica, contabilidade, assistência tributária e outros trabalhos que não
requer maquinaria pesada.
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Em vez de mudar a casa de trabalho para o seu abrigo, considere também mudarseu abrigo para onde está o trabalho. Os contratantes vivem em trailers de viagem que eles
percorrer o país, vivendo com aluguéis baixos perto de onde o trabalho estiver,
e eles usam seus caminhões de trabalho para puxar o trailer.

Abastecimento doméstico

Existem três maneiras de fornecer sua comida no mercado interno sem ter que
sair de casa. O primeiro método é fazer o pedido, tendo já
comida entregue à sua porta (cara) ou mantimentos entregues (também
caro, mas talvez não tão caro quanto um carro).

O segundo método é comprar a granel. Compre mantimentos uma vez por mês.
Isso será semelhante ao provisionamento de um barco de cruzeiro e livros sobre
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cruzeiro oferecerá instruções detalhadas de como fazer isso, mesmo sem a
necessidade de refrigeração. Como alternativa, a literatura de sobrevivência fornecerá planos
para armazenamento de alimentos ainda mais longo. O benefício deste método é que deve
algo acontecer, você provavelmente terá comida por algumas ou até várias semanas,
dependendo do seu buffer. Se você deseja esse tipo de cobertura, não se esqueça de
armazenar água. Marque tudo com a data da compra, coma primeiro a mais antiga e mantenha
a loja em rotação.

O terceiro método é cultivar a maioria de sua própria comida. Ser
completamente auto-suficiente é economicamente ineficiente. Faria
senso econômico para focar em culturas caras (tomates) e comprar
culturas que são baratas (batatas). Combinando plantas com animais que comerão
tudo o que os humanos não comem e fornecem fertilizantes que os humanos não fornecem
ou irá cobrir o lixo. Infelizmente, as leis de zoneamento proíbem essa agricultura
na maioria dos ambientes urbanos. No entanto, há uma tendência crescente de agricultores urbanos
que levam essas leis ao limite sob uma política de "não pergunte, não conte". Para
Por exemplo, você pode manter coelhos (de carne) em seu porão e não, eles
não vai cheirar se você limpar as canetas. Se você pode manter os animais acima do solo,
faça seu frango comer alguns dos vermes wiggler vermelhos que você usa para
compostagem de seus resíduos verdes. Se você não pode comer frango, pelo menos obtenha um
licença de pesca e use seus vermes excedentes ou compartilhe-os com outras pessoas. Lá
sempre são pessoas que gostam de vermicompostagem. Tudo o que é necessário para construir um
vermicomposter são dois baldes e uma broca.

Se você não pode ter acesso à terra, e a hidroponia interna é muito
buscado, você pode participar de uma CSA (agricultura apoiada pela comunidade). Comprando
em um CSA parece bastante caro, no entanto, e pode ser mais barato
organize sua própria "comunidade" perguntando aos amigos se você pode usar algumas
sua terra não utilizada para plantar alguma coisa. Muitos ficarão felizes em deixá-lo arrancar
laranjas ou maçãs para manter o gramado livre de obstáculos. Alguns se envolvem em
jardinagem de guerrilha.

Você pode encontrar muitos livros descrevendo como cultivar sua própria comida,
seja em uma fazenda, em uma pequena fazenda ou mesmo na sua varanda. No meu
opinião, nos atuais níveis de preços, cultivar sua própria comida não vai economizar
você muito, se houver algum dinheiro. Em níveis de preços futuros, provavelmente o fará.
Além disso, tendo fornecido parte do seu próprio suprimento de alimentos, você estará
mais resiliente. Além disso, a jardinagem pode ser um passatempo muito gratificante, pois você
literalmente começa a comer os frutos do seu trabalho, algo que raramente é o
caso em um trabalho "real".
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Luzes e elétrica

Primeiro, abandone o hábito desnecessário de deixar as luzes acesas em todos os lugares.
Sair de um quarto por mais de um minuto significa desligar as luzes. No
em particular, significa desligar aparelhos menores, como TVs, rádios e
computadores. Se ninguém está por perto para ouvir, isso soa? Sim!

Em seguida, reconsidere se a quantidade de iluminação é apropriada. eu tenho visto
perto de 800W sendo usado para iluminar uma sala de estar, o que é claramente
desnecessário. Substitua as lâmpadas de 100W em lustres grandes por lâmpadas menores
lâmpadas. Algumas lâmpadas bem projetadas são muito melhores para difundir a luz
e direcionando para baixo. Em geral, mova a fonte de luz para perto de
onde é necessário. Essas medidas ajudarão mais do que mudar de casa
às lâmpadas fluorescentes compactas e mantendo seus maus hábitos.

Medidas extremas envolvem garantir que seus dispositivos sejam realmente
desligado. Muitos interruptores modernos apenas colocam o dispositivo em modo de espera
modo. Se você é prático com um ferro de solda e entende eletrônicos, você
Você pode instalar o seu próprio interruptor no lado DC da fonte de alimentação. Ou você
pode simplesmente puxar o plugue.

Eu não recomendaria sair e comprar aparelhos com eficiência energética
sem fazer uma análise detalhada do custo atual da eletricidade versus o futuro
custo da eletricidade + custo do aparelho. É bem provável que não seja
que vale a pena. Para substituir os aparelhos, a potência absoluta
o consumo é mais importante que o consumo relativo. Mudando
seus hábitos alimentares, de alimentos refrigerados e congelados a uma dieta de alimentos frescos
e grampos, você poderá sair com uma geladeira muito menor. Eu
posso guardar minhas sobras em uma geladeira do tamanho de um dormitório. Quando eu moro em
em frigoríficos maiores, sempre estiveram vazios. Salve 
alguns dólares, enchendo-os com recipientes de água. ampla
os refrigeradores são preenchidos principalmente com "condimentos e composto" - ou seja,
grande variedade de ketchup, maionese, molho picante e outras coisas que você não
vai comer de qualquer maneira. Lembre-se de que as pessoas foram condicionadas a
armazene tudo em geladeiras, até coisas que realmente não precisam de refrigeração.
A leitura de manuais de vela e cruzeiro pode ser muito útil se você planeja
armazenar alimentos por semanas a fio. Acho mais fácil morar perto de um
supermercado e entrar quando eu estiver fora.

Com isso em mente, você pode optar por não usar a geladeira. Você não
seja o primeiro. Você provavelmente ficará surpreso com o quão silenciosa sua casa ficará sem
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o compressor zangão. Enquanto uma geladeira é uma estratégia abaixo do ideal, uma
um freezer grande pode ser um investimento que vale a pena. A razão é que você
pode estocar vendas. Mais uma vez, porém, se você deixar que suas refeições sejam ditadas por
vendas, você pode renunciar ao congelador.

Em termos de aparelhos, considere se a eletricidade é apropriada (consulte
Resposta apropriada ). A menos que você use o gadget mais de uma hora por
semana, provavelmente não é. Com um pouco de pesquisa, muitas vezes é possível encontrar um
versão "manual". Brocas manuais, moedores, almofariz e pilão, moedores de trigo,
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etc - em resumo, a maioria das ferramentas domésticas - vem em uma versão pré-elétrica.
Essa versão "primitiva" geralmente é melhor construída e durará uma vida inteira - ou seja,
sua vida útil, não a vida útil do produto - uma garantia que nunca foi
qualquer sentido para mim. Esteja preparado para choque de etiqueta, no entanto. Esse tipo de qualidade
tem um grande custo inicial.

Um efeito colateral sinérgico da versão manual é que requer recursos humanos
energia, que queima calorias (consulte Movendo), gera calor (consulte Aquecimento e
refrigeração ) e fornece uma conexão mais próxima ao trabalho. De fato, amassar
massa pode ser feita com as mãos; não requer um mixer, a menos que
você está assando duas vezes por dia.

Aquecimento e refrigeração

O aquecimento central que todo mundo no mundo ocidental usa
concedido é um conceito estranho para outras culturas. O aquecimento central
nos condicionou a faixas de tolerância razoavelmente apertadas. No entanto, é possível
mude seu corpo para se sentir bastante confortável enquanto está sentado em uma camiseta na
15C (59F) ou, alternativamente, lida com 30C (86F) (consulte Um projeto modular ).

O calor ou o frio que você sente depende do metabolismo, circulação, dieta,
atividade, vestuário e meio ambiente. 74 Se você já se mudou de um resfriado
clima a um clima quente, você provavelmente já se surpreendeu com a rapidez
você se adapta. O que costumava ser um agradável 10C (50F) do lado de fora agora é muito frio.
Sentir-se quente ou frio tem muito a ver com adaptação. Infelizmente, agora é
normal viver em bolhas aquecidas e com ar condicionado que não permitem
adaptação, exceto talvez ao preço desses serviços. Aqui está como
faça.

Para se adaptar ao calor, você precisa aumentar a eficácia de suas glândulas sudoríparas.
Isso é melhor realizado exercitando-se ou sendo fisicamente ativo em altas
temperatura, como fora sem ar condicionado. Com o aumento do calor, você
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não precisará comer para se aquecer como faria em um ambiente mais frio, e
assim você vai comer menos. Coma alimentos mais leves: mais vegetais. Isso vai economizar
dinheiro e você também estará comendo na estação. Mude sua agenda para fazer
mais trabalho físico no início da manhã e tirar uma sesta durante o
horas mais quentes do dia. Durma fora, ou pelo menos com janelas abertas.
Essas mudanças são possíveis quando você obtém controle sobre seu trabalho
cronograma.

Para se adaptar ao frio, tente mudar para chuveiros frios. Em vez de ficar de pé
embaixo do chuveiro, mova-o pelo corpo, começando pela cabeça e
extremidades. Isso economizará água e calor e aumentará o frio
tolerância e circulação. Demora cerca de duas semanas para se adaptar. Qualquer tipo de
"trapaça" pode ser tratado como um revés. Um passo para frente, dois passos para trás.

Outra maneira de se sentir mais quente (mas na verdade ser mais legal) é perder
gordura subcutânea sob a pele. Isso aproxima a superfície da pele de
as fontes geradoras de calor (músculos e órgãos) dentro do corpo. Como um
Consequentemente, sua pele ficará mais quente ao toque. Desde a perda de calor
aumenta com a área de superfície para volume (quanto mais redondo e maior o corpo,
menos perda - crianças e adultos longos e esbeltos perderão mais) - isso
exigem mais calor para ser gerado e, consequentemente, você precisará ser mais
fisicamente ativo e comer mais.

Alimentos aumentam o metabolismo. Alimentos quentes com alta capacidade de calor
conteúdo de água), como sopa, também vem com energia térmica (calor). o
naturalmente, o corpo vai querer comer mais quando o ambiente está frio, porque
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o metabolismo aumenta naturalmente e vice-versa quando está quente. Como um
corolário, se você estiver com calorias reduzidas, em relação à temperatura ambiente
você vai se sentir mais frio. Não ajustar a alimentação da pessoa à estação (consulte Comer como um
agricultor ) causará dificuldades ao tentar lidar com o clima quente
sem ar condicionado ou tempo frio sem aquecimento.

Um regime de exercícios intensivos - isto é, levantamento de peso pesado (veja alta
intervalo de intensidade ) ou similar - aumenta substancialmente a
metabolismo até 24 horas depois. Exercícios de baixa intensidade, como
correr, andar de bicicleta, dançar, ioga etc. não tem um efeito semelhante. Aqui o
o corpo volta ao normal dentro de uma hora. Uma solução é seguir em frente (também
útil quando estiver ao ar livre; nesse caso, se estiver com frio, mova-se mais rápido). Realizar
atividades básicas que requerem alguma força muscular humana em vez de
sentado / parado e apertando os botões. Por exemplo, use manual
aparelhos. Adote hobbies e trabalhos manuais com um componente manual. Se vocês
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passe a noite fazendo carpintaria ou assando (assadeira de verdade, não em pó
mistura) é improvável que faça frio mesmo que o aquecimento central esteja desligado.

Com toda essa conversa sobre geração de calor, pode ser interessante saber que um
pessoa sentada emite cerca de 100W (uma pessoa adormecida em torno de 80W). este
número é maior para alguém que se exercitou intensamente no passado
24 horas. 100W não é muito, mas é interessante considerar que, se você preencher um
quarto com pessoas, eles vão esquentar. Exercícios de alta intensidade geram mais
1000W (consulte Treinamento intervalado de alta intensidade)), comparável a um
pequeno aquecedor de ambiente. Para aquecimento de ambientes, você pode substituir o
companhia de 10 amigos com uma pessoa que se exercita intensamente.

As fontes externas de calor oferecem uma solução menos conveniente, pois precisam
ser arrastado ao redor. Eles são como a diferença entre conhecer o
tabela de multiplicação de cor e ter que usar uma calculadora. O moderno
solução é o cobertor elétrico. Por meia conta de aquecimento mensal, você pode comprar
um cobertor de aquecimento que reduzirá para sempre suas contas de aquecimento central. A
solução mais antiga, mais barata e, portanto, mais difícil de encontrar, é a água quente
garrafa. Como alternativa, você pode usar um saco de arroz. Pegue uma fronha velha e
costure em algumas xícaras de arroz cru. Aqueça no microondas. O calor
capacidade não é tão boa quanto a garrafa de água quente. Essas fontes de calor devem ser
coberto por uma camada isolante ou você perderá mais da metade do calor. Com
a garrafa de água quente, você pode simplesmente enfiá-la sob o suéter. Prevenção
a perda de calor é tão importante quanto gerá-la em primeiro lugar. Aqui é onde
adicionar camadas de roupas fora do corpo é útil. É importante
adicione camadas preventivamente. Se as camadas não forem adicionadas, o corpo se retirará
sangue dos membros para economizar calor. Uma vez que isso acontece e você está com frio
pés, o sangue não volta e reaquece os pés, mesmo depois de colocar mais
meias. Nesse caso, o calor deve ser gerado nos pés por estampagem, caminhada,
pulando, ou nos pés, esfregando-os. Uma alternativa é usar
biofeedback. Isso requer alguma prática. Concentre-se em seus pés e
imagine que eles estão em água morna ou você está de pé em brasas. Pode demorar um
alguns minutos para fazê-lo funcionar e pode levar vários meses de prática para
Aprenda a controlá-lo.

O ar não conduz bem o calor e as camadas retêm o ar. Assim, prendendo o ar
impede a transferência de calor de ou para o meio ambiente. Se você enfiar a mão
em um forno a 100 ° C (212F), você não será queimado imediatamente. Se você tocar
100C de água, você será queimado imediatamente. A água conduz o calor muito bem.
É também por isso que as roupas úmidas ficam mais frias e por que ficar seco é importante
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para ficar quente. Por outro lado, se você quiser esfriar, suar ou adicionar água
exogenamente. Fazer com que a água evapore o esfriará ainda mais rápido.
A evaporação pode ser incentivada convocando o ar com uma alta
umidade relativa ao redor da pele. Esta é a base do radiador do pântano (um
swamp cooler é um sistema simples, para que você possa construir seu próprio; isso só funciona
onde a umidade relativa é baixa), o que é útil se você não pode suar
o suficiente por conta própria. Se você puder, um fã fará. Hoje em dia a maioria dos fãs é
elétrico, mas você pode obter um ventilador de mão. Você também deve usar roupas largas para
ajuda na convecção quando você se move. Por outro lado, em temperaturas baixas, use
roupas apertadas, como gravatas e punhos, para vedar os movimentos do ar.

Dadas as salas de tamanho padrão, concentre-se no aquecimento e no resfriamento do corpo
ao invés da sala. O aquecimento de quartos não utilizados não é harmonioso com os aspectos financeiros
independência como dinheiro está sendo desperdiçado; nem são quartos grandes.

Se você tiver escolha, escolha quartos menores. Pequeno (100 pés quadrados / pessoa),
salas bem isoladas podem ser aquecidas e resfriadas quase sem nenhum custo; considerar
isso juntamente com projeções futuras do custo do óleo para aquecimento. Pode ser útil
saber que, se o aquecimento central for desligado por qualquer motivo,
você pode aproximar uma pequena sala armando uma barraca na sua sala de estar
e dormindo nisso.

Sem o benefício de salas pequenas, aquecimento e refrigeração significa
mudar hábitos para estar mais em sintonia com as estações do ano - ou seja, deixar o
a temperatura ambiente segue a temperatura externa mais de perto. A barreira
aqui é que as pessoas modernas vivem em bolhas, gastando apenas quantidades triviais de
tempo fora de seus escritórios, casas, carros e shopping centers. Moderno
hábitos sedentários quase eliminaram vantagens fisiológicas e
adaptação. Como se vestir e se comportar durante as estações e o clima
esquecido, e assim as pessoas possuem roupas impróprias que são desconfortáveis
fora do alcance da "temperatura ambiente moderna". Vestindo o direito
roupas (consulte Roupas) e mudando alguns hábitos, leva cerca de duas semanas para
adaptar fisiologicamente.
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Roupas

Em um ambiente de negócios, os homens usam ternos adequados para roupas sem aquecimento ou mal
quartos aquecidos em um clima temperado frio, nomeadamente a Inglaterra, onde
processo de negócios originado. Por causa da tradição, empresários e escritórios
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os trabalhadores usam ternos de lã de duas ou três peças, independentemente do clima
eles moram e os prédios de escritórios são climatizados com um clima inglês
para que os trabalhadores possam vestir-se confortavelmente, mesmo que o tempo lá fora
pede camisetas. Vista-se de maneira mais compatível com o clima e economize dinheiro
ao tentar alterar a temperatura (consulte Aquecimento e resfriamento); isto é
possível se você não estiver sujeito a restrições de código de vestuário, trabalhando
de casa (consulte Teletrabalho e trabalho ) ou trabalhando em uma ocupação
onde seu traje não deve estar em conformidade com as expectativas do cliente ou afetar
lucros para os acionistas. Como no aquecimento e resfriamento (consulte Aquecimento e
refrigeração ), as roupas devem seguir as estações do ano. Eu uso roupas de lã durante o
inverno; eles são muito confortáveis   e duram muito tempo.

Arrumando um guarda-roupa

Os guarda-roupas geralmente mostram uma história de moda, vendas, inspirações repentinas
(bom e ruim) e mudança de peso. Aparentemente, não é incomum orçar
para roupas como uma despesa recorrente apenas para acompanhar a moda e manter
uma seleção suficiente de roupas. Como resultado, as roupas são compradas baratas
(às vezes é pago extra pela marca) e considerado descartável. Contudo,
roupas devem ser consideradas bens duráveis   (consulte Cronogramas de depreciação )
e ferramentas para servir a um propósito. Isso significa que um item deve ser cuidadosamente
considerado (em caso de dúvida, sempre adie). Deve ficar bem, encaixar no corpo,
ajuste a temperatura, não seja pegajoso nem restritivo. Se não permitir uma
confortável cinco milhas a pé ou em pé fora e dentro de um
horas enquanto o usa, falha.

O processo de vestir para forma e função é bem conhecido: camadas.
A camada externa determina a forma e contribui para a função. o
O restante das camadas é de pura função. As camadas permitem flexibilidade na atividade
tempo inclinado e inclinado e prendem mais ar em climas frios - qualquer um
sentir frio e usar menos de três camadas, se não quatro, não é
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tentando o suficiente. 75 A camada interna deve transportar suor (rápida
secagem). Isso normalmente significa fibras técnicas como polipropileno ou similar.
Se você não planeja suar muito ou se o resfriamento evaporativo é realmente
desejado, o algodão é bom. A camada intermediária deve absorver o suor e
aquecimento. O melhor material para isso é lã; para baixo se estiver muito frio e
você pode mantê-lo seco; lã funciona bem molhado. Se você não pode pagar lã, você pode
Também use lã. Algodão também vai fazer em uma pitada. A camada externa deve ser
à prova de água e vento. Esta combinação oferece o mais confortável
combinação. O algodão encerado é provavelmente o mais durável se você planeja manter
sua jaqueta por mais de uma década, pois é mais fácil reformar do que usar
repelentes à água em suas jaquetas técnicas. Considere também que
os zíperes se desgastam e são mais difíceis de substituir do que os botões, que
qualquer um pode substituir. Em condições de sol, as roupas devem ser resistentes aos raios UV
(mais escuro e bem tecido); em condições quentes, as roupas devem estar soltas
e deixe o ar passar e esfriar - não estrague a adaptação ao calor ligando
ar condicionado; em frio, as roupas devem ser apertadas, principalmente
nas mangas e no colarinho, muito parecido com o terno de negócio mencionado anteriormente. Além disso
consideram que o componente de aquecimento por radiação é forte para cores escuras e
fraco para cores claras. Portanto, jaquetas de inverno mais escuras fornecem mais calor, mas
também maior volatilidade.

Em vez de uma coleção crescente de roupas, grande parte obsoleta
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ou geralmente não é útil, o que é necessário é uma estratégia para aumentar o número
de roupas, minimizando o número de itens individuais.

Como construir um guarda-roupa

Para (re) construir um guarda-roupa, pegue um pedaço de papel e liste todos os itens
roupas, espalhando os itens sobre o papel como nesta figura: "Camisa azul
com estampa "" "Jeans preto nº 1", "Meia preta nº 1" "" Camisola vermelha "" "Verde
Agora, crie uma roupa desenhando linhas, por exemplo, "preto
jeans nº 1 "a" meias pretas "e" camisa azul "formam uma forma geométrica fechada (uma
triângulo) e constitui uma roupa.
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Como construir um guarda-roupa (veja o texto para detalhes).
Será mais fácil combinar cores, pelo menos para um cara como eu, se você apenas

atenha-se ao preto, marinho e cinza. Essas cores vão bem umas com as outras e
quase tudo o resto. Continue este exercício, mas apenas conecte coisas
você estaria disposto a usar ou de fato está usando regularmente, de acordo com esta lista . At
no final, você notará que alguns itens se conectam a muitos outros itens. Essa
são as peças centrais do seu guarda-roupa. Outros itens, como esse hediondo
camisola da tia Martha, são bastante desconectados. Ainda outros itens têm
duplicatas que cumprem a mesma função. O guarda-roupa mais eficiente é
aquele com a maior proporção de roupas e itens de vestuário.76 Adicionar ou
remova as roupas adequadamente. Você pode usar os métodos em Como
se livrar das coisas para se livrar de roupas.

Agora determine quantas roupas você precisa; em nossa sociedade seis é
normalmente suficiente - um para cada dia da semana de trabalho e outro para o
fim de semana, se você conseguir convencer seus colegas de que ainda lava
suas roupas, você pode ir com menos. Se seguir a moda é importante para
você considera que a peça de roupa média dura cerca de 100 ciclos de lavagem.
Roupas melhores podem durar 200 ciclos. Se a lavagem é a principal fonte de
falha, a quantidade de roupas deve ser equilibrada para se desgastar quando
fica fora de moda. Esse valor é determinado pela Lanchester's Square
Lei. Por exemplo, 10 camisas comuns que são lavadas após serem usadas por
por dia, dê 1.000 lavagens no total. Eles durariam um pouco menos de 3 anos, dado
quantidade igual de desgaste. Se a moda da camisa mudar mais rápido que isso, 10 camisas serão
muitos. Como as roupas podem ocupar muito espaço, você pode reduzir o
tamanho do seu guarda-roupa para manter outras coisas em seu armário ou simplesmente
exigem menos espaço no armário em primeiro lugar.
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Fazendo sua própria roupa
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A roupa agora é tão barata, pelo menos em termos de roupa, que
fazer o seu próprio não vale a pena, a não ser pela satisfação que ele traz.
Reparar e cerzir ainda são habilidades valiosas, assim como redimensionar.

Lavanderia

Você pode colocar uma restrição externa de que todas as roupas sujas
deve incluir uma carga completa de roupa para minimizar o uso da máquina (desgaste,
dinheiro, água, eletricidade). Se você usa máquinas, calcule a carga máxima. Isso vai
provavelmente duas cargas, uma mais fria e uma mais quente. Se você é duas pessoas
lavando roupa juntos, as cargas serão feitas duas vezes mais, o que torna
é possível fugir com apenas metade da roupa. Três pessoas
significa um terço e assim por diante. Se você lavar as mãos, poderá sair com um
três conjuntos de roupas, dependendo do tempo de secagem. Muitos sintéticos
tecidos como "sem rugas" requerem pouca manutenção e secam rapidamente. No
Nesse caso, é possível se contentar com apenas um conjunto de roupas que seca
durante a noite enquanto dorme - este é o Santo Graal do minimalismo do guarda-roupa.

Para lavar uma carga cheia de roupas "à mão", coloque-a em um balde selado com
um pouco de água e detergente e conduza por uma estrada esburacada. Não esqueça o
ciclo de enxágue. Isso é feito transferindo as roupas para um balde limpo no
caminho de volta. Se você não tem uma estrada esburacada, pode usar um
recipiente (10gal.) e um êmbolo. Se você não tiver um êmbolo, coloque uma pá
manuseie em um banquinho de madeira e torça-o. Como alternativa, você pode comprar
engenhocas elétricas que agitarão as roupas para você. Estes são chamados
máquinas de lavar e custam algumas centenas de dólares. Eles geralmente precisam ser
reparado a cada poucos anos.

O detergente comercial é uma mistura interessante de carbonato de sódio,
bórax e ingredientes inativos (agentes corantes), todos muito
campanhas publicitárias mais baratas, salários de gerenciamento, distribuição
sistemas, etc., que representam a maior parte do custo. Para fazer o seu, você
só precisa de carbonato de sódio, vendido como refrigerante (verifique
seção de suprimentos de arte) ou intensificador de pH (próximo aos suprimentos da piscina), bórax
(seção de detergente para a roupa) e sabão em barra ralado (rale o seu próprio). Misture estes
numa proporção de 1: 1: 1. Uma carga requer cerca de uma colher de sopa dessa mistura. Se vocês
quiser detergente líquido, basta misturar com água e aquecer a mistura.
Observe que a versão líquida pode formar aglomerados. Isto não é funcional
problema - basta agitar o recipiente antes de usar.
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Para secar as roupas, use um varal. Um varal é um pedaço de
corda amarrada entre dois pontos ou uma engenhoca cara disponível em
pontos de vida verde. Se você ficar com o pedaço de barbante, o varal
estará trabalhando para você, e não o contrário. Alguns consideram



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 149/225

pendurar roupas para ser um trabalho árduo e árduo envolvendo cerca de 50joelho profundo dobra do cesto para a linha. Evite isso (e o cesto)
colocando as roupas diretamente em seu ombro (itens grandes como calças e
camisas) ou na sua mão (pequenos itens como meias e roupas íntimas). Então ande
até a linha e transfira-os da mão ou do ombro, conforme
você caminha ao longo da linha. Não há razão para se preocupar com pinos, a menos que o
o vento está soprando forte.
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Saúde

Pense na saúde como riqueza - a riqueza que mais importa - e sendo
riqueza, sua utilidade reside em sua capacidade de servir como um ativo em nossas vidas. o
mais saudável a vida, melhor a vida. O que é saúde?

Considere a maneira como a criança se sente sobre seu corpo. Ele não pode ficar parado e
quer pular - quase não pode evitar. Quantos adultos fazem isso?
De fato, não muitos. Muitos adultos agem como se o movimento não fosse particularmente
agradável. Dada a escolha, eles preferem não se mexer. Para eles,
mover é desconfortável, desgastante e até doloroso.

Considere a curiosidade de uma criança, sempre fazendo perguntas sobre isso e
que para aprender sobre o mundo. As crianças se expressam criativamente quando
dada a chance. Aqui também, apenas alguns adultos são criativos, imaginativos,
alunos ao longo da vida. Aqueles que são não podem se ajudar: são mentalmente
saudável e nunca entediado. O aprendizado é fácil para eles. Por outro lado, muitos
têm pouca imaginação e preferem não pensar, principalmente se
tem que mudar de idéia ou quebrar algumas convenções para poder pensar
Sobre alguma coisa.
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Considere que a maioria dos pais ama seus filhos incondicionalmente e, portanto,
as crianças desfrutam de apoio social ilimitado. À medida que a criança cresce, o
"inocência" logo desaparece. De fato, a atual psiquiatria e
paradigma sociológico define saúde social como sendo ajustada ao
normas e cultura vigentes. Afinal, somos todos engrenagens na máquina e, se
um dente não funciona, o dogma predominante é que ele deve estar doente e quebrado.
Por que, então, há tanta depressão e tantos medicamentos prescritos
projetado para fazer com que as pessoas parem de se importar, para que possam ser neutras "felizes?"77

Em vez disso, faz sentido definir a riqueza social como paralela à mental e
saúde física. Como tal, deve ser medido pela força da pessoa
relacionamentos com as pessoas que escolhemos associar - nossa tribo, para
falar.

A saúde é, portanto, uma condição de bem-estar e uma capacidade de apreciar a vida.
Não está necessariamente otimizando ou em conformidade com um conjunto de medidas mensuráveis.
quantidades como expectativa de vida ou pressão arterial, nem remover todas
sintomas usando drogas. Saúde é a presença de algo positivo, em vez
do que a ausência de algo negativo. 78
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Movendo

Geralmente, percebe-se que o condicionamento físico envolve alguma combinação de dieta e
exercício. A quantidade da dieta determina o tamanho do corpo e a dieta
a qualidade determina quão saudável será. A quantidade e qualidade do exercício
determina sua função, forma e saúde.

Para entender como isso funciona, pense no corpo humano como sendo
análogo a um carro, com a exceção de que o corpo humano ao longo do tempo é capaz
para adaptar seu tamanho e forma às demandas externas de dieta e exercício (consulte
Ergodicidade e destino ). Torna-se o que faz. É o que fez. No
Em outras palavras, olhando para alguém é possível ver quanto e o que
eles comem e que tipo de exercício fazem. O formulário segue a função.

A batata de sofá

Como existem muitos comportamentos humanos diferentes, os corpos humanos entram
muitas formas e tamanhos diferentes. Um modelo popular agora dominando duas
terços do mercado americano é o CouchPotato500, adaptado a um
vida sedentária e capaz de processar grandes quantidades de Twinkies79 enquanto
sentado e olhando para um monitor por até 16 horas por dia. O problema com
o modelo CouchPotato500 é que, eventualmente, requer medicamentos prescritos
para compensar vários desequilíbrios do sistema obtidos com uma dieta de
carne, amido e xarope de milho, medicamentos que requerem algum tipo de seguro
esquema para manter baixos os custos pessoais. É tipicamente doloroso, sendo sobrecarregado
com peso, significando mais drogas e tipicamente menos atividade,
exacerbando ainda mais o problema. Requer, então, motorizada auxiliar
assistência para avançar mais do que alguns quarteirões da cidade, algo que é
quase exclusivamente possível com a posse de carro pessoal. 80

O corredor

Muitos então percebem a importância de se manter "em forma", o que sugere
um corpo específico com falta de gordura nos lugares errados, como coxas, quadris,
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estômago, braços e músculos nos lugares certos. Para algum estranho
razão pela qual ainda não descobri, isso geralmente significa colocar tênis de corrida e
indo para uma corrida.81 Para o excesso de peso, restringir calorias efetivamente
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reduza o tamanho do corpo. No entanto, muitos corredores e outras pessoas que fazem várias horas
exercícios aeróbicos a cada semana sofrem frequentemente com "instrutor de aeróbica gorda
síndrome ", com depósitos de gordura teimosa em lugares irritantes que simplesmente não
vá embora e até aumente. O problema é que corrida ou exercício aeróbico
por si só faz muito pouco para perda de gordura. Exercício de baixa intensidade (veja a lista de
níveis de intensidade nesta tabela) não queima muitas calorias - um quilo de gordura, que
é de 4.200kcal, fornecerá energia suficiente para uma corrida de 50 milhas - e não
queimar qualquer energia após a corrida. De fato, pode até ser prejudicial.
Por outro lado, adicionar um quilo de massa muscular aumenta o metabolismo diário
taxa de 75-100kcal apenas para manter o músculo vivo. É assim claro que
a diminuição da massa muscular é autodestrutiva como estratégia para a perda de gordura. De fato,
olhando para corredores experientes com seus braços e pernas relativamente finos
com coxas não mais grossas que seus pescoços e parte superior do corpo macia e magricela,
é claro que a adaptação para longa distância - qualquer coisa ao longo de um par de
milhas - correr não as deixa "em forma".82 Além disso, nenhuma atividade em
a vida real requer correr ou pular ritmicamente. Sendo perseguido por
um cachorro, você corre. Se você estiver se movendo muito sob seu próprio poder, você também
andar de bicicleta ou você anda. A maioria das atividades requer alguma combinação de
agilidade, força e capacidade de trabalho. No entanto, aeróbica, corrida ou corrida
melhorar nenhuma dessas qualidades.

O fisiculturista

Mesmo que as coisas estejam mudando, muito treinamento de força moderno tem
foi influenciado pelo bodybuilding. Musculação está preocupada principalmente com
desenvolvendo uma certa aparência com base em massa, simetria e definição. este
pode explicar por que a maioria das mulheres fica longe de qualquer haltere que não seja
ultraleve - geralmente são rosa com código de cores - embora sejam mais pesados
pesos podem fazer maravilhas para prevenir a perda óssea - uma solução atualmente
vendido em forma de pílula - e aumentando as capacidades diárias. Como o volume "viril"
está atualmente na moda,83 caras não têm essas preocupações e, portanto, muito
do trabalho vai para o aumento do tecido muscular principalmente no bíceps, no peito,
e quadríceps para manipular o corpo em uma determinada aparência. Por mais que
deste trabalho é direcionado para a ilusão de força real, 84 e não como
muita força do mundo real como o visual sugere. 85 Isso é semelhante a como
dirigir um carro de luxo hoje em dia significa principalmente ser capaz de deixar uma marca
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em uma locação ou empréstimo de carro, enquanto isso indicava uma medida de riqueza
já que apenas os realmente ricos poderiam pagar em dinheiro por um veículo de luxo.
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Aptidão funcional

A aptidão funcional é uma iniciativa recente para reintegrar os exercícios de isolamento
de treinamento regular de força e, em vez disso, concentre-se nos movimentos do corpo inteiro. isto
não procura construir o corpo para a aparência, mas para a função. Talvez seja
o primeiro passo para mover o exercício para fora da academia e reintegrar-se
movimento corporal com a vida cotidiana. Por enquanto, ainda reside em academias, a maioria
provavelmente porque se tornou difícil encontrar exercício suficiente fora do
mundo real, onde tudo o que anteriormente exigia trabalho físico
substituídos por motores de combustão interna, ferramentas elétricas e
eletrodomésticos e trabalhos de empurrar papel para comprá-los.

A academia, no entanto, é um bom lugar para começar antes de se aventurar no
mundo real e fazendo coisas reais. É um lugar de preparação fisiológica,
onde a força do mundo real é construída usando movimentos semelhantes em
forma, força, intensidade e capacidade de trabalho para os movimentos do mundo real. Para
Por exemplo, o limpo e idiota corresponde a pegar um inconsciente
pessoa, a linha vertical corresponde a puxar uma corda, o agachamento corresponde
pegar uma criança, e a energia limpa corresponde a empilhar sacos de
milho. Com uma base sólida em condicionamento funcional, atividades como ciclismo,
caminhar, correr, cavar duas vezes um jardim ou lavar a roupa com um desentupidor
será bastante fácil em comparação. Será o equivalente a dirigir um
SUV poderoso, pacote de reboque, híbrido e tudo isso.

Estar na forma correta significa uma capacidade aprimorada de tolerar o frio,
pois depende da muscularidade (estática) e da capacidade de trabalho (dinâmica). UMA
alta capacidade de trabalho é a capacidade de realizar trabalho físico o mais rápido possível
possível. Da mesma forma, a capacidade de tolerar o calor depende de uma baixa gordura corporal
percentagem. Se você nunca experimenta calor, pode transportar mais gordura corporal.
No entanto, é mais fácil não carregá-lo e simplesmente adicionar uma camada de roupa. o
assim, o condicionamento físico adequado está alinhado com o problema do aquecimento
e refrigeração (consulte Aquecimento e refrigeração ).

É possível nunca ficar sem fôlego subindo escadas ou de outra forma
engajar-se em atividades normais, como andar de bicicleta 10 milhas para trabalhar ou carregar
pacote pesado. É possível nunca ficar dolorido após uma atividade. É possível
divirta-se praticando atividades físicas extenuantes aos 60 anos ou mais.
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A razão pela qual as pessoas ficam fracas não é a idade; é uma história de desuso, um processo
muitos começam logo após a faculdade. Eu acho que manter isso funcionalmente
na velhice tornará a vida agradável por um longo tempo. Percebo que meus 80
avó de um ano, que cresceu em uma fazenda, até recentemente era mais forte
que minha mãe, que era uma mãe que fica em casa e ainda é mais forte do que
minha esposa, que escreve relatórios a maior parte do dia. Isso apesar dos ~ 25 anos
diferenças de idade entre eles, mas é paralelo à progressão do meu
avó usando as mãos e um chicote de balão, minha mãe usando ela
mãos e uma batedeira, enquanto usamos uma máquina de fazer pão. este
a tendência é melhor revertida.

Treinamento intervalado de alta intensidade

Existe um padrão absoluto de condicionamento físico. Estar em forma é poder arrastar ou
levar um adulto inconsciente de uma casa em chamas para um, talvez dois goles
de ar. Alternativamente, é superar um cão, com vantagem, e subir
sobre uma parede de 7 pés. Estar em forma é poder lutar e derrotar qualquer um que possa
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superar você e superar alguém que você não pode derrotar.
A maneira mais eficaz de atingir esse tipo específico de condicionamento físico é

treinamento intervalado de intensidade, e a melhor maneira de pensar que isso não vai custar um
um braço e uma perna em equipamentos ou taxas de academia é o "limpo e pressionado". É um
movimento de corpo inteiro, que fortalece praticamente todo o corpo a partir do
pescoço até os joelhos.

A prensa limpa e push funciona praticamente todos os músculos do seu corpo
e é um grande movimento de poder. Se o seu desejo é ser forte (mas com menos
resistência), o exercício final é o levantamento terra.

Se feito com halteres ou kettlebells, estes são relativamente simples
movimentos. Se feito com um barbell, convém alguém para mostrar
você. Eu prefiro kettlebells. Faça você mesmo pode obter os mesmos benefícios ao
encher uma mochila resistente com sacos de areia feitos de Zip-loc com fita adesiva
bolsas.86

Uma alta capacidade de trabalho é fisicamente equivalente a sustentar uma alta
potência (mantendo uma lâmpada acesa em uma máquina de remo), o que significa
ser capaz de fazer muito trabalho em pouco tempo (empilhar sacos de milho). Desde a
isso é muito cansativo, o treinamento é feito em intervalos.

O intervalo ideal para força e resistência é o intervalo Tabata,
o que significa 20 segundos de exercício total seguidos por 10 segundos de descanso
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e repetir essa sequência durante todo o treino; isto é, trabalhando
aproximadamente 2/3 das vezes. Aumentando o peso e a relação descanso / trabalho
prioriza a força. Diminuir a proporção de peso e descanso para o trabalho prioriza
resistência. A resistência pura visa trabalhar 100% do tempo.

Para aumentar a capacidade de trabalho, uma boa progressão é a primeira a aumentar
força, para aumentar o volume e, finalmente, para aumentar a potência
diminuindo os intervalos de descanso. Funciona assim:

1. Aumente a força o suficiente para fazer algumas repetições. Isso é feito com eficiência
usando todo esse programa com um requisito de força menor no início.

2. Aumente o volume. Suponha que o volume inteiro seja 100 repetições. No
Nesse caso, faça 100 repetições com descanso suficiente para terminar. Você pode
tire o dia todo, se quiser - por exemplo, fazendo 5 repetições a cada hora durante todo o dia
até chegar a 100. Uma vez que você pode fazer isso todos os dias sem
overtraining, vá para o próximo passo.

3. A menos que você tenha escolhido um nível de força completamente irrealista, a maioria das pessoas
começará neste momento. Agora, 100 repetições podem ser divididas em 100 repetições × 1
conjunto , 50 × 2 , 33 × 3 , 25 × 4 , 20 × 5 , 18 × 6 , 14 × 7 , 13 × 8 , 11 × 9 , 10 × 10 , etc.
Fazer 1 conjunto deve levar exatamente 1 minuto, incluindo o restante (use um relógio!).
Portanto, 33 × 3 levará 33 minutos para ser concluído. O programa ajusta
com capacidade de energia - por exemplo, uma vez que 18 × 6 possa ser concluído em
boa forma, vá para 14 × 7 . Depois de atingir 7 × 14 , digamos, períodos de descanso
será muito curto e você estará perto de poder fazer o exercício
continuamente, por exemplo, como um exercício de resistência ao poder. Neste
ponto mover para um nível de força mais alto e começar de novo.

Essa é uma maneira muito generalizada de definir um programa e pode ser
usado para qualquer tipo de exercício, como flexões, agachamentos, limpeza de energia,
remo, corrida, etc. O bom disso é que ele se ajusta. Você irá
provavelmente se encontrará fazendo grandes progressos no primeiro mês, principalmente se
você não é treinado, à medida que as conexões neuromusculares se adaptam. Depois disso,
a progressão será muito mais lenta. Observe também que, no nível mais avançado



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 154/225

encena o treino inteiro em menos de 10 minutos, mas o volume aumenta
ser tão alto quanto o que as pessoas comuns passam uma hora na academia completando.

Níveis de intensidade
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A seguir, é um medidor útil para a intensidade subjetiva do exercício. Intenso
o exercício acontece além do nível 7. Estive no nível 10 duas vezes na minha vida. Em
segundo pensamento, talvez fosse apenas o nível 9. Enquanto os níveis parecem
não científicos, eles realmente se correlacionam bastante bem com a quantidade de excedente
oxigênio que você pode usar para conversar.

1. Você pode manter um tom contínuo.
2. Você pode contar a sua história de vida.
3. Você pode falar em parágrafos.
4. Você pode manter uma conversa.
5. Você pode falar em frases.
6. Você pode falar algumas palavras de cada vez.
7. Você pode pronunciar uma sílaba ou duas de cada vez.
8. Você não pode respirar mais rápido que isso.
9. Você acha que vai morrer.

10. Você gostaria de estar morto.

A melhor intensidade de exercício, em termos de calorias queimadas e aumento de
capacidade cardiovascular, está bem próximo do limiar de ácido lático - isto é,
onde o corpo começa a ficar sem oxigênio, em algum lugar entre o nível 7
e 8. Por outro lado, a maioria dos exercícios aeróbicos acontece no nível 4 porque
queima a maior quantidade de gordura 87 em relação ao açúcar no sangue, e principalmente porque
nível mais baixo não assusta os iniciantes, que são muito importantes para o
indústria de fitness.

Medindo o progresso

Para avaliar o progresso, eu uso o "overhead pound". Este é um peso levantado ou
limpos do chão ou perto do chão até o ombro ", metade
sobrecarga "e, em seguida," sobrecarga "com os braços esticados.
o peso do ombro à altura da cintura em um agachamento é um "quarto acima da cabeça". o
a distância percorrida para um levantamento terra também é considerada uma "sobrecarga de um quarto". UMA
flexão é aproximadamente a distância de meia cabeça, mas como os pés estão
suportando metade do peso corporal, cada flexão é apenas metade disso. Se vocês
pesar 200 libras, um empurrão para cima é, portanto, 50 libras. Você encontrará
que, assim dimensionados, a maioria dos testes de capacidade de trabalho de movimento composto levam a
aproximadamente os mesmos números. A intensidade de uma "sobrecarga" depende da
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Individual. Levantar uma sobrecarga de peso exige mais trabalho para alguém que
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é 6'2 "do que para alguém que é 5'6."
Comparado ao potencial humano,88 uma boa medida da capacidade de trabalho para um

Um macho de 1,83 metro e 1,55m pode executar 5.000 libras
dentro de 10 minutos89 (isso o tornará bastante competitivo para esportes locais
eventos); Mais de 10.000 libras é um desempenho profissional e 2.500
é bastante fraco.

A capacidade de trabalho escala por peso corporal, pesando 50% mais meios
aumentando a capacidade esperada em 50%. Como os atletas do sexo masculino têm cerca de 25%
mais forte do que as atletas do sexo feminino, libra por libra, as fêmeas podem subtrair 25%.
Infelizmente, o atual corpo feminino ideal em nossa cultura é um tanto
emaciada e, consequentemente, as mulheres se veem fazendo cardio para livrar
se de gordura e músculo e malhar com halteres de cinco libras para
"tonifique" o que resta dos músculos.90 Esta é estritamente uma preferência cosmética.
Funcionalmente, se um macho de 175 libras estiver trabalhando com pesos de 50 libras, um
125 libras fêmeas devem trabalhar com 0,75 × 125/175 × 50 = 26
libra pesos para estar no mesmo nível de aptidão.

Nesse nível, participar de atividades físicas não será limitado por
preparação física geral. Qualquer limite será específico do esporte. Para
Por exemplo, seus tendões e joelhos não serão apreciados se você decidir executar uma
maratona amanhã, mas seu coração, pernas e pulmões estarão prontos para a tarefa.
Da mesma forma, se você decidir praticar um esporte como tênis, artes marciais ou
natação, será apenas uma falta de técnicas específicas de esportes que
você de volta. Você deve passar em qualquer teste de aptidão militar, policial, bombeiros
departamento, etc. com cores voadoras.

Comendo

Por que comemos do jeito que comemos? Alguns comem como combustível, outros comem como conforto,
mas aposto que a maioria adotou os hábitos alimentares de seus pais em vez de fazer
uma escolha deliberada. Antes de discutir por que acho que os alimentos devem ser consumidos por
combustível com bom gosto como efeito colateral, e não o contrário, deixe-me
comece discutindo comer para o conforto e a tradição.

Um vício confortável
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Os alimentos são consumidos para conforto quando associados a boas lembranças ou
até tradição, como o café da manhã, o peru de Natal ou a sopa
maneira que a mãe costumava fazer - mesmo que agora seja fabricada em uma fábrica. Este tipo de
comida caseira nem precisa ser particularmente saborosa para pessoas de fora
cultura particular de alguém, bem como princípios religiosos, muitas vezes fazem pouco sentido
pessoas que seguem uma fé diferente.

No entanto, a comida também pode ser diretamente viciante. Por exemplo, o amino
triptofano ácido, encontrado em abundância em chocolate, aveia e leite
produtos à base de carne, é um precursor do neurotransmissor serotonina, que
melhora o humor. Normalmente o triptofano compete com outros aminoácidos complexos
ácidos para a entrada no cérebro, mas um aumento no açúcar no sangue, que pode ser
realizado com açúcar, farinha branca e outros carboidratos "rápidos",
diminui o nível sanguíneo de todos os aminoácidos, exceto o triptofano, deixando-o
sem competição pela entrada na barreira hematoencefálica. Este é um excelente
receita para o vício. Biscoitos de aveia com gotas de chocolate alguém?



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 156/225

Aqui está outro exemplo. A proteína do leite é composta principalmente de caseína.A caseína se decompõe em casomorfina, que é um opioide, assim chamada porque
de sua semelhança com o ópio. A casomorfina se origina no fígado da vaca, recebe
transferido para a corrente sanguínea e acaba no leite. Casomorfina é
particularmente concentrado no queijo, que é um produto lácteo do qual
água, soro e lactose foram removidos. Isso explica por que o queijo é
muito viciante. Talvez não seja surpreendente que a indústria de alimentos gaste muito
de dinheiro vendendo seus produtos. Algo a ter em mente é que, se um
o produto precisa de publicidade para dizer que é bom para você, provavelmente não é. eu vou
deixar o vício em açúcar e vários outros vícios alimentares como um projeto de pesquisa
para o leitor (consulte Fisiológico ), mas isso explica por que mudar a
dieta pode ser muito difícil.

Comendo como um fazendeiro

A maioria dos animais não toma café da manhã, almoço e jantar. Por que nós? o
O modelo padrão de três refeições por dia é muito útil para qualquer pessoa envolvida em
trabalho manual pesado, como trabalho agrícola ou trabalho industrial precoce. Obviamente,
o trabalho não pode ser parado o tempo todo para uma pausa para o lanche, mas é impossível
Coma de manhã o suficiente para durar um dia inteiro de trabalho duro. Três
as refeições são, portanto, um bom compromisso. O café da manhã abasteceria quatro horas de
trabalho, almoço alimentaria outras quatro horas de trabalho e jantar alimentaria
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oito horas de folga e oito horas de sono, nominalmente. Para pessoas
engajado em trabalho manual leve, essa dieta é um problema, principalmente se altamente
alimentos glicêmicos são ingeridos no almoço, resultando em um pico de insulina que cai
níveis de açúcar no sangue precipitadamente. Não só isso pode deixar uma pessoa com fome,91

mas o alto nível de insulina também deixa a pessoa muito cansada. Uma maneira rápida de corrigir
isso é para se engajar rapidamente em exercícios intensivos - por exemplo, gaste 20
minutos fazendo HIIT completo (consulte Treinamento com intervalo de alta intensidade)) Outro
A opção é armazenar o excesso de energia ao redor da barriga e pegar uma xícara de
café ou uma das bebidas energéticas fortemente comercializadas.

Comer como um atleta

Recentemente, uma dieta de seis refeições por dia ganhou popularidade. Essa dieta é
inspirado por atletas em período integral, especialmente fisiculturistas, que, em contraste com
trabalhadores em período integral, têm a opção de fazer uma pausa para o lanche. Usando sangue
açúcar diretamente do intestino e reabastecer a cada duas horas
por refeição é mais fácil do que depender de açúcar no sangue do fígado, que fica
esgotado (também conhecido como "bater na parede" ou "tanque") após algumas horas
de trabalho duro. Como conseqüência, o corpo começará a produzir insulina em um
base sustentada. A insulina é necessária para trazer o açúcar para as células, onde
é usado. Claro, há o problema de perder uma refeição. Nesse caso,
os níveis de insulina permanecerão altos em antecipação ao açúcar, e se o açúcar
não chegar dentro do cronograma, os níveis relativamente elevados de insulina irão
o açúcar no sangue diminui e deixa a pessoa com muita fome. Isso é piorado se
composto por um treino; nesse caso, bater na parede vem muito
mais cedo do que seria. É muito importante se nesta dieta comer
constantemente. É uma coisa boa também, porque digerir alimentos realmente requer uma
quantidade substancial de energia, também conhecida como efeito térmico. Geralmente
alimentos menos refinados, como legumes e carnes, exigem até um terço da sua
valor calórico apenas para digeri-los. Alimentos refinados, como farinha branca, açúcares e
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gordura não requer quase nada. Esta é uma ótima notícia para o atleta, mas más notícias
para pessoas comuns, que não se exercitam 4-6 horas por dia em busca de músculos
massa. Nesse caso, é preciso comer refeições muito pequenas e evitar os cookies
e outros alimentos altamente processados. Na minha opinião, isso oferece poucos benefícios para
uma pessoa normal, que se sai bem com glicogênio hepático sem a necessidade de
"turbinar" o açúcar no sangue através do abastecimento contínuo. Comer seis refeições por dia
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também gera muitos aborrecimentos, como controlar as calorias, planejar
refeições, o problema de perder uma refeição e as dores de fome resultantes.

Comendo como um guerreiro

Culturalmente, fomos programados para acreditar que um vazio
sensação no estômago é indesejável e uma barriga cheia é boa. Contudo,
ao longo e antes da história, guerreiros e pré-agricultores - ou seja, caçadores
coletores - seguiram uma dieta de comer quase nada durante o dia
seguido de uma grande refeição à noite após a luta, ou caçar, como pode ser. este
é chamado The Warrior Diet , desenvolvido por Ori Hofmekler e impede
os níveis de insulina aumentam mais de uma vez por dia e, melhor ainda, em vez de
tentando planejar e caber em três ou seis refeições por dia, requer apenas a
planejamento de uma única refeição. Não há rastreamento de calorias quando se desenvolve um
sensação natural de estar cheio sem inchaço e se priorizar alimentos
com um forte efeito térmico comendo os primeiros, é difícil comer o suficiente para
ganhar peso com uma única refeição.

Em termos de esforço, os trabalhadores modernos, como gerentes, assistentes e
jóqueis de mesa e guerreiros modernos como soldados, policiais e
bombeiros, têm mais em comum com o guerreiro ou caçador histórico
coletor que o agricultor ou o atleta. Assim, faria sentido comer
similarmente. Imagine ser chamado a um incêndio antes de um dos seis pequenos
refeições na dieta do fisiculturista ou logo após uma das três refeições maiores no
dieta do agricultor - exercitar-se com o estômago cheio não é uma experiência agradável!

Como mudar para chuveiros frios, mudar o horário das refeições
leva algumas semanas para o corpo se adaptar; especialmente se for usado para
aumento dos níveis de insulina na antecipação dos alimentos em determinados momentos do dia.
Se não houver comida, a presença de insulina reduzirá o açúcar no sangue
abaixo de um nível confortável e causar a sensação de fome. Estar com fome
nada é particularmente preocupante a menos que se torne uma condição permanente;
infelizmente, pessoas bem alimentadas não estão acostumadas a esse sentimento e, portanto, é um
séria barreira a ser superada. Depois de algumas semanas se acostumando a não
comer em um determinado momento, o sentimento vai embora. Se o jantar for comido
Em horário regular, ainda sentiremos fome se essa refeição for perdida ou atrasada.

Comer todos os dias, até?
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Liberar-se do horário da refeição da noite é muito
libertador. Agora todas as refeições podem ser feitas em casa. Mesmo faltando uma refeição,
isto é, não comer por 48 horas, torna-se possível. De fato, estudos mostram que
comer todos os dias, mesmo quando faz várias refeições naquele dia, pode
aumentar a longevidade da mesma maneira que a restrição calórica constante, a
menos em ratos de laboratório.92 A restrição calórica demonstrou prolongar a longevidade
em dois sentidos: não significa apenas mais anos de vida, significa mais
anos saudáveis, pois o corpo mostra maior resistência ao câncer e outras
doenças degenerativas. É um assunto que vale a pena estudar.

Comer fora

Os americanos gastam quase metade do seu orçamento em alimentos com profissionais
cozinhe para eles. Isso equivale a um terço do meu orçamento inteiro - não apenas
por comida; para tudo. A solução é discar as visitas aos restaurantes para o
ponto em que eles novamente se tornam especiais e emocionantes ao invés do esperado.
Para quem come fora por razões sociais, em vez de se encontrar em um restaurante,
revezam-se nas casas um do outro. Por turnos, cozinhe para cada
outro ou faça de cada encontro uma festa. Se você é realmente empreendedor, comece um
"clube" com seus vizinhos, cada um por sua vez, cozinhando. Com sete
famílias, você só precisa cozinhar uma vez por semana.

Cozinhando

Para combustível, você precisa de uma certa combinação de aminoácidos, carboidratos
e gorduras essenciais (consulte Blocos de construção ).93 Estes podem ser adquiridos em um
infinidade de maneiras e de diferentes ingredientes. Os ingredientes podem ser
combinado de várias maneiras - receitas. Note-se que as receitas também seguem
princípios gerais e que vale a pena aprender esses princípios. Para
Por exemplo, assar envolve um produto em grão (normalmente farinha), líquido (normalmente
água ou leite), manteiga, fermento ou bicarbonato de sódio, combinados com um produto azedo,
manteiga e adoçante (açúcar, mel, melaço, etc.). Praticamente qualquer assado
produto pode ser feito com esses ingredientes e cada um deles serve
propósito específico em que certos tipos de pão, muffin ou bolo sempre
tem alguns deles, mas não outros. Um pouco de experiência revelará isso.
Lembre-se de que sempre são necessários farinha e líquidos; qualquer outra coisa é
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opcional. Da mesma forma, a combinação de ingredientes geralmente requer alguma forma de
utensílio ou aparelho - por exemplo, uma faca, uma tigela, uma colher, um forno, um
queimador, etc.

Isso significa que todo o processo de seguir receitas específicas e
usando utensílios e eletrodomésticos específicos para combinar ingredientes específicos
refeições específicas que fornecem todos os nutrientes necessários cria um complexo
sistema (consulte Blocos de construção), que oferece flexibilidade e espaço para
otimização (consulte Métodos de construção)

Otimizando ingredientes

Existem muitas dietas diferentes por aí. Por dieta, quero dizer simplesmente um
maneira particular de comer; não necessariamente com o objetivo de perder peso ou
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mesmo mantendo qualquer tipo de consistência. A dieta parece ser pessoalescolha baseada na fisiologia e no hábito. Eu não vou recomendar
qualquer coisa em particular, além de não comer demais ou construir para
problemas de saúde a jusante de uma dieta lixo. Dada uma dieta, os ingredientes podem
ser escolhido das seguintes maneiras:

Espontânea (sem receita)
Lista de compras (receitas antes dos ingredientes)
Grampos e oportunismo (ingredientes antes das receitas)

As compras "espontâneas" de alimentos acontecem sem nenhuma estratégia específica.
A missão é conseguir algo para comer. Muitas vezes, isso leva ao pronto-a-comer
refeições ou pedir uma pizza. Essa é uma maneira ineficiente de gastar recursos e
porque é ineficiente, é caro.

Fazer compras com uma lista é talvez a maneira mais popular de fazer compras. UMA
plano de refeições é selecionado e uma lista de compras é criada, com base na qual
ingredientes são necessários. Economicamente, isso é melhor do que espontâneo
compras porque tende a evitar os jantares de TV, mas ainda não é o ideal
porque não leva em conta as vendas. Ingredientes ausentes são comprados
independentemente do seu custo.

O método mais ideal é comprar ingredientes e, com base em
os ingredientes disponíveis, determine uma receita. Isso permite
comprar alimentos à venda, geralmente líderes em perdas. A estratégia de vendas do supermercado
assim dirige o que está para o jantar. Para fazer isso funcionar, é necessário ter alguns
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grampos na mão (digamos, macarrão e feijão) que os líderes de perda (digamos tomates,
abobrinha e carne picada) podem ser combinadas com. Se você prestar atenção,
você notará que os líderes de perda geralmente estão em rotação; algo à venda
agora estará à venda novamente no futuro. Espere e coma o que mais estiver
entretanto, à venda.

Criar uma despensa de grampos funciona exatamente nos mesmos princípios que
criando um guarda-roupa (consulte Como construir um guarda-roupa) Aqui os ingredientes são
às receitas que roupas do guarda-roupa são as roupas. Claro que é
possível escrever a solução, mas é provável que exija mais papel do que
o armário. Outra maneira é usar sites como supercook.com para fazer isso.
A melhor maneira tradicional é aprender várias receitas e perceber quais
ingredientes que eles têm em comum. Se uma receita incluir um ingrediente que
é usado apenas nessa receita, evite a receita. Quanto mais otimizado, mais
mais fácil é gerenciar o sistema, mas obviamente há uma diminuição
volta a ficar obcecado sobre quais receitas têm mais sinergia.

Outra maneira de classificar seus ingredientes existentes (um método que
por outro lado) é deixar de lado uma mesa na sua cozinha para
um mês e coloque qualquer ingrediente em cima da mesa quando terminar de usá-lo
do que colocá-lo de volta. Depois de um mês, tudo o que resta nos armários são
ingredientes que você praticamente nunca usa (consulte Como se livrar das coisas)

Como mencionado acima (consulte Um vício confortável ), se uma marca precisar
publicidade, é provavelmente porque é difícil dizer a diferença
entre ele e outra marca ou porque você não gostaria de
compre o produto em primeiro lugar. Nenhum dos ingredientes que eu uso parece
vem com cupons e, portanto, não recorte cupons. Eu admito que cupons
oferecem economias espetaculares, mas essas economias são quase exclusivamente
concentrado em alimentos pré-processados. Para nossos propósitos, nós realmente precisamos apenas
para comprar grãos, carne e produzir seções. Não recortar cupons
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economiza tempo organizando-os e correndo para diferentes lojas para
usa-os.

Uma pesquisa geralmente revela uma ou no máximo duas lojas próximas (consulte
Transporte) que podem suprir todas as suas necessidades. Uma busca sistemática pode ser
em ordem: percorra todas as ruas da sua cidade e visite todas as lojas, fazendo uma
nota de seus preços e seleção. Contando com lixo eletrônico ou cadeias de lojas
geralmente não é a melhor solução. Coloque um pouco de footwork! É um bom exercício.

Defina um item de orçamento de alimentos estrito: você notará que sua ingestão calórica total
irá cair. Você comerá menos alimentos processados; provavelmente nenhum. Como resultado, seu
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saúde geral irá melhorar e suas despesas de saúde a longo prazo
declinar, talvez a um ponto em que você não precise permanecer empregado para poder
para pagar os cuidados médicos necessários.

Orçamento $ 80 / pessoa / mês para alimentos e faça compras apenas uma vez por semana, mantendo
controle dos custos de alimentos com um notebook ou pagando em dinheiro. Como novatos (consulte
Domínio da aferição ) pode achar difícil distribuir o orçamento de forma equitativa
durante todo o mês, dividi-lo em um orçamento semanal pode ser
Construir uma loja de alimentos, dissociando assim as compras de
cozinhar, permite esperar vendas e, assim, gastar dinheiro quase
exclusivamente em vendas. Isso funciona apenas com grupos de alimentos armazenáveis. Aqui um
congelador é muito melhor do que uma geladeira, e se eu pudesse escolher apenas uma, eu
optar por ter um freezer em cima da geladeira, mas eu prefiro não ter. este
pode ser surpreendente, especialmente considerando que tendemos a acreditar que
tudo precisa ser refrigerado. No entanto, consulte a próxima seção para
sugestões do que pode ser armazenado sem o uso de ruídos e eletricidade da
uma geladeira ou freezer. O armazenamento também evita ter que se envolver no
proverbial disputa por leite, ovos e pão sempre que o tempo
a previsão é desfavorável.

Otimizando utensílios

Em geral, refeições simples são mais fáceis de cozinhar. Isso significa menos necessidade de
ingredientes ou utensílios incomuns, menos tempo gasto na preparação e menos tempo
limpando. A refeição mais simples é a refeição de um pote. Você encontrará muitos
idéias para refeições com uma panela em livros de receitas com foco em fogões lentos. Estes podem
ser comido diretamente fora da panela. Muitas culturas fazem isso. Uma escolha melhor que
o fogão lento é a configuração tradicional de cozimento lento: a caixa de feno. 94 Em vez disso
de uma caixa de feno real, coloque a panela debaixo dos cobertores da cama. Isso também
aquece a cama. Como alternativa, use um saco de dormir velho ou uma caixa de papelão
dentro de uma caixa de papelão maior com pedaços de jornal no meio. o
panela ideal para isso é uma panela de pressão, porque ela veda naturalmente, mas pegue a
junta de borracha ou use uma antiga quando estiver no modo de cozimento lento para mantê-la
de desgastar. O cozimento sob pressão também reduz radicalmente o tempo e
uso de combustível, bem como tornar alguns pratos muito mais fáceis. Por exemplo, eu tenho
nunca queimei meu arroz em uma panela de pressão porque o calor vem
da pressão do vapor e não da parte inferior, o que ocorre em um
fervura convencional.
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Dietas específicas também influenciam a escolha dos utensílios. Por exemplo,
alguém que escolhe comer apenas alimentos crus, uma dieta que pode satisfazer todos os
requisitos, não precisaria de um fogão, mas de um desidratador (é fácil
para criar o seu próprio), um liquidificador (um pouco mais complicado) e provavelmente um espremedor
em vez de. A cozinha dessa pessoa seria bem diferente da norma.
Da mesma forma, alguém que mora perto do supermercado (consulte Como encontrar abrigo)
e não armazenar mais de um dia de produtos perecíveis poderia eliminar o
necessidade de uma geladeira. Afinal, a geladeira é uma invenção recente. o
a geladeira também pode ser eliminada mudando os ingredientes. Compras
fora da seção refrigerada também significa evitar carnes e laticínios
produtos. Muitas frutas, legumes e tubérculos armazenam sem refrigeração por
semanas ou até meses: batata, batata doce, repolho, cebola, alho,
cenoura, abóbora, nabos, maçãs, laranjas, limas e limões. Outras
armazenar por dias: bananas, alface, tomate, feijão verde e melão. Livros
no fornecimento de barcos são uma boa fonte dessas informações, assim como
livros de receitas. Isso não requer uma eliminação completa de carne ou gelo
creme etc .; significa apenas comprar o que será comido naquele dia. Todas as coisas
sendo igual, não ter geladeira provavelmente tornará a dieta mais saudável.
Obviamente, não ter uma geladeira não significa não ter um freezer.
Ao selecionar utensílios, mantenha Resposta adequada e Quais são as coisas
devo possuir? em mente. A cozinha moderna está cheia de lixo especializado que
serve apenas uma única função. Evite isso! Por exemplo, em vez de colocar
colher ou concha sobre uma colher, coloque-a em um prato (tente seguir isto) (consulte
Blocos de construção) Em vez de cozinhar arroz e ovos em arroz e ovo dedicados
fogões, use uma panela. Em vez de torrar pão na torradeira, use uma panela de ferro fundido
com uma tampa de ferro fundido. 95 Sim, funciona. Comprometa-se com uma única faca. Para a maioria
gente, essa é uma faca curta de chef, embora se você é vegetariano, um serrilhado
faca utilitário / tomate é talvez melhor. Eu tive a mesma faca de tomate de US $ 5 por
mais de 14 anos - a melhor faca de todos os tempos.

Detergentes, produtos de limpeza e outras coisas domésticas

Prefiro limpar eletrodomésticos e utensílios imediatamente após usá-los.
Isso significa que, depois que terminar de usar uma tábua ou concha, eu a limpo
imediatamente. Como a comida ainda não está seca, é muito fácil limpá-la.
e economiza tempo. Eu tento fazer o mesmo com a manutenção geral. Sujeira e
bagunça tende a convidar mais sujeira e bagunça, por isso é melhor evitar estabelecer um
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ponto de apoio em primeiro lugar. Outro método popular está aguardando os convidados
venha e depois participe de uma revisão frenética de toda a casa.

A maioria dos produtos de limpeza doméstica inclui ingredientes básicos simples que você
pode se misturar, mas que são vendidos em garrafas chiques com caro
campanhas publicitárias para um público ignorante por 10 vezes o custo. Desde a
seus ingredientes básicos são os mesmos, sua eficácia também.

Os grampos são amônia, bicarbonato de sódio, bórax, cloro, sabão e água
vinagre. Lembre-se de nunca combinar cloro e amônia.
Caso contrário, aprenda a reunir o resto, em vez de confiar
empresas para fornecê-los com aditivos a um custo mais alto. Apenas este
requer pesquisar na web por "X caseiro" ou "DIY X" toda vez que você
preciso do X. Minha última pesquisa foi por limpador de forno; sem problemas.
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Transporte

Viajar é o processo de ir de A a B e o transporte é o
formas de viajar. A solução do problema de transporte começa estrategicamente
minimizando a distância entre A e B, conforme descrito em Como encontrar
abrigo . A minimização bem-sucedida dessa distância permite caminhadas e ciclismo.
Não ter carro economiza muito dinheiro (consulte Dirigir) e movendo-se por
força muscular aumenta a aptidão - os países mostram uma correlação inversa
entre obesidade e milhas viajadas sob poder humano. Por sua vez, isso pode
substituir um programa cardio inteiro, executando ou executando intervalos
ciclismo (escolha um marcador de milha e faça tudo até atingir o nível 8) no caminho
casa. Se você planejou a localização de sua residência em relação ao seu trabalho
corretamente, não é muito longe.

Uma estratégia é pensar nos carros como veículos recreativos, como acredito
eles foram originalmente destinados a ser. Como tal, use-os para passeios em
fins de semana e use seus pés ou sua bicicleta nos dias de semana, em vez dos outros
ao redor. Isso requer muita disciplina, por isso pode ser melhor se livrar de
o carro imediatamente e alugue um nos finais de semana.

Comparando modos de transporte

Considere estes horários para chegar a um destino a cerca de 5 km:

Caminhada: 45 minutos 96

Duração: 25 minutos
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Ciclismo: 15 minutos
Condução: 10 minutos

Um dos motivos pelos quais os métodos mais rápidos são tão semelhantes é que um surpreendentemente
grande quantidade de tempo é gasto aguardando a mudança dos semáforos - mesmo para
correndo, é provavelmente 3-4 minutos. Em particular, ciclismo e direção incluem
tempo "preparando" o veículo e estacionando-o novamente.

Eu acho que é preciso oferecer um argumento bastante convincente para usar um carro
do que uma bicicleta apenas para economizar cinco minutos. Transportar não é argumento, porque
pode-se facilmente instalar um reboque de carga pesada em uma bicicleta de baixa marcha, que
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devido à sua natureza aberta, pode transportar tanto quanto um caminhão, se não mais. Eu não estou
exagero: você pode transportar um grande refrigerador com um reboque de bicicleta.
Em termos de tempo, posso até argumentar sobre correr e caminhar
do que usar uma bicicleta, especialmente se estiver chovendo, pois a manutenção adequada
requer gastar 15 minutos limpando a bicicleta no destino. o
A lista acima não considera o tempo gasto para pagar e manter o
carros, motos e sapatos, respectivamente.

Suponha que façamos 10 viagens semanais, 50 semanas por ano; são 500 viagens
um ano. Isso levará

Caminhada: 22.500 minutos
Duração: 12.500 minutos
Ciclismo: 7.500 minutos
Condução: 5.000 minutos

Segundo as estatísticas do governo, a pessoa média gasta 20% do
sua renda em veículos. A pessoa média também trabalha 2.000 horas ou mais.
120.000 minutos por ano. 20% disso são 24.000 minutos. Uma bicicleta pode ser comprada
por US $ 50 ou mais, então são cerca de 300 minutos de trabalho para comprá-lo, mas digamos
1.000 minutos por ano - acho bastante conservador, considerando como
por muito tempo uma bicicleta dura. Com passeios diários, você terá um apartamento a cada três meses ou
e isso levará 15 minutos para ser corrigido, ou seja, uma hora por ano. Isto faz
1.060 minutos. As solas dos sapatos custam cerca de US $ 40 por ano se você caminhar e o dobro disso
para correr, que custa talvez 250 ou 500 minutos para pagar. Adicionando isso
obtemos os seguintes números:

Caminhada: 22.750 minutos
Duração: 13.000 minutos
Ciclismo: 8.560 minutos
Condução: 29.000 minutos

Por uma distância de três milhas, o melhor modo de economia de dinheiro
transporte é andar de bicicleta. É interessante notar que dirigir um carro é quase
economicamente eficiente (tempo é dinheiro), basta colocar os sapatos e
começando a andar - é provável que uma grande razão para isso seja que o carro e o óleo
indústrias são fortemente subsidiadas. Lembre-se de que isso pressupõe que você
sempre capaz de ganhar mais dinheiro. Se você é assalariado, horas extras pagas são
normalmente não é possível. Você pode fazer um cálculo semelhante com base no tempo
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você gasta chegando ao seu destino e o custo de seus sapatos, bicicleta,
e carro, respectivamente.

Dirigindo

O que a maioria dos americanos vive e que permeia toda a
a cultura, o carro, é uma máquina incrivelmente cara, com barreiras
à não-proprietária que deve ser tratada emocional e fisicamente. Está
provável que a posse universal de carros tenha sido um dos maiores erros de
Sociedade americana. Quando poucas pessoas têm carros, carros significa liberdade. Quando
todo mundo tem carros, carros significa sentar em filas intermináveis, emitindo poluição,
e não ter carro significa liberdade. Muitas pessoas estão em péssimas condições
que eles não podem chegar a lugar algum sob seu próprio poder. Isso é físico
barreira à não-propriedade. No entanto, qualquer pessoa pode andar eficientemente com
prática. Ainda me lembro de ter passado por várias pessoas de 60 anos ou mais durante um
caminhada de dois dias em maratona dupla - não tive treinamento; eles tinham muito - feliz
marchando, comentando as lindas flores enquanto arrastava minha
Pés sedentários de 18 anos de idade, concentrados apenas nos próximos dolorosos
degrau. Muitos acreditam que não ter carro é inseguro, apesar de mais
pessoas morrem em acidentes de automóvel do que são mortas por armas todos os anos. este
é uma barreira mental para a não propriedade de automóveis.

Além do custo da moradia, os custos de transporte são o segundo maior da América
fonte de despesas. A propriedade do carro tem alguns ou todos os seguintes custos:

1. Custos de depreciação, leasing ou serviço da dívida. Locação ou dívida
os custos de manutenção são relevantes se você não possui o seu carro imediatamente. Se vocês
possuir seu carro imediatamente e você pretende substituí-lo, custos de depreciação
tornar-se relevante. Por exemplo, US $ 12.000 para um carro que dura 10 anos
custa US $ 100 por mês. Isso requer US $ 40.100 em economia extra (consulte este
equação no investimento e taxas de retorno razoáveis ).

2. Gasolina e seguro. Estes são inevitáveis   se você quiser dirigir
seu carro em qualquer lugar, exceto talvez em declives nas estradas secundárias.

3. Oportunidade e custos de saúde ao sentar-se ao volante quando você
poderia estar se exercitando.

O americano médio gasta 20% de sua renda em transporte.
Isso é 0,20 × 12 = 2,4 meses por ano de trabalho. Isso é muito tempo que poderia
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ser usado para algo melhor. Supondo que ele também gaste uma hora diariamente em seu
carro pendulares, ou seja, 250 horas por ano, assumindo 250 dias úteis.
Isso é 1/8 do dia útil em cima do dia útil ou 1/8 do dia útil.
mês útil em cima do mês útil. Portanto, isso é 12/8 = 1,5
além de meses úteis, o que significa que acabamos trabalhando quatro meses por
ano dirigindo e ganhando fundos de transporte.

Portanto, caso contrário você levaria seis anos de trabalho para se aposentar, se você
Se você possuir um carro, você só poderá economizar (12-4) / 12 tanto, portanto, seu tempo
até que a aposentadoria se estenda para 12 / (12-4) × 6 = 9 anos, ou três adicionais
anos simplesmente devido à condução. Se você calcular 12 anos até a aposentadoria,
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você está realmente olhando para 18 ou mais seis anos.
Desistir do carro faz sentido. Primeiro você economizará dinheiro com exercícios.

Dirigindo seu carro até uma academia para correr em uma esteira e depois dirigindo de volta
novamente é ineficiente na melhor das hipóteses. Se andou ou pedalou de e para o trabalho, não apenas
você economizaria o dinheiro gasto em um carro, também economizaria o
dinheiro normalmente gasto em uma academia. Muitas pessoas após a idade universitária
ignore completamente a aptidão física. Parece um diploma e uma carreira também
servir como uma assinatura do declínio físico. Se você vai se aposentar mais cedo,
será triste ficar sentado no sofá o dia todo, ficar de fora das atividades físicas
devido à crença de que a fraqueza vem da idade.

Eu consideraria normal - sem preparação ou treinamento prévio que não seja
um deslocamento diário - seja capaz de percorrer oito quilômetros, caminhar 40 quilômetros ou pedalar 50 quilômetros.
Talvez esses números soem loucos. Isso sugere um grande abismo entre
o estado de espírito de alguém que anda por aí usando gasolina e um
caminhante, corredor ou ciclista que circula sob seu próprio poder.

Os caminhantes viajam facilmente três quilômetros a pé. Motoristas entram em seus carros para
de um lado do estacionamento para o outro. Nem entendo direito o porquê
o outro é tão louco, quando é tão fácil fazer as coisas do jeito deles.

Não ter acesso a um automóvel significa redescobrir a arte de
planejamento. Faça suas compras em menos viagens ou planeje morar
mais perto do mercado. Eu costumava fazer compras todos os dias no caminho de casa
trabalho, o que significava que eu poderia comprar alimentos com menos conservantes e produtos químicos
aditivos Curiosamente, parece que, desde que você conheça alguém
quem segue o mesmo caminho, geralmente fica feliz em oferecer uma carona. Não
esqueça de estender os favores na outra direção, como oferecer pagar pelo gás.

"Mas e as crianças? Certamente elas precisam ser transportadas por aí."
Eles precisam morar perto o suficiente da escola para poder andar de bicicleta ou
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andar ou pegar um ônibus (considere isso em Como encontrar abrigo) Bons hábitos são
melhor começou cedo. Considere uma bicicleta de reboque. Considere levá-los para a escola,
ou pelo menos para o ônibus. Quando eu era criança, morava a três quilômetros da minha escola,
e minha mãe me acompanhou no primeiro ano. Quando você estiver livre
do seu trabalho, você terá tempo para isso - é uma coisa significativa a se fazer. Está dentro
na minha opinião, melhor do que trabalhar por mais anos para que você possa conduzir seus filhos
e para trás em uma van.

Condução acessível

Uma alternativa invejável é consertar carros ou motos clássicos, que
pode tornar os custos próximos a zero. Isso é feito comprando um fixador superior na
extremidade inferior da faixa de preço da curva de depreciação para um determinado ano,
consertando-o e vendendo-o na extremidade superior alguns anos depois, tornando o
mantendo o custo próximo de zero, ou talvez até positivo. Dessa forma, você pode
obter transporte e renda, enquanto andar de bicicleta e caminhar
alcançar transporte e saúde. Claro, você poderia fazer a coisa inteligente
e arrumar bicicletas. Não paga tão bem quanto o reparo de automóveis, mas você obtém
transporte, dinheiro e saúde (consulte Uma rede de metas)

Caminhada

Em grande medida, o clima é tudo sobre atitude e as roupas e
sapatos. Eu cresci em um lugar onde provavelmente chove 200 dias por ano, e
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consequentemente, tenho mais do que um punhado de palavras diferentes para diferentes
tipos de chuva. Por outro lado, algumas gotas de chuva em uma área seca enviam pessoas
lutando por cobertura. Da mesma forma, uma polegada de neve em um local onde nunca
A neve envia carros para todo o lado. Ser pego na chuva é
realmente como um ataque de urso. Não corra! A razão é que, devido à aberração,
correr fará com que a chuva apareça pela frente, expondo muito
área maior do corpo. Se você andar, ele virá principalmente de cima, e apenas
os ombros e a cabeça ficam molhados. Se não estiver ventando, use um guarda-chuva. isto
pode ser imprudente ou não-legal, mas nem mesmo os melhores materiais tex
um guarda-chuva para respirabilidade nesta situação. Não pegue um desses
guarda-chuvas na moda enormes. Para praticidade, quanto menor, melhor. Para
Por exemplo, posso colocar meu guarda-chuva telescópico de US $ 5 no bolso do peito. Até
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sem guarda-chuva, é possível caminhar por cerca de uma hora e obter apenas o
parte superior da jaqueta e talvez as canelas da calça molhadas.

Se estiver chuvoso e ventoso, o problema se torna mais difícil. o
O guarda-chuva agora é inútil: se implantado, ele explodirá em breve. `Casca de Tex
jaquetas são ótimas. Eu prefiro o tipo de três camadas que inclui um revestimento, um `tex
barreira e a camada externa, que normalmente é tratada com repelente de água.
As jaquetas de duas camadas são um pouco mais leves, um pouco mais caras e, eu
suspeito, um pouco menos durável. Eles usam um tratamento especial na camada `tex
para que não precise ser protegido por um revestimento. Eu tenho meu casaco cerca de 14
anos atrás por cerca de US $ 400 ou US $ 500 e valeu completamente a pena, sendo
atualmente amortizado para cerca de US $ 40 / ano. Ter um absolutamente à prova de vento e
jaqueta respirável se sente muito melhor do que uma jaqueta de nylon isolada. Se o
revestimento externo é impermeabilizado, é suficientemente resistente à água para tomar um banho
com. Caso contrário, a água na concha embebida se difunde lentamente "ao redor do
canto "nas mangas e rastejar por dentro. Além disso, o` tex não
respirar por mais tempo, embora ainda seja praticamente à prova d'água. Eu escolhi uma
jaqueta preta, porque funciona melhor em negócios casuais do que em cores de sinalização
se isso não lhe interessa, eu aconselharia equipamentos de mau tempo offshore
por causa de seu capuz e colar superiores. Duas coisas a considerar: primeiro, uma grande
capuz - verifique se ele possui um capacete de bicicleta; uma jaqueta projetada para uso militar
provavelmente usará - e de preferência um que se dobre na gola para reter o
sensação casual de negócios. A maioria dos capuzes de jaquetas mais baratas é tão pequena que
apertar o cinto significa colocar o capuz diretamente na pele. Um bom capuz
deve ter a aparência de um pequeno capacete de astronauta. Bolsos grandes são
ótimo. Posso carregar um guarda-chuva, duas bananas, um grande par de luvas ou uma
transceptor portátil de 2 metros no meu bolso interno. É enorme. Também tem um
cordão para ajustar a cintura e o fundo. Quando chove, o fundo
deve ser largo. Se estiver confortável, a água escorrerá pelas calças. A cintura
Não importa em termos de chuva. Geralmente, se estiver frio, a cintura deve estar
solto. Se estiver quente, não importa. A maioria dos reservatórios terá a opção de
velo com zíper. Obter um forro que se encaixa no zíper. Muitas vezes, não precisa ser o
mesma marca, desde que se encaixe. Calças são muito menos importantes do que se poderia
pensar. A menos que falemos de chuva forte em condições de vento, os jeans são
perfeitamente bem. Lembre-se, ao caminhar, a chuva vem principalmente do alto.
Portanto, calças de chuva baratas servirão. O problema aqui é que a umidade de
o interior molhará suas calças de qualquer maneira. Por isso, muitas vezes prefiro usar um
conjunto solto de calças em cima das minhas calças normais. Calças de corrida funcionam bem para
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isto. Eles se molham, mas, como estão soltos, a água não é transferida para
a camada abaixo. Um ponto importante é não dobrar as pernas da calça no
botas ou meias. A parte inferior da calça ficará molhada e transferida para
o que eles tocarem.

Dependendo do nível de inundação, são recomendadas botas de caminhada. E se
você está andando regularmente, eu ganharia um par de qualquer maneira. Pessoalmente, a qualidade que eu
demanda não custa menos de US $ 200. Os mais baratos duram apenas alguns
mil milhas antes que as costuras comecem a quebrar. Meu par de botas atual é
quase tão velho quanto minha jaqueta e eu andei muitos milhares de quilômetros em
eles. Isso significa um custo anual de depreciação de cerca de US $ 20, se a manutenção
é debitado separadamente. Eles são de couro integral. Eu não gosto de nubuck
porque não dura tanto tempo e não sobrevive muito tempo contra o rock, no
caso de caminhadas sérias. Escusado será dizer que eu nunca iria conseguir nada
com nylon nele. Minhas botas têm uma costura norueguesa costurada. Vergões costurados
estão ficando difíceis de encontrar hoje em dia, já que as botas solas coladas de US $ 100 vendem melhor,
mas algumas empresas ainda os fazem. Se você tiver a chance de comprar um par, pule
nele - talvez compre dois ou três pares para que você fique coberto por toda a vida! Tendo usado
muito couro e polimento de couro, eu fiz o meu bastante resistente à água e
não pensaria duas vezes em caminhar por uma poça de água profunda de cinco centímetros.
Encontre um bom sapateiro que coloque boas solas de reposição, de preferência o
igual às solas originais ou melhor, em vez de uma sola barata que precisa ser
substituído novamente em um ano.

Este equipamento deve funcionar para a maioria das situações. Se você anda muito ou
comutar a pé, funciona muito bem em climas temperados frios / úmidos. Então se
se esse clima estiver no seu futuro, comece a substituí-los na próxima vez que um
vestuário ou algum calçado quebre.

Correndo como transporte

Quando cheguei aos EUA pela primeira vez em 2004, alguém me perguntou se eu andava
bicicletas. Eu respondi afirmativamente, e então me perguntaram se eu gostava de
passeio por diversão. "Para se divertir?" Você vê, nos EUA, as pessoas andam de bicicleta principalmente
recreacionalmente, enquanto na Europa as pessoas andam principalmente de bicicleta como forma de
transporte. Isso mostra parcialmente o quão profundamente arraigada a
a associação de certos modos de transporte ocorre com determinadas atividades.
Além disso, nos EUA, caminhar é algo que você faz dentro do shopping e, em
Caminhar pela Europa é algo que você faz para chegar ao ponto de ônibus. No entanto, quando
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No que diz respeito à corrida, a Europa e os EUA são semelhantes, pois a corrida é um
atividade recreacional. No entanto, para a pessoa em forma que não quebraria um
suor de correr algumas milhas, correr poderia ser facilmente uma maneira de
de A a B, que é tão simples quanto caminhar - você só precisa de um par de sapatos.
mas 2-3 vezes mais rápido. Para distâncias curtas de até cinco quilômetros, é quase tão rápido
ciclismo lento, porque leva alguns minutos em cada extremidade para pegar a bicicleta
pronto e pronto. É possível correr com pequenas cargas usando uma mochila. Se o
mochila é carregada com mais de uma dúzia de libras, no entanto, normal
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correr torna-se destrutivo para os joelhos. Em vez disso, corra de maneira deslizante,
mantendo os joelhos juntos e sempre com um pé no chão.

Seria, portanto, possível executar literalmente pequenas tarefas, como pegar
pequenos itens do supermercado e qualquer pessoa que faça isso regularmente
é provável que acabe com resistência sustentada de baixa intensidade e uma
pulso em repouso menor que 50 batimentos por minuto.

Se você conseguiu organizar sua residência para menos de três milhas
de qualquer coisa, você nem precisaria de bicicleta. Nesse caso, eu andaria
para trabalhar, o que levaria 60 minutos que poderiam ser usados   para meditação,
brainstorming ou cálculo de sua renda passiva de suas economias em
você pode pensar em várias maneiras e depois voltar para casa, o que levaria cerca de
20 minutos. Ao fazer compras, eu corria com uma mochila vazia e depois caminhava
uma mochila cheia em casa. É uma abordagem mais minimalista do que a bicicleta
opção.

Ciclismo

Estatisticamente, andar de bicicleta é tão perigoso quanto dirigir um carro de tamanho padrão.
carro - SUVs são um pouco mais perigosos por causa de capotamentos e
maior dificuldade de desviar o caminho em um veículo maior.97

No entanto, muitos ciclistas são mortos porque andam no caminho errado
direção ou na calçada. Uma combinação particularmente letal é montar o
caminho errado na calçada; um carro que vira nunca suspeitará que você está vindo.
Evitando esses maus hábitos, provavelmente aprendido enquanto andava de triciclo
nos subúrbios quando criança, você ficará mais seguro andando de bicicleta do que dirigindo um carro.

Além disso, você deve andar na defensiva; apenas presuma que o outro
os motoristas querem matá-lo porque não sabem melhor. Um pé cinco
adolescente alta no supertruck de seu pai literalmente pode não conhecer melhor
porque ela não pode vê-lo pela janela lateral. Tente entrar em contato com os olhos
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outros motoristas. Eles procurarão principalmente outros carros; se você não tiver
contato visual estabelecido, você pode "com segurança" presumir que eles não viram
você e que eles vão sair na sua frente. Seja cortês com os outros
motoristas e, por sua vez, serão corteses com você.

Em termos de faixa, lembre-se das duas regras a seguir: 98 1) Passeio
com os carros (estar na faixa de curva correta). 2) Quanto mais rápido você for em relação a
o limite de velocidade, quanto maior a faixa que você deve seguir. Se você for 15 mph e
o limite de velocidade é 15 mph, você deve estar próximo ao meio da pista. E se
você vai 15 mph e o limite de velocidade é 55 mph, você deve estar perto do
borda da pista; Depois de descer a ladeira e começar a empurrar 40 km / h, você pode
comece a pegar mais pistas. Isso evita automaticamente que você seja espremido e
coloca você na posição correta durante as curvas em cruzamentos de luz. Falando de
cruzamentos de luz, um ciclista regular em uma bicicleta de estrada ou de bicicleta bem equipada
(não um cruzador ou uma bicicleta de montanha) poderá facilmente acelerar qualquer
carro partindo de uma parada quando a luz verde muda - caminhões
em particular, não será capaz de recuperar o atraso até pelo menos 100 jardas. UMA
o piloto sedentário geralmente não será capaz de fazer isso. Fazer isso representa ambos
um desafio fisiológico, uma barreira perceptiva e, até certo ponto, uma segurança
problema para iniciantes - desça da bicicleta e use a faixa de pedestres em caso de dúvida.
Nunca ande pela faixa de pedestres; é ilegal, perigoso e irritante.
Andar de bicicleta com pouca potência ou, mais precisamente, andar de bicicleta
poder insuficiente diminuirá a confiança de alguém, tanto quanto
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motorizado significativamente insuficiente.Se estiver frio, mova-se mais rápido ou adicione uma camada. Pessoas experientes tendem a começar
mal vestido, sabendo exatamente qual é o seu "nível de conforto" em movimento.
O conforto pode ser alcançado movendo-se mais rápido ou mais devagar.

Se estiver quente, o problema se torna mais difícil. É muito comum
ser "climatizado" com baixas tolerâncias de calor. O que acontece é que o ar
o condicionamento torna as glândulas sudoríparas ineficazes, pois elas nunca são usadas.
Isso significa que, ao sair para o exterior, no ar quente, é necessário mais sangue
direcionado para longe do núcleo e dos músculos para resfriar o corpo. Se a pele
fica vermelho quando exposto a temperaturas quentes, ou seja, um sinal de
glândulas sudoríparas condicionadas que se tornaram ineficazes. Isso deixa
menos sangue para os músculos. De fato, viver com ar condicionado é como
exercitar depois de comer uma grande refeição; nesse caso, o sangue estaria próximo
sua área do estômago. Esse efeito pode ser dramático. Por exemplo, pessoas que
estão acostumados a treinar duro, mas em ambientes fechados, em edifícios com ar-condicionado,
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energia e oxigênio muito rapidamente se eles tiverem que repetir o feito ao ar livre em
30C (86F) ou temperaturas mais altas porque seu sistema circulatório simplesmente
não está acostumado à carga extra.

O melhor tipo de bicicleta para deslocamento é provavelmente uma bicicleta de turismo, pois
vai rápido, longe e carrega uma carga. O quadro ideal é de aço. O aço é durável,
e, ao contrário do carbono, não falha catastroficamente. Se você estiver indo para
comutar de bicicleta, não tenha medo de gastar alguns milhares ou mais
de bicicleta Se você mantê-lo bem, vai durar o resto de sua vida.
Afinal, a maioria das pessoas gasta mais em seus carros, que geralmente duram apenas
cerca de uma década.
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Serviços

Em uma economia de serviços, as pessoas pagam outras para criar e ensinar seus
crianças, cultivar e cozinhar sua comida, construir e manter suas casas, fazer
suas roupas (você ainda pode escolher as suas, a menos que contrate um
estilista), etc., principalmente coisas que poderíamos fazer nós mesmos.99 Em troca, chegamos a
gastamos nosso tempo trabalhando em um emprego, fazendo a mesma coisa a maior parte do dia. este
O acordo decorre da lei econômica da vantagem comparativa,
o que deve melhorar a todos economicamente. Tem,
no entanto, partes da vida difíceis de medir economicamente porque
não há mercado para eles. Por exemplo, não existe mercado que possa precificar
no custo da felicidade, seu e deles, em não criar seus próprios filhos.
Pior, esse acordo fixa um preço idêntico para todos. Isso é ótimo
para o contador que recebe US $ 100 por hora, permitindo que ele compre
muitos serviços com apenas uma hora de pagamento e ruim para o cabeleireiro que
é pago US $ 10 por hora. Faria sentido financeiro para o cabeleireiro
servir a si próprio por qualquer tipo de serviço que tenha um salário por hora mais alto do que
o que ele é pago.

TV, telefones celulares e outras pias de dinheiro

Como mencionado anteriormente (consulte Como fazer as coisas ), muitos produtos foram
transformados em acordos de serviço, onde uma empresa fornecerá
"hardware" gratuitamente ou a um preço líder de perda em troca de uma compra contratada.
Esses serviços - TV, conexões telefônicas etc. - são mutuamente substituíveis
bens e não custa nada à empresa para mantê-lo no plano;
eles apenas arrecadam dinheiro. Se os cabos já estiverem no lugar e tudo isso
viaja sobre eles é informação, mais informação não vai custar muito
energia. Portanto, as empresas gastam grandes quantias de dinheiro tentando
como o serviço deles é diferente (consulte Um vício confortável), porque isso
na verdade não é. Isso significa que, uma vez que um cliente foi fisgado, o
as empresas vão se esforçar para mantê-lo, uma vez que os custos com publicidade são baixos.
Portanto, se você quiser lidar com uma empresa de serviços, basta pedir para falar
com seu departamento de retenção para negociar um acordo melhor.
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Celulares

As opiniões estão fortemente divididas - eu tenho minha opinião, todo mundo
parece ter um diferente - quando se trata de telefones celulares. Nada menos que um
década atrás, as pessoas se saíram bem sem eles, mas os telefones celulares já
se transformou em uma "necessidade". Além de oferecer a oportunidade de compartilhar os mais
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detalhes mundanos da vida de alguém em todos os momentos, os telefones celulares criaram o
oportunidade de participar de atividades sem nenhum planejamento prévio.
Os telefones celulares forneceram uma falsa sensação de segurança e a capacidade de
desconsidere as precauções, como trazer um mapa. Se você está tendo problemas para deixar
vá, converse com uma pessoa mais velha (acima de 25 anos) sobre como ela costumava se locomover
sem eles.

Se você precisar de um telefone celular, sugiro um plano de pagamento conforme o uso. este
não deve custar mais de US $ 15 / mês. Não seja sugado por contratos.
O principal motivo para ter um telefone celular não é ligar para seus amigos e dizer
eles você está a caminho; é ligar para o 911 em caso de emergência. Célula
os telefones têm esse recurso sem contrato! Se você precisa fazer uma verdadeira
telefonema, digamos, ao seu banco, use um serviço de telefone VoIP. Não confie no VoIP
para emergências; não é suficientemente confiável.

Internet

Eu tenho muitas coisas boas a dizer sobre a Internet. Para o Renascimento
cara, a Internet é como uma biblioteca / local de reunião super avançados, onde
fácil de encontrar pessoas afins100 , bem como instruções para fazer e
fazendo a maioria das coisas você mesmo. Também é uma ótima maneira de perder muito tempo.
Atualmente, muitos sites - inclusive os meus - estão cheios de publicidade para pagar
para custos operacionais. No entanto, também é muito fácil evitar ter que sofrer
a enxurrada de anúncios usando qualquer um dos muitos plug-ins do adblocker. No
Em muitos casos, isso acelerará substancialmente os tempos de carregamento de um site, o que
significa que se pode ir com conexões mais lentas do que se pensava. No
De fato, desligar todas as imagens tende a funcionar muito bem em textos dominados por texto.
sites como jornais e blogs. Vá em frente, eu não vou me importar.

televisão
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Não tenho nada de bom a dizer sobre a TV. Enquanto eu não posso provar sua universal
desutilidade, acho que não ter TV, ou pelo menos não assistir, é um grande fator
quando se trata de escolher caminhos não convencionais. Naturalmente, há isso
ideia popular de que a TV alimenta as massas com certos valores, mas acredito que
é exagerado. 101 A maioria das programações oferece opiniões bastante reticentes e é
bastante livre de conteúdo real. A grande beleza da TV, portanto, não é tanto
que atua como uma forma de propaganda ativa, preenchendo as pessoas com novas idéias, mas
que impede as pessoas de ter novas idéias em primeiro lugar.

Quando a TV foi inventada, pensava-se que era uma grande oportunidade, uma grande
ferramenta de ensino para alcançar rapidamente as massas. Ironicamente, porém,
que a TV era muito melhor em impedir que as pessoas aprendessem. Isso se encaixa
perfeitamente com o foco na especialização. Durante o dia, profissionais
cuidar de seus empregos. Durante a noite, eles vegetam na frente de suas TVs,
impedido de aprender qualquer coisa, e isso efetivamente os mantém
em seus trabalhos. Na verdade, quanto mais você se aproxima dos valores da classe média e
bairros, maior a preponderância de ruas silenciosas; tudo que você vê em
a noite são ruas vazias e um leve tom azul emanando por trás
as cortinas de toda casa.

Na minha experiência, ao ficar com a Turquia fria, leva cerca de uma semana para me livrar
de um vício em TV. Não há dor, salve um lugar vazio na sala e
talvez a perda de centenas de amigos imaginários (principalmente detetives,
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médicos, advogados e capitães de naves) você viveu vicariamente
através ainda aprendeu nada sobre. Se você ainda precisar de sua correção, poderá trocar,
pedir emprestado ou alugar DVDs e assisti-los.

Dinheiro, crédito e seguro

Não sou muito fã de automatizar finanças pessoais. Na minha opinião, o
A única coisa pior que o controle automático não é controle. O primeiro é,
no entanto, uma grande melhoria em relação ao último. A razão mais importante
para isso, os procedimentos automáticos acabam falhando. Um automático perdido
transferência devido a alguma instituição mudar seus procedimentos pode resultar em
falha em cascata de tudo relacionado a essa conta. Quando isso acontece,
as empresas gostam de dar um tapa em você com taxas exorbitantes.

O problema sistêmico é complexidade forçada e acoplamento rígido. Vocês
não pode se livrar da complexidade forçada sem abrir mão da automação.
No entanto, você pode se dissociar mantendo um valor de buffer em cada conta
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comparável ao valor máximo que você tem / jamais retirará do
conta. Manter todos esses buffers tem custos de oportunidade, mas pense neles
como uma reserva em dinheiro que poderia ser usada em outro lugar, se você cancelar todas as
sistemas automáticos.

Cartões de crédito

Os cartões de crédito são principalmente uma não emissão no estilo de vida renascentista. O rico
pode usar crédito, mas os ricos não. Deixe recompensas, dinheiro de volta e
milhas de passageiro frequente para consumidores e gastadores altos. Se você nunca carrega um
como ninguém deveria, negociar taxas de juros é irrelevante. Se vocês
gaste menos de US $ 4.000 por ano usando o cartão de crédito, selecionando o "melhor cartão"
é uma perda de tempo para mim. A única razão pela qual tenho crédito
é pagar pelas coisas on-line com um pouco de proteção contra
roubo de identidade.

O dinheiro de volta vale um pouco a pena e é comparável ao free float do
equilibrar você corre. Suponha que você gaste US $ 300 por mês; então 1% de volta
resultará em US $ 36 por ano. O float de US $ 300 pode ser investido em, digamos, 10% / ano,
que gera US $ 30. Obviamente, os US $ 3.600 gastos durante esse processo
se foi. Gastar dinheiro para obter recompensas nunca é rentável.

As pessoas nos EUA precisam lidar com uma fórmula secreta, o chamado crédito
pontuação, que tenta avaliar seu risco de crédito com base em
comportamento com dívida. Não vejo razão para se envolver em comportamento de crédito com base em
crenças supersticiosas sobre uma fórmula secreta. As pontuações de crédito são
irrelevante porque a obtenção de um empréstimo é irrelevante. É perfeitamente possível
economize dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa e compre em dinheiro, 100% abaixo.
Para determinar se vale a pena, basta comparar o retorno do seu portfólio
no investimento até o limite de preço do imóvel que você está comprando. O único caso
onde a pontuação de crédito pode ser importante é obter um seguro ou um emprego. E se
isso diz respeito a você, adquira um único cartão e pague o saldo integral a cada
mês. É isso que eu faço. Não resulta nas melhores pontuações, como aqueles que
ter crédito suficiente para pagar US $ 50.000 em dívidas durante a noite, com base em uma década de
pagamentos regulares em saldos massivos. Por outro lado, não é subprime
ou.
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Seguro
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O modo como o seguro funciona é que uma empresa recebe prêmios de um pool
de pessoas e paga a quem sofre acidentes e faz reivindicações.
Os atuários geralmente são muito bons para estimar como grupos propensos a acidentes
pessoas são, e a diferença entre aceitação e pagamento é geralmente
baixo (também conhecido como proporção combinada). As companhias de seguros
ganhar dinheiro segurando seu dinheiro, chamado float, e investindo
para seu próprio lucro.

Como a companhia de seguros está disposta a fazer a aposta em troca do
de investir no float, significa que você não deve fazer a aposta
a menos que sua perda financeira seja catastrófica - ou você sabe melhor do que
os atuários. Além disso, você também tem a oportunidade de proativamente
reduzir os riscos. Se você pensar nas possíveis consequências de
tudo o que você faz - ou seja, cuidado - você pode reduzir substancialmente seu risco.
Por outro lado, se você sabe que seu comportamento é arriscado, pagando pelo seguro
valer a pena, a menos que a companhia de seguros também saiba disso,
Nesse caso, eles simplesmente cobrarão mais.

Muitos planos de seguro são mais bem pensados   como financiamento do que seguro.
Isso vale para planos de seguro que pagam pela manutenção regular, como
saúde e odontologia. Aqui, o custo da manutenção é adicionado ao
prêmio, juntamente com um lucro para a companhia de seguros, semelhante à forma como
empresa de crédito cobra juros. Eles não ofereceriam esses pacotes totalmente carregados
planos, a menos que não seja lucrativo para você.

Prevenir perdas catastróficas, ou seja, irrecuperáveis, é a única razão
para transportar seguro. Efetivamente, isso significa carregar uma franquia tão alta quanto
possível e, ao mesmo tempo, ter fundos suficientes, que você pode investir,
para cobrir perdas até essa dedução. Muitas vezes, as pessoas carregam muito
seguro simplesmente porque eles não têm o dinheiro disponível para cobrir o
dedutível. Porém, isso não deve ser um problema para você, e assim você lucrará.
Outro argumento comum é que o prêmio mensal é baixo. Isto é como
dizendo que uma ação é barata porque é negociada por US $ 3. Este argumento é
comum para o seguro do locatário. No entanto, este é um caso em que deve ser
fácil ter os fundos para substituir qualquer coisa perdida que possa ser
comprou. Especialmente ao considerar os métodos em Como obter coisas.
Além disso, evita o incômodo de combater as companhias de seguros, o que
tem o hábito de negar rotineiramente a primeira reivindicação.

Alguns seguros não são necessários. Quando estiver financeiramente
independente, você não precisa de seguro-desemprego. Você não precisa de vida
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seguro, pois os ativos de sua propriedade podem simplesmente suportar outro dependente. Vocês
não precisa de seguro de invalidez, pois você não precisa trabalhar para viver. Se vocês
não tem carro, você também não precisa de seguro de carro. Se você possui sua casa
sem rodeios, você não precisa do seguro de "detentor de hipoteca residencial". Se sua casa
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compreende uma parte substancial de seus ativos (não é uma boa ideia), vocêdeseja realizar algum tipo de seguro, pois uma perda seria catastrófica
na medida em que você não seria capaz ou disposto a economizar dinheiro para comprar um
novo em alguns anos.

Garantir ou não o seguro deve ser uma decisão racional baseada na
risco de perda e capacidade de sobreviver à perda. A maioria de nós não segura o nosso
roupas ou ferramentas. Para uma pessoa financeiramente independente, isso estenderá muito
além disso, já que quase tudo pode ser substituído várias vezes.
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Pessoas

Sair voluntariamente do ciclo do consumidor e economizar o suficiente para
substituir o trabalho por renda de investimento, em vez de trabalhar, não é "normal".
A grande maioria das pessoas não o faz, e aqueles que o fazem quase nunca
faça o outro. Quem não consome o máximo possível tende a fazê-lo
necessidade externa e, portanto, não tem economia para investir. Alguém
investir em renda tende a ter muito dinheiro e, portanto, consome a
uma média, se não acima do nível médio. Poucos estão fazendo os dois; a maioria faz
nem.

Para fazer as duas coisas, é necessário navegar em quatro tipos de pessoas (veja esta figura ). Como
Antes, os tipos podem se sobrepor e devem ser considerados como
arquétipos. A cultura popular de consumo representa o tipo dominante.
Estar cercado por essa cultura o tempo todo faz com que sua adoção
valores quase inevitáveis. De fato, você pode ter que lidar com o seu "interior
consumidor "de tempos em tempos questionando você. Essa cultura mede
sucesso em termos de símbolos de status, como itens de propriedade ou número de visitas a



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 175/225

lugares exóticos, prêmios, cargos, etc. O valor de alguém é medido pelo salário - umexecutivo de marketing é mais valioso do que um professor - ou o que
algo custa. Muitas vezes, coisas novas são mais valorizadas do que coisas usadas -
o psiquiatra em particular aumenta significativamente o valor percebido. Mas
a opinião popular é racional apenas de sua própria perspectiva interna;
consumir por causa do consumo.

Ao optar por não lutar por essas coisas, aqueles que o fizerem se sentirão julgados
ou ser levado a questionar suas escolhas. Esse é em grande parte o problema deles de lidar
com, mas também se transformará em seu problema, desde que você tenha que lidar
com inquéritos preocupados sobre o seu nível de conforto material ou a sua tentativa de
racionalizar suas escolhas. Como observado acima, você pode se fazer perguntas
como "Posso realmente me sentir confortável com apenas um banheiro? Não mereço
dois? "ou" Se não conseguir me identificar com um cargo, como assistente de gerente de vendas,
quem sou realmente? "Por outro lado, é possível encontrar outras pessoas
buscando frugalidade ou simplicidade voluntária, bem como pessoas interessadas em
investindo. Se você preferir evitar confrontos, mantenha um perfil discreto quando
chega a esta área da sua vida.102 Não mencione que você também acontece
gerenciar um portfólio de seis dígitos para seus amigos da "simplicidade voluntária" e
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não mencione que você só tem um quarto para seus amigos de investimento
a menos que você esteja preparado para a discussão resultante.

Cônjuges e outros significativos

Ao escrever e falar sobre esse estilo de vida, o lamento mais comum
Ouvi dizer que "isso seria muito mais fácil se eu estivesse solteiro". Tecnicamente, isso é
Não é verdade: devido à economia de escala, duas ou mais pessoas trabalhando juntas
em direção a metas homeotômicas será sempre melhor do que duas pessoas trabalhando
separadamente (consulte Estabelecimento de metas de contingência)

Hoje, a sociedade atingiu um nível de riqueza que tornou a economia
benefício de viver em uma comunidade ou tribo e, até certo ponto, até um
família desnecessária. É em parte por isso que há um número crescente de singles;
a ineficiência econômica de, por exemplo, duas pessoas com o dobro
muitos refrigeradores do que um casal, tornou-se acessível. O problema principal
é, portanto, social. De fato, algumas pessoas me disseram abertamente que
nunca poderia viver em um espaço tão pequeno quanto nós (atualmente duas pessoas em
289 pés quadrados) porque eles não suportam ficar na mesma sala que a pessoa que
casados   por longos períodos de tempo ou não conseguem lidar com a ideia de
seus filhos brincando na mesma sala em que estão. Não estou inventando isso.
A riqueza material tornou fácil evitar o desenvolvimento de qualquer ação social.
habilidades ou flexibilidade.

Eu acho raro encontrar duas pessoas que concordam com tudo e que
fique assim; pelo menos é o que as estatísticas do divórcio sugerem. Felizmente, é
possível alcançar um grau de compromisso que permita que uma pessoa viva esse
estilo de vida ea outra pessoa a viver um estilo de vida regular para o consumidor.
juntos, um casal precisa concordar com certas coisas, como não se inscrever
dívida e quanto gastar em itens comuns, como moradia. UMA
compromisso deve ser alcançado. Por outras coisas, considerando que seria bom
concordar com eles, como onde espremer um tubo de creme dental, se deve
TV ou carro, não é uma questão crucial.

A menos que você possua habilidades persuasivas superiores, não adianta discutir. A maioria
pessoas (e especialmente crianças) seguirão o seu exemplo, e não o seu
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sugestões, se forem seguidas. As crianças seguem praticamente qualquerexemplo (e acredite em qualquer coisa que você lhes disser, tenha cuidado lá), mas os adultos
já estão calcificados e geralmente querem seguir seu próprio exemplo
do que o seu, a menos que fique claro que seu caminho é melhor. Isso significa que você
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deve demonstrar que existe uma alternativa viável e credível. Uma vez que seu
cônjuge ou qualquer outra pessoa que você esteja tentando convencer, está pronto, ele / ela
geralmente surgem muito rapidamente. Por exemplo, você pode criar um
poupança ou o que as pessoas com contas, dependência de emprego e outras
passivos chamam um fundo de emergência. É muito raro alguém não ver o
sentido nisso. Se seu cônjuge já estiver familiarizado com o conceito, comece
falando sobre como o seu "fundo de emergência" o apoiará por cinco anos,
digamos, e que você está pensando em mudar de carreira ou fazer um longo hiato.
Um fundo de cinco anos faz parte de outra categoria. É qualitativamente
diferente, porque oferece muitas mais oportunidades em comparação com
a mera sala de respiração fornecida por um fundo de emergência tradicional. Um normal
O fundo de seis meses foi projetado apenas para pagar suas contas enquanto você procura
outro emprego porque você acabou de ser demitido ou o carregou enquanto estava
licença médica prolongada. Aqueles que se focam apenas nesses problemas terão uma
dificuldade em envolver suas cabeças em um período maior de tempo e
possibilidades. No entanto, se o fundo de emergência do seu cônjuge for apenas o padrão
seis meses, mas ela está começando a pensar que seu caminho de vida atual é péssimo,
ela provavelmente começará a economizar mais para ter as mesmas opções. E se
suas contas são conjuntas, digamos que você prefere economizar o dinheiro sempre
ela propõe uma despesa adicional. Sugira que você divida algum dinheiro em
dele e dela, e se ele quiser comprar alguma coisa, tudo bem, mas você reserva o
mesma quantia de dinheiro para economizar. Depois de um tempo, você pode começar a falar
sobre o interesse que você está ganhando. Uma coisa que tende a levar as pessoas a ir é
quando falo sobre como o dinheiro que minha poupança gera em média
corresponde a um emprego de salário mínimo em tempo integral e como isso essencialmente
significa que a pessoa está trabalhando para mim. Isso parece levar as pessoas a pensar-
-sim?

Se você quer que seu cônjuge adote algumas mudanças, outra coisa a tentar é
encontre algo que eles estejam familiarizados. Por exemplo, minha esposa não podia ver
morando em uma casa minúscula com menos de 50 m² (meu plano original), então eu
começou a falar sobre barcos. Então, um leitor do meu blog sugeriu viver em um
motorhome. Ao contrário de mim, minha esposa estava em um motorhome e
morava em um parque de trailers em algum momento, então ela estava familiarizada com aqueles
e foi muito menos resistente a essa ideia. Se ela não estivesse, acho que de uma maneira
teria sido começar a acampar e fazer as viagens cada vez mais longas,
depois disso eu combinaria isso com a sugestão de que se começássemos a acampar
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em tempo integral, poderíamos cortar nosso orçamento pela metade. Muitas vezes, é apenas uma questão de
explorando todas as alternativas. Você nunca sabe.
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Tente adquirir a maioria das suas coisas por meio de trocas ou freecycling.Isso pode fazer com que seu cônjuge reconsidere a ideia de pagar pelas coisas,
especialmente quando ele / ela vê os envelopes chegando pelo correio ou quando você
volte para casa com uma jaqueta de couro, anunciando orgulhosamente que você não pagou
para ele ou para outra pessoa agora usar os patins que ocupavam espaço
no armário. Use móveis e faça disso a sua norma. Mencione que este
mês, suas despesas foram totalmente cobertas pela receita do seu
contas de investimento. Voluntário para trabalhos domésticos. A regra de ouro de
voluntariado é que o voluntário consegue fazer do seu jeito. Se você quer comer
melhor por menos, voluntário para cozinhar. Se você deseja economizar com a limpeza
suprimentos, comece a fazer você mesmo. Isso requer habilidades de liderança, mas se
não você, então quem?

Nada disso garante sucesso, mas talvez, apenas talvez algum dia seu
o cônjuge terá um problema que é melhor resolvido usando uma de suas soluções,
e você estará lá.

Crianças

Às vezes, a questão das crianças e como elas se transformam em situações extremas
a reforma antecipada surge. Como não temos filhos, o que se segue são os meus
pensamentos puramente teóricos sobre como criar um filho e como isso afetaria cedo
aposentadoria e filho.

Mais importante, deve-se perceber que as crianças não gastam muito
dinheiro; pelo contrário, seus pais fazem! Isso significa que criar uma criança custa
tanto quanto você pode pagar. É certamente possível vestir e alimentar uma criança por
$ 100 / mês, assim como é possível vestir e alimentar um adulto por esse período
montante. Além disso, tudo o que eles precisam é amor, aprendizado, atividade e
responsabilidades. Você pode pagar por outra pessoa para fornecer isso ou você
pode fornecer você mesmo. A maioria dos argumentos terá origem na crença de que é
normal, necessário ou até desejável pagar alguém para fornecer esses
Serviços.

Eu acredito que ter um pai que fica em casa é uma ótima idéia, e eu
não pense que eu iria querer o contrário. Eu também tinha um pai que fica em casa. Minhas
mãe ficou em casa em tempo integral durante os primeiros seis anos da minha vida e depois nós
começou a ir para a escola, ela aceitou um emprego de meio período, por isso nunca voltamos para casa
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uma casa vazia. Isso naturalmente combina muito bem com a idéia de
aposentadoria. Independência financeira e aposentadoria precoce não apenas
permite automaticamente alguém que fica em casa; isso não atrasa o
cônjuge desde a reforma antecipada, no sentido de que não precisam
prover duas pessoas, já que o adulto aposentado já está fornecendo
retorno do investimento. Esse também é um bom argumento para alcançar resultados financeiros.
independência antes de ter filhos - leva apenas cinco anos!

Eu não mandaria meus filhos para aulas de violoncelo, futebol de viagem ou
pré-escola onde eles poderiam fingir ser estimulados intelectualmente a uma taxa
de US $ 1.500 / mês, aprendendo algumas palavras em mandarim. Eu suspeito crianças
custam exatamente o quanto você é capaz de gastar. Você pode comprar o seu
roupas em brechós, assim como você compra suas próprias roupas, ou você pode comprar roupas de grife
roupas para eles, assim como você compra roupas de grife para si mesmo. Deles
o entretenimento pode combinar com o seu. Eu não acredito na necessidade de
todo mundo tendo seu próprio quarto. Novamente, isso se resume às habilidades sociais.
Compartilhar costumava ser normal; pergunte aos seus pais ou avós. tem
certamente famílias felizes em barcos de cruzeiro onde ninguém tem seus próprios
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sala. Pode ser feito.
Essencialmente, o amor e o carinho seriam demonstrados através dos gastos

tempo juntos, em vez de gastar dinheiro. Eu teria certeza de que eles fizeram o seu
dever de casa. Eu incentivaria hobbies baratos e criativos. Lá
seriam tarefas em forma de trabalho doméstico, já que todo mundo faria
contribuir à sua maneira. Eu certamente não tentaria preencher a agenda deles
com atividades de liderança e outros brouhaha por sua aplicação à marca
Nome Universidade. Eu garantiria que eles fizessem a lição de casa, mas eu faria
deixe-os cometer seus próprios erros.

Eu não acho que pagaria um subsídio, mas os contrataria para fazer
trabalho não associado à família. Sempre que eles recebem um presente em dinheiro
(aniversário, Natal) ou qualquer outra renda, eu os colocaria 50%
para economizar e deixá-los gastar os outros 50% como desejarem. Eu deixaria
gastam o interesse de sua conta poupança, na esperança de obter o
ponto. Uma vez que eles entenderam o objetivo deste exercício, a decisão seria
esteja com eles. No final, eu não seria capaz de tomar a decisão de
se devem ser assalariados, trabalhadores, empresários ou
Homens renascentistas. Isso seria com eles.

Naturalmente, eu também os educaria sobre as habilidades de vida que eles não obtêm
escola. Eles saberiam ler um balanço, cavar duas vezes um jardim,
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coloque uma prateleira e arrume um apartamento antes de completar 18 anos. Novamente, a decisão
gastar dinheiro com isso mais tarde seria deles.

Falando em escola, eu me concentrava nos primeiros anos (primário)
em vez dos últimos anos (escola de comércio / faculdade). Habilidades generalizadas, como
disciplina de trabalho e tabuada, aprendidas cedo são muito mais
importante do que um curso de álgebra egípcia antiga, na minha opinião. Eu
encorajaria fortemente que aprendessem um ofício (maquinista, engenheiro,
contador, enfermeiro etc.) antes de ir para a educação (literatura inglesa,
história, ciências políticas, matemática etc.). Isso tornaria possível
trabalhar na faculdade e sempre ter algo para recorrer.
Eu provavelmente não pagaria por uma educação universitária, mas eles estariam livres para
fique em casa até terminar. Eu recomendaria uma universidade estadual e faria
eles plenamente conscientes das consequências de estar em dívida até os olhos
eles devem insistir em uma faculdade de marca.

Concluindo, não acredito que adicionar membros à nossa família
alteraria materialmente a possibilidade, forma e implementação de
independência financeira.
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Fundamentos de economia e
finança

Um ecossistema possui quatro componentes, que formam um ciclo: Abiótico
(recursos), produtores, consumidores e decompositores. Economia moderna
considera apenas dois deles relevantes: produtores e consumidores. Ignora
o finito103 recursos abióticos e presume que seu único limite é o
capacidade dos produtores de transformá-los em commodities. Da mesma forma, consumidores e
produtores ignoram a decomposição. Uma vez que nossos resíduos e detritos são despejados
em aterros, lagos, rios e na atmosfera, e está fora de vista, é, por
todas as intenções e propósitos, fora da mente. Enquanto isso, o planeta finito é
esgotando seus recursos finitos (duh!) e a poluição continua aumentando e
está começando a morder de volta. Normalmente, os economistas resolvem esse problema
acenando as mãos e murmurando algo sobre substituição e humano
ingenuidade. No entanto, é óbvio que nosso paradigma cultural é incompleto
e que os recursos e a capacidade de decomposição não podem mais ser considerados
infinito.

Naturalmente, a economia não pode continuar crescendo sem se matar se o
ciclo não está completo. Se o ciclo não for concluído, nós iremos
ficar sem recursos ou se afogar na poluição. Se for tomada uma decisão para resolver
Nesse problema, o tamanho da economia seria determinado pela eficiência
o ciclo é. Dado o enorme tamanho da população humana em relação ao
a base de recursos renováveis   da Terra, completando este ciclo e impedindo
vazamentos serão para o século XXI o que a Guerra Fria foi para o século XX.
Neste livro, não estamos focados nas decisões políticas necessárias, mas sim
quais devem ser as decisões individuais. Um sistema econômico tem tróficos
níveis como um ecossistema com grupos ou estratos socioeconômicos se alimentando
entre si. Numa economia em crescimento, existem trabalhadores, organizadores de trabalhadores,
proprietários de ativos e proprietários de terra. Em uma ecologia completa, existem
abióticos, produtores, consumidores e decompositores.

Os seres humanos são suficientemente adaptáveis   para executar qualquer uma dessas funções em
sistema. A tomada de decisão econômica deve ser ampliada para incluir todos esses
fatores. Até que tal entendimento seja codificado no comportamento humano via
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lei, religião e valores, algo que aqueles que lucram com o atuala configuração não está pronta para ser executada tão cedo, os indivíduos precisam agir como se tal
código já existia, já que a tomada de decisões econômicas acaba
alcançar a realidade. A economia tem muitas ineficiências não reconhecidas -
é possível, por exemplo, que mais pessoas desempenhem o papel de decompositores
(reciclagem, reciclagem) e produtores, além de se tornarem menos dependentes
recursos abióticos. O desafio é fazer isso dentro da estrutura existente.
Economia líquida - renda vitalícia menos despesas vitalícias - igual a uma pessoa
contribuição para a sociedade. Ilustra quanto a pessoa deu versus
quanto a pessoa tomou em uma base econômica, medida em
dinheiro. Usando o dinheiro economizado, é possível adquirir fatores produtivos
negociando. Em uma sociedade menos especializada, imagine ter passado o tempo
construir e acumular ferramentas e outros fatores produtivos que tornam
trabalhe mais produtivo. A mesma sociedade também permite a conversão de
ferramentas de volta ao dinheiro para gastar. É uma maneira mais abstrata de organizar
importa do que construir uma máquina de fabricar sapatos capaz de
produzindo uma vida inteira de sapatos, em vez de produzir um par de sapatos
a cada década após o par anterior ter se desgastado. "Investir" é simplesmente
o processo de colocar essa idéia em prática. Um "investidor" é, portanto, uma pessoa
quem vive de seus bens. Um capitalista é um "investidor". Um caçador-coletor,
que tem um modo de vida que sobreviveu por dezenas de milhares de anos, é
em grande parte também um "investidor". "Investir" normalmente exige muito
de conhecimento e familiaridade com os ativos. Por outro lado, "trabalhando"
requer muita energia e vigor. É por isso que caçadores-coletores
proteger seus velhos e por que os agricultores historicamente se concentraram em ter muitos
crianças. Do ponto de vista do trabalhador, uma sociedade industrial está mais próxima da
comunidade agrícola. Nesse caso, as lavouras são pessoas, especificamente as
produtos feitos por pessoas. Do ponto de vista do investidor, é o capital
mercado que é o foco principal. Aqui experiência e sabedoria são mais
importante.

Para um investidor, o início da independência financeira inclui uma forte
visão de um dia criando uma floresta metafórica e vivendo harmoniosamente
com a floresta. Começa plantando sementes. Essas sementes crescem em mudas
e a mente começa a conectar a visão à realidade futura de um
floresta madura. Quando você vive para o futuro, seu presente será muito
determinado pelas ações do seu passado. Portanto, você só viverá em uma floresta se
seu eu passado, em algum momento, decidiu plantar as sementes.
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Compare isso com viver para o presente, caso em que seu futuro será
seja incerto. Uma pessoa que vive no presente gostaria muito de cortar
desça a floresta o mais rápido possível e transforme-a em papel. Um orientado para o futuro
pessoa tentaria cuidadosamente preservar seu principal ativo, a floresta e
corte apenas quando necessário, vivendo das aparas. Ele pensaria em seu
riqueza como a quantidade de madeira que ele pode obter aparando, não a quantidade de
madeira que ele poderia obter se derrubasse a floresta. Infelizmente, tantas pessoas
veja de maneira diferente. É por isso que eles continuam trabalhando para reduzir as
árvores, bem como plantar sementes e cortar as mudas assim que
eles têm a chance. Eles não vêem a liberdade que a floresta madura
ofertas. Todo o foco está na produção máxima de madeira no presente
em vez de um esforço mínimo no futuro.

Esse estado de espírito é generalizado. A aposentadoria é vista como gasto
poupança acumulada, e os sobreviventes tendem a se concentrar em estocar ferramentas e
suprimentos. Em vez de formar um ambiente que possa sustentá-los, eles
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acumular ativos para sobreviver em um ambiente que não é propício para a suavivo. Por outro lado, um caçador-coletor vive em um ambiente propício para
vivo. O tradicional caçador-coletor trabalha 15 horas por semana para reunir
recursos do seu ambiente. Com nosso nível de tecnologia e
compreensão, podemos reunir mais recursos do nosso ambiente
efetivamente e só trabalha algumas horas por semana, ou parte do ano, ou
desenvolver ativos suficientes para não funcionar mais, permitindo que outras pessoas façam o
trabalhos. 104

Economia pessoal

Economia pessoal é o estudo dos princípios de como os indivíduos podem
adquirir recursos com mais eficiência, criar e derivar utilidade e decompor
ou descarte o desperdício resultante de forma a transformá-lo novamente em recursos.
Idealmente, a sociedade seria criada de forma sustentável, de modo que o material
o ciclo é executado de maneira estável e crescente, sem perdas. Nesse sistema,
desperdício não seria um problema, pois serviria de recurso para os próximos
ciclo. Por exemplo, restos de alimentos seriam compostados e transformados em
fertilizante para a próxima colheita, em vez de acabar em aterros. Bolsas,
casas e até computadores podem ser descartados de maneira semelhante,
servindo como matéria-prima para a próxima evolução.
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Atualmente, isso está longe de ser o caso. A vida moderna envolve principalmente
produzindo, consumindo e jogando fora, com dinheiro
dirigindo o ciclo. Agora, é possível evitar completamente lidar com isso
parte da economia e nunca pôr os pés em um shopping ou pagar por
qualquer coisa com dinheiro. No entanto, apesar de interessante, essa auto-imposição
restrições não são otimamente eficientes. Tão ruim quanto o consumidor normal
economia é, tem seus pontos positivos, então alguma interação é desejada ou até
necessário. Quanto maior a interação com a economia local pelos sistemas
pessoas que pensam - e o leitor deve ser um nesse ponto - quanto melhor
probabilidade de mudança social. Essa interação requer dinheiro e, portanto,
requer alguns meios de adquirir dinheiro. Isso pode ser feito de duas maneiras:
"Você está trabalhando por dinheiro" ou "Dinheiro trabalhando para você". Em dinheiro
economia, o fluxo de dinheiro é um pouco mais complicado que isso.
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Ciclos financeiros de fluxo de caixa

Esta seção descreve as diferentes maneiras pelas quais o dinheiro flui para diferentes
pessoas que operam dentro de uma economia de livre mercado. Esta figura mostra o
ciclo financeiro mais simples possível para uma pessoa assalariada. Aqui você trabalha qual
resulta em um salário que você gasta em coisas que você consome. Aqui coisas
representa coisas reais, além de serviços como trabalho odontológico, seguro de carro,
e assim por diante. Este é o ciclo de trabalho-gasto-consumo descrito em O bloqueio
e o homem do salário. O método trabalho-gasto-consumo é uma maneira muito simples
de gerenciar finanças. Existe apenas uma fonte de renda e é impossível
gastar dinheiro que não foi ganho. Tudo que você precisa é de um emprego e um banco
conta. Se o empregador paga em dinheiro, você nem precisa de uma conta bancária.

O fluxo de caixa de alguém que trabalha para viver.
A execução do ciclo produz desperdício, conforme mostrado pela seta tracejada neste

figura . Enquanto alguns pensam que mais desperdício significa mais "vida", está claro
que quanto mais resíduos saírem da área de material sem serem consumidos por
você - por exemplo, quartos supérfluos, tempo gasto pendulares, roupas
nunca usado, coisas acumulando poeira nas prateleiras - quanto mais rápido o ciclo
correr e quanto mais duro ou mais você deve trabalhar.
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O fluxo de caixa de alguém que trabalha para viver e continuamente
substitui as coisas dele.

Pessoas que merecem crédito, o que até recentemente significava praticamente
ninguém, como as pessoas nem precisavam estar vivas para serem "pré-aprovadas", pode
em seguida, usar o crédito para aumentar seus gastos em coisas (ver O homem salário) este
é mostrado nesta figura . Primeiro, há uma flecha que vai da dívida para outras coisas , que
é chamado de financiamento. Pode ser financiamento de automóveis, financiamento de móveis ou serviços domésticos.
financiamento (hipoteca). Há também uma flecha que vai do salário para a dívida .
Isso representa os pagamentos mensais que naturalmente não estão mais indo
em coisas . Há também uma flecha indo da dívida para outras pessoas , que
representa os juros e encargos financeiros e outras maneiras pelas quais os credores são
sendo pago para frente para o dinheiro que você gasta em coisas .

O fluxo de caixa ao se endividar. Alguns dos salários são agora
desviado para pagar dívidas e pagar juros a outras pessoas.
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No entanto, é possível comprar mais coisas do que é acessível.
do aumento do fluxo usando crédito.

O que às vezes acontece é que esse ciclo fica fora de controle. este
pode acontecer se não houver feedback negativo, como é o caso se os limites de crédito
aumentam sem fim ou se os pagamentos mínimos são retidos para fazer a
período de retorno extremamente longo. Isso é rentável para o credor, desde que
o mutuário não é o padrão. O resultado é mostrado emesta figura . Neste ponto
todos os salários estão indo para pagar a dívida. O material só pode ser comprado
através do uso continuado de crédito. Esse estágio está no limite da inadimplência,
porque mal podem ser feitos pagamentos. Uma perda de emprego levará essa pessoa a
padrão. A única opção seria negociar uma taxa de juros mais baixa que
reduzirá o pagamento e gastará o dinheiro extra pagando dívidas
ao invés de gastá-lo em mais coisas .
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O fluxo de caixa quando totalmente endividado. Todos os pagamentos estão indo para
contas e serviço de crédito. O crédito é usado para todas as compras.

Mesmo quando não é responsável pelo pagamento da dívida, a dependência de ter que
gastar para conseguir coisas , que podem ser consideradas como outra responsabilidade, significa que
perder o salário causará sérias dificuldades. Para evitar isso, pessoas sábias
estabelecer o chamado fundo de emergência . O fundo de emergência é uma tentativa de
proteja todos os passivos da sua vida com uma reserva de caixa. Estabelecer
fundo, os gastos devem ser reduzidos para desviar dinheiro para a poupança, como neste
figura . Seu tamanho depende de uma estimativa justa do passivo circulante - ou seja,
dinheiro que precisa ser gasto até que o salário perdido possa ser substituído. Naturalmente,
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isso depende da duração, da provável quantidade reduzida de gastos e da
perda do salário em relação a outras fontes de renda.

Isso mostra como um fundo de emergência funciona. Se os salários não são mais
próximo, o fundo de emergência pode fornecer um fluxo de caixa temporário para

continue gastando.
O fundo de emergência não difere da economia normal usada para

presentes, grandes compras, etc. A economia é essencialmente um atraso no consumo.
O mesmo vale para a poupança de aposentadoria, que é essencialmente um fundo muito grande
destinado a durar da aposentadoria até a morte.
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O fluxo de caixa ao trabalhar em mais de um trabalho. Se cada trabalho puder
cobrir despesas, a diversificação fornece segurança. Isso também pode ser

pensado como trabalhando em um emprego e tendo vários clientes.
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Uma pessoa, particularmente um trabalhador não assalariado, pode ter várias
fontes de renda, na forma de vários clientes ou contratos seriais
Nesse caso, o fluxo de caixa se parece com esta figura. Devido à instabilidade
natureza de sua renda, o trabalhador provavelmente dependerá de economias em
entre empregos. Como períodos sem trabalho são um modo de vida ", a emergência
dificilmente é o termo certo, mas o princípio é o mesmo. Ter mais
mais de um fluxo de renda fornece mais segurança devido à diversificação. Do
é claro, um trabalhador também pode se endividar e um salário pode levar
em trabalhos paralelos. A imagem completa para muitas pessoas parecerá mais com isso
esta figura . Esse sistema geralmente é fortemente acoplado e complicado, mas
normalmente não é complexo. Existem muitos livros dedicados à dissociação de
introdução de buffers e simplificação do sistema, principalmente consolidando
o que quer que tenha a mesma função. Por exemplo, duas contas bancárias
tornar-se um. Alguns se inscrevem para automatizar tudo com o recurso automático
pagamentos, etc. Outros preferem fazer cada pagamento manualmente. Eu suponho isso
é como a diferença entre dirigir um manual e um automático
transmissão. Realmente não importa, e é apenas uma questão de pessoal
preferência, desde que você escolha o que quer que seja confortável.
Pessoalmente, prefiro a opção manual, pois permite mais controle,
o que facilita a correção das coisas quando (e não se) elas dão errado.

Mais importante, porém, é a principal razão pela qual muitos reclamam
que eles não estão "progredindo", o que é evidente na figura. É o
perda de salário para o lixo e outras pessoas . Isso constitui muito trabalho duro
por nada, e é a razão pela qual tantos, após décadas de trabalho, têm tanto
pouco para mostrar.

Um fluxo de caixa bastante comum, embora um pouco simplificado, já que a maioria
as pessoas têm vários tipos diferentes de dívidas e poupanças e formas de

transferir o dinheiro entre as contas.
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Os capítulos anteriores trataram principalmente de estratégias para reduzir
essa perda. É perfeitamente possível viver bem usando esses métodos, e o
estratégias e táticas podem ser usadas para simplesmente priorizar recursos - por
Por exemplo, gastar em coisas que significam algo para você, como férias para
pólo sul, móveis antigos, informações sobre marcas, etc. - ou apenas
trabalhando sazonalmente e economizando o resto do ano - como alternativa,
trabalhando apenas algumas horas por semana (consulte Trabalho intermitente); ou, como será
abaixo, o dinheiro pode ser gasto em ativos que fornecerão recursos suficientes
fluxo de caixa para eliminar completamente a necessidade de trabalhar por dinheiro (consulte Financial
independência e investimento ).

Um trabalhador adquire ativos consumindo menos que sua renda e depois
economizando e investindo o resto. Esta figura mostra o fluxo de caixa de um trabalhador
quem está investindo e acumulando ativos. Observe que há um adicional
fluxo de caixa de ativos para coisas . Esse dinheiro vem de outras pessoas que
pagar pelo uso dos ativos do investidor. O fluxo de caixa do salário para as coisas
é assim reduzido.

Um trabalhador na fase de criação de ativos. O dinheiro está sendo gasto em
investimentos em ativos em vez de coisas, enquanto os ativos começam a produzir um

fluxo de caixa que pode ser gasto em coisas.
Possuir ações significa que o investidor obtém lucro (mas não o salário,

consulte O homem do salário ) quando outros trabalhadores produzem bens e serviços.
Possuir unidades de aluguel significa que o investidor é pago pelo uso de sua casa.
Possuir títulos significa que o investidor é pago pelo uso de seu dinheiro. No
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De fato, combinando essa figura e essa figura , obtemos essa figura, que mostra
como credores e devedores se encaixam no sistema econômico.

Esta figura mostra os fluxos de caixa em um mundo com apenas duas pessoas. Eu
rotulou-os como credor e devedor. Na realidade, existem muitos credores

e devedores (veja o texto para detalhes).
Também explica por que os "ricos ficam mais ricos" e por que aqueles que estão endividados
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e trabalhar para viver nunca parece "progredir". Enquanto apenas a figura
mostra o fluxo de caixa entre duas pessoas, na realidade os ativos são diversificados
através do sistema financeiro, para que cada proprietário do ativo receba uma pequena quantia
de muitas pessoas diferentes e cada proprietário de dívida usa os ativos de muitas
pessoas diferentes também. No entanto, figurativamente falando, é bem possível
para combinar os tamanhos relativos dos fluxos de caixa entre duas pessoas. Para
Por exemplo, gasto tanto em minhas despesas totais de vida quanto
a família de classe média gasta apenas seus juros hipotecários. Efetivamente
falando, emprestei meu dinheiro para que eles pudessem ter uma casa com cinco
quartos, três banheiros, um vestíbulo abobadado e uma garagem para dois carros. Em troca,
eles pagam todas as minhas despesas. Felizmente, nós dois consideramos isso um bom negócio; Eu
sei que sim.
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Financeiramente independente e trabalhando. Como essas economias fluem
em uma conta de não aposentadoria, o dinheiro flui imediatamente.

Em um país livre, as funções são escolhidas, não atribuídas. A maioria das pessoas escolhe
tornam-se devedores e pedem dinheiro emprestado para que possam aumentar seus gastos,
possivelmente devido à falta de conhecimento ou talvez simplesmente devido à barragem de
publicidade que diz que gastar dinheiro resultará em felicidade. No entanto, é
possível escolher o lado do credor e economizar dinheiro, eventualmente comprando
independência financeira . Essa independência financeira advém do investimento
em ativos geradores de renda até o fluxo de caixa dos ativos completamente
cobrir todos os gastos com coisas . Quando isso acontece, o dinheiro fluir olhares como este
figura . Aqui todos os salários vão para o aumento de ativos e o trabalho pode parar a qualquer momento
Tempo. Quando a pessoa não está mais trabalhando por dinheiro, o fluxo de caixa
situação se parece com esta figura.
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Financeiramente independente e não trabalha mais por dinheiro.

Page 249

Trabalhando por dinheiro

O trabalho foi definido de muitas maneiras diferentes, a mais apropriada
sendo "eu sei quando o vejo" e muitas vezes inclui atividades que um
não quer fazer.

A melhor maneira de pensar no trabalho é como um pacote que inclui vários
objetivos diferentes (consulte Definição de objetivos de contingência), como fluxo de caixa (consulte
Ciclos financeiros de fluxo de caixa), contribuindo para a sociedade, edificação pessoal,
socializar, ter algo para fazer o dia inteiro etc. (veja a discussão do lado
efeitos na definição de metas de contingência) Em muitos casos, o fluxo de caixa não é
considerado o principal motivo para o trabalho. Muitos afirmam significado ou paixão como
a principal razão para trabalhar. No entanto, mesmo se for esse o caso, o dinheiro
fluxo para pagar por coisas que não poderiam ser adquiridas devido à falta de habilidades
conexões (consulte O aprisionamento e o estilo de vida A Renaissance ), é um fator crucial
parte do trabalho.

Quando o fluxo de caixa vem do trabalho, é chamado de renda auferida . Ganhou
renda é obtida trabalhando para um empregador ou trabalhando em uma empresa
você possui, e sempre exige tempo e esforço. Ganhar renda é
portanto, um processo de troca de seu tempo por dinheiro. Por exemplo,
suponha que as tabelas atuariais digam que você ainda tem 60 anos para viver e que trabalha
1 ano em troca de US $ 30.000 líquidos. Agora você tem 59 anos, mas você
também tem US $ 30.000 que você não teria recebido de outra forma. Similarmente,
você pode trocar mais anos por mais dinheiro. Muitos trocam a maioria dos
o tempo deles por dinheiro. Se subtrairmos o tempo gasto no trabalho mais os associados
tarefas e dormir em um dia de 24 horas, resta muito pouco tempo, talvez menos
de 25%.

Contudo, pode-se gastar dinheiro para evitar gastar tempo diretamente - por
Por exemplo, ganhar US $ 10 para comprar uma panela de ferro fundido leva menos tempo do que construir
sua própria panela do zero. Dinheiro também pode ser investido para obter mais dinheiro
gastar, evitando assim trocar tempo. Arranjos diferentes
defina as restrições ao seu fluxo de tempo e dinheiro. Eu os divido em
trabalho assalariado, que abrange o arranjo típico de um assalariado (ver
O homem do salário) e trabalho não remunerado, que abrange os
arranjos de um trabalhador (consulte O trabalhador ) ou empresário
(consulte O empresário)
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Dentro do contexto do estilo de vida renascentista (consulte A Renaissance
estilo de vida ), existem três estratégias financeiras a serem seguidas: trabalho intermitente
(ver o trabalho intermitente ), a independência financeira (reforma antecipada), ou semi-
aposentadoria apoiado por uma forma de trabalho a tempo parcial (ver Financeiro
independência e investimento ). A beleza de combinar o Renascimento
estilo de vida ao trabalhar por dinheiro é que, desde que você possa obter e manter um
trabalho por alguns anos, a estratégia é robusta e prática no sentido
que o sucesso depende mais de qualidades internas como foco, disciplina,
persistência e comportamento de gastos, que estão sob seu controle, do que em
circunstâncias externas, como carreira ou sucesso nos negócios, ou uma corrida de sorte
o mercado imobiliário ou de ações, que não estão diretamente sob seu controle.
O trabalho assalariado e não assalariado se sente diferente devido ao
maneiras diferentes pelas quais o tempo é trocado e remunerado. Muito provavelmente você já
trabalho, então, em vez de começar algo novo, é mais conveniente manter
fazendo o que você faz atualmente para ganhar dinheiro, enquanto começa a
trabalhe em maneiras de se tornar economicamente independente e
financeiramente resiliente (consulte Um design modular ). 105

Trabalho assalariado

O trabalho assalariado fornece um fluxo de dinheiro muito previsível e normalmente um
horário de trabalho muito previsível, envolvendo aparecer todos os dias da semana
exceto por cerca de 10 a 25 dias por ano.

Um salário é pago quando a produtividade é difícil de medir porque o esforço
não pode ser associado diretamente a um produto gerador de receita específico ou
serviço. Isso significa que a produtividade tem pouca influência sobre quanto
a pessoa é efetivamente paga, sendo o salário determinado por negociação de contrato
habilidades e acidentes históricos, como ser contratado no ano anterior a novas contratações
recebem um salário inicial substancialmente mais alto. Pode ser que seja isso que
levou ao sigilo generalizado sobre o que os colegas de trabalho recebem. Tal
O sigilo mantém a ordem, porque, embora os gerentes possam não estar cientes de
quão duro seu pessoal trabalha, todo mundo sabe, ou melhor, tem uma opinião
sobre a produtividade dos colegas de trabalho. O trabalho por peça é frequentemente assalariado
porque é mais barato para um funcionário treinar um funcionário em tempo integral do que
é treinar dois funcionários de meio período. A conseqüência sistêmica é
desemprego e, portanto, a competição por empregos em período integral (ver Job
Concorrência ), que reduz os salários. Por outro lado, também cria mais
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segurança no emprego com um determinado empregador, uma vez que os trabalhadores remunerados por hora são os prim
ser demitido durante as crises. Mesmo que um trabalho assalariado não envolva
geralmente é esperado que os funcionários estejam presentes, independentemente da
se eles estão sendo produtivos ou não. Isso geralmente leva ao refrigerador de água
converse por horas, finja que trabalha e outras atividades improdutivas, que
muitas pessoas realmente gostam. A preponderância disso é obviamente
dependente da empresa, mas parece um pouco proporcional ao tamanho da
empresa e a quantidade de procedimentos burocráticos. Mas não acho que seja
impreciso sugerir que a atmosfera é muito parecida com o ensino médio ou
Faculdade.
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No entanto, receber salário pode levar a menos satisfação, pois o
a conexão esforço-recompensa é interrompida quando o funcionário percebe que recebe
pagou a mesma quantia, independentemente de quanto ou quão pouco ele trabalha.
Perceber que o pagamento geralmente tem mais a ver com habilidades de negociação, política ou
posse do que produtividade ou mesmo responsabilidade pode ser deprimente. Divide
a força de trabalho em três tipos de pessoas, popularmente conhecidas como cavalos de trabalho,
mostrar cavalos e jumentos de cavalos. Em particular, alguns perceberão que podem
progredir na política do escritório e na gestão de carreira do que
trabalho consciente, alguns perceberão que aparecer e fazer o
quantidade mínima de trabalho pagará igualmente bem e alguns não perceberão
qualquer um. Vou deixar você adivinhar qual cavalo é qual.

Tradicionalmente, o trabalho assalariado implica alguma forma de carreira contínua
onde os intervalos são mal vistos. Além disso, será muito difícil negociar
sai de várias semanas para tirar férias ou trabalhar em outras coisas. Lá
pode haver acordos não-completos para assinar ou outros tipos de algemas de ouro
e restrições comportamentais.

Por esses motivos, e porque tende a pagar bem devido ao grande
número de horas trabalhadas, o trabalho remunerado é o método preferido para
acumular um fundo para independência financeira (ver Financial
independência e investimento ). Existem muitos conselhos por aí, o mais
peça importante da qual é, na minha opinião, buscar algo que você
bom em vez de algo pelo qual você se apaixona - esses não são
necessariamente a mesma coisa - e considere as taxas de veiculação típicas
(níveis de desemprego) e, em particular, o custo de qualquer tipo de educação
requisito, usando um fluxo de caixa descontado ou taxa interna de retorno
análise para ver se vale a pena.
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Trabalho não remunerado

Trabalho não remunerado, embora possa envolver a contratação de um único
empregador, emprego tecnicamente um cliente, não deve ser considerado (ver esta
figura ), mas ainda se qualifica como um trabalho. Tal trabalho envolve fornecer
serviços ou fazer produtos directamente (ver O homem trabalhar) ou envolve
administrar uma empresa que transforma ativos em renda (consulte O empresário ). No
Nos dois casos, a conexão entre esforço e recompensa é facilmente aparente
e, assim, o trabalho proporciona uma quantidade maior de satisfação. Em particular,
trabalhar extra (horas extras) é compensado. Por outro lado, trabalhando menos
(undertime) não é compensado.

O trabalho não remunerado é, portanto, um nível mais próximo da realidade, no sentido de que
se nenhuma ação for tomada, nenhuma compensação será exibida. Desde que o trabalho é, em um
sentido, mais reais, credenciais e políticas se tornam menos importantes. Vai ser
mais fácil distinguir um bom trabalho de um mau trabalho. Além disso, em alguns casos, será
É possível dizer exatamente como sua contribuição agregou valor. Para
Por exemplo, você comprou 1.000 canetas por US $ 1 cada, as apresentou em uma loja e
vendeu por US $ 3, ou você tricotou um suéter e o vendeu, ou reparou
alguém está maluca. Em um sistema maior, muitas vezes será difícil dizer exatamente o que
o ponto dos formulários 32B-4s que você passou o dia inteiro arquivando é em termos de
operação da empresa. É interessante notar que, mesmo que este pague
melhor, muitas vezes pode ser menos satisfatório devido à falta de controle ou aparente
objetivo.

Claro que também é possível que você tenha sido atribuído ao arquivo Form
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32B-4s para alguma empresa como contratada terceirizada. Nesse caso, há
pode não haver nenhuma satisfação particular em fazer esse trabalho. As vezes isso
o tipo de peça é paga a cada hora. Isso acontece quando é difícil
estimar o preço de peças individuais porque são todas únicas. Advogado
honorários, apresentação de relatórios e edição de papéis vem à mente. Esse arranjo
sofre os mesmos problemas que a remuneração assalariada. No entanto, desde horas
são estritamente gravados, não há mais pagamento por conversas sobre bebedouros e
trabalhar sob tais termos seria considerado menos "confortável" do que fazer o
mesmo trabalho em condições assalariadas.

Em muitos países, muitos serviços sociais, como cuidados de saúde, são
previsto pelo governo. Mas nos EUA, muitos desses serviços são
previsto pelas corporações para aqueles que são assalariados
funcionários - isso é possível através de um poder de negociação em grupo semelhante
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sindicatos ao nível do empregador e benefícios fiscais especiais. Normalmente, um
trabalhador não assalariado deve fornecer esses benefícios ele mesmo e, se
empregado, ele também pagará todos os impostos da previdência social, enquanto os funcionários
paga apenas metade (o empregador paga a outra metade). Portanto, não é fácil
comparar renda entre trabalho assalariado e não assalariado. Além disso, é
não é fácil avaliar o valor de tais benefícios. Por exemplo, existem
pessoas que trabalham quase exclusivamente para os benefícios da
compensação porque eles precisam de seus benefícios para pagar tratamentos com medicamentos.
Por outro lado, outros ficam cobertos demais - por exemplo, funcionários sem
as crianças não têm utilidade para os serviços gratuitos de creche, mas isso faz parte de
pacote de compensação.

A vantagem do trabalho não remunerado é muitas vezes um controle maior sobre
o tempo de alguém. Isso significa que, se o objetivo é buscar alguma forma de
trabalho intermitente (consulte Trabalho intermitente ) intercalado por períodos mais longos
do trabalho não remunerado, não remunerado, é superior. Alguns trabalhos são de localização
independente, como qualquer coisa que envolva informações e alguns trabalhos - por
por exemplo, empreiteiros - são tão onipresentes que são de fato locais-
independente. Por outro lado, alguns empregos, como contabilidade, direito e medicina, são
licenciado regionalmente e, digamos, um dentista capaz de tratar pessoas em
o país A provavelmente não poderá legalmente estabelecer-se no país B.

Como o trabalho não remunerado é compensado por esforço, pode ser possível
esforçar-se muito e acabar com um total muito alto
compensação trabalhando dia e noite. 106 Isso pode significar
acelerar o acúmulo de economia. Por outro lado, pode ser difícil encontrar
trabalho ou energia suficientes para fazer tanto esforço, uma vez que
o trabalho mensurável costuma sobrecarregar diretamente a energia física ou mental.
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Fazer dinheiro trabalhar para você

Até os 25 anos, nunca me ocorreu que dinheiro pudesse funcionar para mim.
Certamente eu sabia que dinheiro podia ser investido e, em troca, recebia uma
fração de volta a cada ano na forma de juros ou dividendos. o que
não me ocorreu foi que esse dinheiro poderia atingir um nível equivalente a
minhas despesas e que esse dinheiro poderia pagar por coisas tão bem quanto
rendimento ganho faz. Eu acho que muitos compartilham esse mesmo bloqueio mental, porque
as contas de poupança são muito pequenas, portanto o pagamento anual pode pagar por um
noite na cidade, ou porque as economias são isoladas na aposentadoria
contas em que os pagamentos voltam à economia. Isso evita que as pessoas
de pensar em renda do capital, assim como retirar diretamente o imposto de renda
dos ganhos antes do recebimento do salário impede que as pessoas pensem
sobre impostos, além de uma abstração que está fora de controle.

Se você decidir fazer dinheiro funcionar para você, com o tempo você se tornará
familiarizado com a lei tributária, como obter dinheiro com contas de aposentadoria
enquanto paga a menor penalidade possível e como cuidar da
principal e manter o rendimento sustentável, a ponto de ser pelo menos
competente (consulte Controle de domínio) Mais uma vez, os planos individuais variam
significativamente, mas os princípios orientadores serão bastante semelhantes. O resto disso
O capítulo discutirá, portanto, os princípios gerais que devem ser mantidos
próximos 100 anos, em vez de planos de investimento específicos, que podem mudar
dentro de uma década.

Índices financeiros importantes

No campo das finanças pessoais, há muita discussão sobre
salários, patrimônio líquido e qual é o "número" (economia necessária para se aposentar).
Contudo, ao analisar a situação financeira de diferentes pessoas, torna
mais sentido olhar para razões do que números absolutos para ver quão bem alguém
está fazendo. Isso não é diferente de analisar as demonstrações financeiras de
empresas de diferentes tamanhos, dividindo por patrimônio, ganhos, ativos etc. ou por
medir a força de uma pessoa em relação ao seu peso corporal e não ao seu
força absoluta.
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Fundos de emergência

Vamos dividir o fluxo de renda do trabalho em gastar com desejos,
gastos em necessidades e economia. Por exemplo, um normalmente recomendado
taxa de poupança para o consumidor médio é de 10%. A divisão entre necessidades
e quer depende de circunstâncias pessoais. A maioria precisa muito menos do que eles
pense, mas vamos assumir que 60% são gastos em necessidades e 30% em gastos
quer. Como regra geral, os fundos de emergência precisam apenas substituir as necessidades. Com
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os números acima, leva 6 meses para construir um fundo de emergência
que suprirá todas as necessidades por 1 mês. Se a emergência (falta de emprego
renda) durar mais de 1 mês, um será apagado e começará a ser o padrão.
Se uma emergência durar 6 meses, é necessário 6 vezes mais
muito dinheiro. Com a taxa de poupança de 10%, serão necessários 6 × 6 meses ou 3 anos
para construir este fundo. Se emergências acontecem com mais frequência, o que não é
completamente improvável, então um será eliminado porque não há
tempo para reconstruir o fundo de emergência.

Considere outro exemplo para alguém com a mesma taxa de poupança,
10%, mas aqui apenas 20% são gastos em necessidades, enquanto 70% são gastos em necessidades. No
Nesse caso, são necessários apenas 2 meses de economia para substituir 1 mês de gasto
nas necessidades. Se o fundo de emergência tiver a mesma duração (6 meses), o
O tempo necessário para financiar totalmente o fundo de emergência é de 1 ano, em vez dos 3
anos no primeiro exemplo. Isso significa que, para a mesma taxa de economia, um
orçamento dominado por necessidades flexíveis (pouco acopladas) é mais resistente do que
um orçamento dominado por necessidades inflexíveis (fortemente acopladas).

Agora considere um terceiro exemplo. Aqui a taxa de economia é de 20%, as necessidades são
20% e desejos são 60%. Aqui são necessários 1 mês de economia para substituir 1
mês de gastos com necessidades. Para criar apenas o fundo de emergência de 6 meses
leva meio ano. Essa é a distribuição mais segura de gastos e economia de
os três exemplos. Mas pode-se fazer melhor, como será mostrado abaixo.

A conclusão aqui é que quanto maior a proporção da taxa de poupança em relação às necessidades,
o mais seguro é de emergências. Além disso, quanto maior a proporção de desejos para
necessidades (mais desejos, menos necessidades), mais segura a pessoa é. Agora deve ser
fácil calcular o tamanho de um fundo de emergência. Tudo que você precisa é identificar
suas necessidades em relação à sua renda, suas economias em relação à sua renda e
a duração esperada da sua emergência (quanto tempo levará para encontrar uma
novo emprego - isso depende da sua profissão e da economia). Você também precisa
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estimar a frequência de suas emergências (com que frequência você espera obter
demitido).

Taxa de poupança para independência financeira

Um fundo de emergência representa independência financeira no mais simples
nível, porque significa que, em caso de emergência, não há necessidade de financiar
(emprestar dinheiro para substituir) as despesas de moradia.

Vamos considerar a taxa de economia necessária para substituir as necessidades e
quer. Se a taxa de poupança é de 10%, precisa e quer total de 90% e, portanto,
leva (90/10 =) 9 anos de trabalho para economizar dinheiro suficiente para gastar em necessidades
e quer por 1 ano de não trabalhar. Se a taxa de poupança for de 20%, as necessidades e
quer total de 80% e, portanto, leva (80/20 =) 4 anos de trabalho para substituir 1
ano de gastos. Se a taxa de economia for de 50%, um ano de trabalho economiza
dinheiro suficiente para tirar 1 ano de folga. Esta tabela mostra os cálculos para todos
casos usando a fórmula (1-r) / r (por exemplo, para 20%, r = 0,20 assim (1-
0.2) /0.2=4 ) para a metade superior e r / (1-r) para a metade inferior. Note que este
o cálculo não considera economias de emergência e aposentadoria. Se você gostar,
incluem economias de aposentadoria e de emergência em geral
gastos.
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Cálculos simples de taxa de economia sem taxa de juros.
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Trabalho intermitente

É importante observar que as unidades de tempo em a mesa é irrelevante. Dado
uma taxa de economia de 50%, não há regra de que seja necessário trabalhar 1 ano e tomar as
no próximo ano, embora essa solução esteja crescendo em popularidade. É igualmente
válido para trabalhar 3 anos e tirar os próximos 3 anos. Um trabalho flexível
cronograma significaria que, em vez de contar em anos, você poderia
contando em meses ou até dias ou horas (um dia de trabalho de uma hora, alguém?).
Em outras palavras, com uma taxa de economia de 20%, você pode tirar 1 mês de desconto a cada
você trabalha 4 meses ou 1 dia de folga cada vez que trabalha 4 dias.
Como alternativa, com uma taxa de economia de 75%, você pode trabalhar 3 meses e levar
o resto do ano de folga. Isso funciona para qualquer pessoa com muito controle
ao longo do tempo de sua renda - por exemplo, empresários, empresas sazonais
trabalhadores (agricultores, contadores fiscais), freelancers, viajantes qualificados e
empreiteiros, trabalhadores manuais; em geral, qualquer pessoa que encontre trabalho facilmente
sem comprometer-se a um emprego prolongado. Por outro lado, isso não acontece
trabalhar bem para profissionais de carreira assalariados.

Independência financeira e investimentos

Os cálculos acima não levam em conta os retornos de investimento do fundo
conta. É lógico que se alguém acumular um fundo de 9 anos por
economizando 75% enquanto trabalha por 3 anos e investe-o com um retorno de 5%,
duram mais de 9 anos antes de acabar, devido aos retornos do investimento
no dinheiro que ainda não foi gasto.

Presumindo que os retornos possam ser garantidos - mais sobre isso mais tarde - é
possível calcular exatamente quanto tempo esse fundo durará se compor
juros a uma taxa i . Suponha que o fundo tenha um tamanho P 0 0e a cada ano p é
retirada no primeiro dia do ano, enquanto o restante do dinheiro é
investido por um ano a uma taxa i . Então, a quantidade de dinheiro após um ano será
estar

P1 1= (P0 0-p) + i (P0 0-p) = (P0 0-p) (1 + i) = P0 0(1 + i) -p (1 + i).
Outro p é retirado (agora retiramos um total de 2p ) e o valor
quantidade restante P 1 1-c é investido novamente à taxa i . A quantidade disponível
no final do segundo ano é então
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P2= (P1 1-p) (1 + i) = P1 1(1 + i) -p (1 + i)
= (P 0 0(1 + i) -p (1 + i)) (1 + i) -p (1 + i)
= P 0 0(1 + i) 2- p (1 + i) 2- p (1 + i),

onde substituímos em P 1 1da primeira equação. Repetindo isso, encontramos
o montante remanescente após o terceiro ano a ser

P3= (P2-p) (1 + i) = P0 0(1 + i) 3- p (1 + i) 3- p (1 + i) 2- p (1 + i)
e assim por diante até

PN= P0 0(1 + i) N- p (1 + i) N- p (1 + i) N-1 -...- p (1 + i) 2- p (1 + i)
= P0 0(1 + i) N- p [(1 + i) N + (1 + i) N-1 + ... + (1 + i) 2 + (1 + i)].

Escreva o termo entre colchetes como ( S para soma)
S = (1 + i) N + (1 + i) N-1 + ... + (1 + i) 2 + (1 + i),

então
(S + 1) (1 + i) = (1 + i) N + 1 + (1 + i) N + ... + (1 + i) 2 + (1 + i),

e então (S + 1) (1 + i) -S = S + Si + (1 + i) -S = Si + (1 + i) = (1 + i) N + 1 porque todas as
cancelamento de termos individuais na soma (defina N como qualquer número aleatório e
escreva a soma para verificar se está em dúvida) levando a

S = ((1 + i) N + 1 - (1 + i)) / (i) = ((1 + i) ((1 + i) N -1)) / (i).
Substitua esta equação eesta equação de volta a esta equação para obter

PN = P 0 0(1 + i) N -pS = P0 0(1 + i) N- pS
= P 0 0(1 + i) N- p ((1 + i) ((1 + i) N- 1)) / (i).

Estamos interessados   em usar esta fórmula para determinar quanto tempo o portfólio
durará, ou seja, qual o tamanho de N ? 107 Quando o dinheiro acabar, P N == 0 ,
portanto, reescrevemos essa equação como

0 = (P 0 0) / (p) i- (1 + i) (1-1 (1 + i) N ),
e entao

N = logaritmo [(1) / (1- (P0 0) / (p) (i) / (1 + i))] / log (1 + i).
A partir desta fórmula - que aliás é o ponto em que você pode acordar

se você adormeceu durante a derivação - vemos que, se tivermos um
P0 0= Fundo de 10 anos que paga p = 1 anualmente com juros de 4% ( i = 0,04 ), é
dura N = 12,38 anos em vez de 10 anos. Em comparação, um fundo de 20 anos
com os mesmos parâmetros dura 37,39 anos. Isso é muito interessante,
porque dobrando a economia antes de iniciar a retirada, um
15 anos adicionais foram ganhos além dos 2,38 anos dos 10 anos
interesse do fundo.

Page 259

Esta equação é a fórmula-chave para a aposentadoria precoce extrema, portanto pague
atenção extra a este parágrafo! A fórmula relaciona o número de
anos de aposentadoria (sua expectativa de vida após a aposentadoria) à taxa de retorno
seu portfólio e o tamanho do seu portfólio, indicado nas taxas de retirada
p / P0 0ou o equivalente "anos de fundo", conforme ilustrado nesta tabela. Observe que
esses dois números são exatamente o inverso um do outro,108 já que se P é dado em
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0 0anos, então p = 1 ano.
Esta figura mostraequação , relacionando o tamanho do fundo a quanto tempo

dura para diferentes valores de i . Primeiro, observe que i = 0 produz uma linha reta
porque se nenhum interesse for recebido, um fundo de N ano durará exatamente N anos.
Observe também que, se i = (p / P0 0) / (1-p / P0 0) então o denominador é 0 e N ->
infty . Isso significa que o portfólio durará para sempre. A razão é que cada
ano, o portfólio cresce exatamente pela quantidade retirada. Isto é
também chamado de perpetuidade e preservará o diretor para sempre. Um rápido
rearranjo de i = (p / P 0 0) / (1-p / P0 0) produz

P0 0= (1 + i) p / i,
qual é o tamanho do fundo necessário para retirar p no início de cada
período em que os juros são adicionados no final do período. 109 Uma perpetuidade
deixa uma propriedade que é exatamente igual a P0 0. Se for menor que p (como fornecido por este
equação ) é retirada, então o que não é retirado pode ser usado para crescer
diretor. Isso significa que P aumentará mesmo quando o dinheiro for sacado.
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Tamanho do fundo dado em anos de despesas versus quanto tempo
realmente duram antes de serem esgotados, dado um retorno de investimento diferente

cotações.
O tempo para acumular o fundo P 0 0/ p (dado em anos ou meses ou

qualquer que seja sua unidade de tempo preferida) pode ser calculada de maneira semelhante. o
maneira mais simples de calcular, utiliza o método de essa mesa

P0 0/ p = (r) / (1-r) M,
onde r é a taxa de poupança e M é o número de anos trabalhados. Isto é o
mesma equação usada para gerar esta tabela . Agora, se os fundos forem
investido a uma taxa ie permitido agravar temos

P0 0/ p = (r) / (1-r) SUMi = 1
M (1 + i) i-1 .

Observe que esta equação se reduz à equação acima se i = 0 . Usando um similar
truque para lidar com a soma, encontramos

P0 0/ p = (r) / (1-r) ((1 + i) M -1) / (i).
No planejamento tradicional de finanças pessoais, o tempo investido M é o mais

fator importante, com valores típicos em torno de 30 ou 40 anos. Algumas pessoas
será inteligente o suficiente para obter retornos superiores ao investimento i . Nós não somos
contando com isso. No caso de aposentadoria antecipada, M será pequeno e nós
presumirá que eu esteja na faixa usual, talvez em torno de 6%. A alavanca principal
no essa equação é, portanto, r / (1-r) . Para uma taxa de poupança tradicional r = 0,1, a alavanca
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é r / (1-r) = 0,11 , enquanto que para uma taxa de economia extrema r = 0,75 , a alavanca r / (1-
r) = 3 , que é 27 vezes maior! Mesmo com muito tempo para compor e uma
desempenho superior ao mercado de alguns por cento, é difícil superar um fator de 27.110

Esta figura mostra o tempo necessário para aumentar o fundo para 30 anos como um
função da taxa de poupança. De acordo comesta figura, um fundo de 30 anos durará 70
mesmo com uma taxa de retorno modesta de 3%.
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O tempo que M leva para crescer P0 0/ p a 30 para uma determinada taxa de economia r . UMA
um fundo com duração nominal de 30 anos deve ser seguro se aposentar na maioria

circunstâncias. Observe que uma taxa de poupança tradicional de 15% requer uma
pouco mais de 30 anos de trabalho para obter investimentos médios

retornos de 10%. Se, por outro lado, o retorno do investimento cair para um
conservador em 6%, são necessários mais de 45 anos de trabalho.

Vamos isolar M a partir desta equação para obter
M = logaritmo (1 + i (P0 0) / (p) (1-r) / (r)) / log (1 + i).

Supondo que a expectativa de vida seja de 100 anos e uma seja financeiramente
independente ou trabalhando para se tornar assim nos últimos 80 anos desse período
(ajuste seus números como achar melhor) e, em seguida,

80 = N + M,
onde N é o número de anos que vive do seu dinheiro e M é o número
de anos gastos acumulando-o. Agora podemos traçar o tempo de trabalho M como um
função da taxa de poupança r para descobrir quantos anos são necessários para
trabalhar para acumular dinheiro suficiente para uma determinada taxa de retorno i . Isto é
mostrado nesta figura . Esta é a figura mais importante deste capítulo.
Especificamente, mostra que altas taxas de poupança levam a resultados extremamente precoces.
independência financeira. Por outro lado, as economias tradicionalmente recomendadas
taxas significam trabalhar por 40 anos ou mais e dependem muito da
taxa de retorno i . Também mostra a diferença entre uma taxa de poupança de, digamos
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35%, que a maioria das pessoas consideraria alta, e uma taxa de poupança de70% Ele mostra o que sua taxa de poupança r deve ser o de se aposentar em M anos. Como é
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Evidentemente, economizar três quartos da renda gera
independência em cerca de cinco anos! Por outro lado, uma taxa de economia de 15%
requer cerca de 35 anos de trabalho a uma taxa de retorno otimista de 6%, cerca de 20
anos de trabalho a uma taxa de 10% e cerca de 45 anos a uma taxa de 4%.

Figura mostrando a taxa de poupança em relação aos anos de aposentadoria por um intervalo
das taxas de retorno do investimento, presumindo que o número total de anos

trabalhado e aposentado é igual a 80 - por exemplo, uma pessoa começa
trabalhando aos 20 e morre aos 100.

Investimento e taxas de retorno razoáveis

No mundo real, é improvável que eu permaneça constante. O principal P
também pode variar substancialmente se for investido no mercado. Além disso,
há inflação para enfrentar. As equações derivadas em Financial
independência e investimento, portanto, precisam ser expandidos ou usados
com uma margem significativa de segurança. É muito tentador conectar taxas de retorno
10% ou mais e derivam termos muito favoráveis   - por exemplo, um
apenas 15% de taxa de poupança e uma taxa de retorno de 10% permitem aposentar-se "cedo"
após cerca de 20 anos de trabalho. O problema com esses exercícios é conhecido como
"lixo dentro lixo fora". As limitações das fórmulas devem ser
entendido usá-los. O mundo financeiro está repleto de histórias de pessoas
e empresas que confiam demais em suas equações sem
compreendendo os limites.
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Para dar um exemplo de uma derivação mais realista, suponha que investimos em
um amplo índice de mercado e pressupõe que taxas de retorno futuras e taxas futuras
da inflação corresponderá exatamente aos do passado. Então podemos escolher um
conjunto histórico de retornos e passar por um cálculo como acima, exceto cada
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ano, usamos o valor de i igual ao retorno do mercado para o
ano correspondente. Além disso, contabilizamos a inflação usando o
valores históricos correspondentes, aumentando p pela taxa de inflação para
cada ano. Isso pode ser feito numericamente. A equação analítica é apenas uma
maneira rápida de derivar o resultado quando os valores são assumidos como constantes.
Se calculado numericamente com dados históricos, descobrirá rapidamente que o
resultados N e M queremos variar dependendo da faixa de anos o histórico
dados são retirados. Usar dados de 1980 a 2005 será diferente de
usando dados de 1935 a 1960. Para compensar isso, todos os períodos possíveis
do passado pode ser calculado. Isso é chamado de simulação de Monte Carlo e
existe um disponível em firecalc.com . Obviamente, isso é preciso apenas se
o futuro repete os números passados. Ainda assim, traçando para todo o histórico possível
períodos mostra como as coisas se desenrolam historicamente. Este exercício pode ser
repetido para diferentes mercados (patrimônio nacional, patrimônio internacional,
bens imóveis, imóveis, madeira, etc.) e para diferentes métodos de investimento
(comprar e manter, dividendos, Dogs of the Dow, etc.). No entanto, rapidamente
fica claro que há limites para o quanto o modelo pode ser ajustado
os dados. O objetivo deste exercício não é obter um valor numérico, mas sim
ter uma noção de possíveis cenários futuros, assumindo que o futuro provavelmente
repita o passado de uma maneira ou de outra.

Simulações numéricas exigem muito esforço, por isso é mais fácil e mais
preciso explicar a inflação e as taxas de retorno, definindo i como o real
taxa de retorno, que é igual à taxa nominal de retorno menos a inflação. Além disso,
considere que os números oficiais de inflação podem não necessariamente pertencer a você.
A inflação ao consumidor é calculada com base no que os consumidores compram e isso
provavelmente será bem diferente do que você compra.

Dada essa incerteza, o que devemos fazer? Aceite que o pior que pode
O que acontece é que seus investimentos entram em colapso, o que provavelmente significa
a economia está lidando com desemprego em massa ou alguma outra calamidade.
Por sua vez, isso significa que quem paga suas despesas com o trabalho também será
em apuros. Em particular, como não sabem viver com eficiência, eles
terá mais problemas do que você, pois eles precisam encontrar recursos de alta renda
enquanto você tem uma seleção muito maior de empregos de baixa renda. Em tais
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um desastre, você pode ser pobre com uma baixa renda, mas todo mundo será
quebrou sem renda.

Como investidor, vivo com o fato de que, às vezes, os mercados caem,
o que me faz sentir mais pobre, mas também torna as ações mais baratas para comprar.
Às vezes eles sobem, o que me faz sentir rico, mas também faz estoques
mais caro para comprar. Podemos calcular valores de expectativa para sempre e
sempre, mas são exatamente isso - expectativas. Nada pode ser garantido.
Atingir a independência financeira e ter seu dinheiro trabalhando para você em
um ponto inicial significa projetar 60 anos. Muita coisa pode acontecer em 60 anos,
incluindo acidentes que desabilitam quem trabalha por dinheiro ou
mudanças que tornam setores inteiros (máquinas de escrever, máquinas de telex, ônibus
vagões, bondes, dirigíveis transatlânticos etc.) obsoletos. No entanto, é
provável que ainda seja possível investir de alguma maneira, mesmo 60 anos
agora. Não há como saber se esses investimentos estarão no estoque
mercado, dívida do governo, dívida pessoal, anuidades, hipotecas, madeira, reais
propriedades, fazendas de plâncton, gado, água potável, solo superficial ou o que você tem. isto
Seria um grande erro pensar que uma escolha feita agora também será válida
daqui a dez anos, assim como qualquer veículo de investimento em particular que eu pudesse
sugerir agora provavelmente parecerá bobo daqui a uma década. Trinta anos atrás
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todo mundo odiava ações, mas adorava ouro. Vinte anos atrás, fundos mútuos
eram a coisa mais quente. Depois de uma década de tendências nos mercados de ações, que
subiu, não importando o que as pessoas possuíam, foi decidido que os gerentes
não eram necessários e os fundos de índice entraram em moda - por que você precisa de um
gerente se os mercados sobem por conta própria? Nesse ponto, ninguém queria
próprio ouro. Nos últimos 10 anos, o mercado esteve em uma faixa de negociação e
agora o ouro está mais caro do que nunca, então quem sabe o que o futuro vai
trazer? Minha sugestão é não presumir que se pode escolher uma classe de ativos e
então fique com ele para sempre.

Apesar disso, existem alguns princípios estabelecidos na arte de
investindo. A recompensa é frequentemente correlacionada com o risco, onde o risco pode ser
quantificado como volatilidade ou qualificado como incerteza (falta de conhecimento). este
significa que quanto maior a taxa de retorno, maior o risco de perda de capital.
Outro princípio, no entanto, diz que o risco está mais relacionado à habilidade e
conhecimento. Ambas as afirmações são verdadeiras, mas por razões diferentes. E se
você pensa em um carro de corrida rápido, é um veículo mais arriscado para dirigir, mas se você
saber dirigir, o risco diminui.
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Há duas conclusões disso. Primeiro, ter uma margem de segurança em
termos de principal é uma boa ideia. Em outras palavras, ter uma baixa retirada
taxa é mais segura do que uma alta taxa de retirada, porque a taxa de retorno exigida
é inferior. Um fundo maior, portanto, permite mais segurança. Segundo, invista no que
você entende e não o que as pessoas lhe dizem. Esta é a principal razão pela qual estou
não lhe dizendo em que investir. Se você não sabe nada sobre
investir, faça questão de aprender! Será sua nova função financeira em
o mundo. Não há pressa - como foi mostrado em Independência financeira e
investimento , o retorno do investimento i é bastante sem importância durante o
período de acumulação, desde que seja curto. Muita aprendizagem pode acontecer
durante esses anos - as pessoas vão para a faculdade e se formam no tempo em que você
tem que aprender a gerenciar seu dinheiro.

Eu invisto em ações porque passei quase uma década lendo sobre ações
investindo. Por outro lado, sei pouco sobre investimento imobiliário. Se vocês são
mais interessado em imóveis, talvez você deva investir nisso.
Algumas pessoas possuem terras de madeira e a cada poucos anos vendem madeira e vivem
fora dos rendimentos. A razão de eu investir em ações é uma combinação de
interesse, temperamento pessoal e acidente histórico. Não é porque eu
determinaram que são um investimento superior por qualquer meio.

Cada mercado tem sua volatilidade idiossincrática e taxas de retorno. Madeira, para
exemplo, cresce independentemente do que o mercado faz, a uma taxa de cerca de 3
4% ao ano. Se os preços estiverem baixos, você simplesmente espera cortar até que estejam altos
novamente. Como a madeira continua sendo uma parte importante da economia, pode-se esperar que
aumento de preço em sincronia com a inflação. O mercado de ações dos EUA tem historicamente
retornou cerca de 10% nominalmente - outros mercados de ações retornaram diferentes
quantidades. Observe que esse resultado inclui um touro significativo de duas décadas
mercado entre 1983 e 2000. Outras vezes, está estável há décadas. No
os períodos 1905-1942, 1965-1983 e 2000-2007, o retorno do mercado foi
zero ou negativo. Alguns desses períodos são realmente longos! Se o investimento
A estratégia baseia-se em ganhos de capital, como ocorre em uma estratégia de compra e manutenção,
levará ao fracasso se a taxa de retirada for muito alta durante anos de declínio,
uma quantidade excessiva de ações será liquidada quando o mercado estiver baixo. Monte Carlo
simulações sugerem que uma taxa de retirada de 4% é boa por 30 anos
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despesas ajustadas pela inflação e que uma taxa de retirada de 3% é boa para 60anos ou mais. Uma taxa de retirada de 2% durará para sempre - ou seja, se a história
se repete.
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A longo prazo, o setor imobiliário sempre aumenta ... à taxa de inflação!
Apesar dos altos e baixos, das bolhas e dos acidentes, a taxa de inflação é a
tendência de longo prazo. Isso faz sentido, porque as casas são improdutivas
coisas. A razão pela qual as pessoas ficam ricas em imóveis é porque os regulamentos, ou
sua falta, permita uma quantidade fantástica de alavancagem que pode ser usada durante
bolhas. No entanto, se o ativo principal estiver na forma de unidades de aluguel e
os aluguéis podem ser aumentados com a inflação, a inflação é resolvida. A retirada
a taxa é simplesmente baseada na taxa média de preenchimento, digamos 80% ou 4 em 5
unidades, vezes o fluxo de caixa menos os custos e impostos de manutenção divididos pela
valor das unidades (veja também Alugar ou possuir?)

Em resumo, o crescimento orgânico de qualquer setor parece concentrar-se
cerca de 3% de crescimento real. Este é o número que eu usaria como uma retirada segura
taxa. É difícil julgar se esse número será representativo da
próximos 50-100 anos. Primeiro, o crescimento da população humana atingirá o pico e
provavelmente diminuirá novamente dentro desse período. A energia disponível a partir de fósseis
combustíveis subjacentes à economia certamente reverterá e diminuirá tão rapidamente
mais rápido do que vem crescendo. Talvez o consumismo como produtividade
o motor cessará e as pessoas começarão a manter suas coisas ou desgastá-las
em vez de comprar novos o tempo todo, o que reduziria significativamente o
precisa produzir. Por outro lado, as taxas de juros históricas que datam de milhares
anos, por exemplo, como medido no reembolso de um porco emprestado ou
grãos emprestados na próxima colheita, são facilmente tão altos quanto 100% ao ano. Se eu
era um banqueiro especializado em suínos ou cereais, eu aceitaria taxas mais altas, mas
para alguém que apenas presta atenção a questões de gerenciamento de dinheiro por um
algumas horas por mês, mais ou menos, eu ficaria confortável com 3% por enquanto.

O verdadeiro custo das coisas

Essa equação fornece uma maneira rápida de estimar os ativos necessários para serem
financeiramente independente de uma determinada despesa recorrente. Usando um conservador
taxa de retorno de 3%, encontramos P0 0= 1,03 / 0,03 p = 34,33 p . Se a despesa for
mensalmente, como muitas despesas recorrentes, o custo anual é de 12 vezes
mais alto, portanto

P = (1 + 0,03 / 12) / (0,03 / 12) p = 401 p.
Isso significa que cada US $ 1 / mês não gasto é equivalente a reduzir o

tamanho exigido do fundo em US $ 401. Por exemplo, o custo de US $ 20 por mês
pagamento pode parecer barato para alguém que ganha US $ 15 / hora, mas com um
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renda baseada em ativos, na verdade representa $ 20 × 401 = $ 8020 , o que
representa mais de 4 meses de trabalho à taxa horária especificada. Assim, freqüentemente
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custa muito menos pagar mais por uma despesa única do que se envolverem uma despesa recorrente. Se, por exemplo, a conta mensal do cabo for de US $ 40, a
o equivalente baseado em ativo correspondente é $ 16.040. Essa quantidade pode comprar muito
de filmes e jogos de computador, e esses podem ser aproveitados ainda mais
filmes e jogos trocando-os (consulte Troca e troca ).

Os custos que não são mensais podem ser derivados da depreciação
cronograma em planejamentos de depreciação e convertidos no ativo necessário
apoio usando essa equação .

Então, no que devo investir?

Como você gostaria de gerenciar seu dinheiro? Você prefere fazê-lo
você mesmo ou terceirizar o trabalho? Você gosta de contabilidade e leitura de relatórios
ou você está mais interessado em reformar banheiros e lidar com
inquilinos? Talvez você esteja mais interessado em possuir terras agrícolas para alugar ou
moinhos de vento ou painéis solares que produzem eletricidade, uma rede de blogs / blogs ou
outros empreendimentos de baixa manutenção? Até você saber a resposta para estes
perguntas, não compre nada. Tire um tempo para descobrir a resposta enquanto
acumulando dinheiro. Se M em esta equação é pequena, a força de i , o que
depende de suas habilidades de investimento, não importa muito enquanto economiza. Eu
economizou dinheiro a uma taxa de juros escassa em uma conta bancária por quatro anos, enquanto
lendo sobre o investimento em ações antes de começar a investir em ações. este
não significa que você também tenha que investir em ações. Além disso, porque eu
investir em ações agora não significa que o farei nos próximos 50 anos. E se
circunstâncias mudam, eu vou mudar. Estude as alternativas. Leia, leia e
então leia um pouco mais.111 É isso que os investidores fazem. Isto é o que eu faço.

Cuidado com a promessa de altos retornos em geral ou novos não testados
métodos de investimento. É fácil se queimar com isso. Se retornos consistentes de
12% ou até 24% ao ano são possíveis, o tamanho do fundo pode ser pequeno.
No entanto, se um método novo ou exótico (empréstimo de porcos?) Promete altos retornos,
é quase garantido que esses retornos caiam à medida que mais pessoas compram
ou que os retornos simplesmente não são sustentáveis   porque os riscos estão longe
superior ao previsto.

Dito isto, se você decidir que não tem interesse em gerenciar seus próprios
dinheiro, como sempre, é possível pagar para compensar. Você pode pagar
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outra pessoa para gerenciar seu dinheiro, você pode pagar por seus erros ou
você pode pagar em termos de custos de oportunidade por ter um desempenho insatisfatório
portfólio.

Em todos estes, o custo relativo à taxa de retirada será alto porque
a taxa de retirada é geralmente baixa. Taxas de administração típicas são
com base e poderia ser facilmente de 1%, o que deve resultar da retirada
taxa. 112 Por exemplo, se a taxa de retirada é de 4% e 1% vai para as taxas,
apenas deixa 3% para despesas; em outras palavras, 25% do fluxo de caixa é gasto
sobre taxas de administração. Com taxas tão altas, significa que o fundo deve ser
proporcionalmente maior para apoiar a independência financeira. Vale a pena
gaste tempo e esforço aprendendo a gerenciar seu dinheiro sozinho
do que aumentar M ? Isso é contigo.

Gestão de ativos

A renda baseada em ativos é fundamentalmente diferente da renda baseada em trabalho
renda. A principal diferença é que a renda baseada em ativos é proporcional à
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ativos e habilidades, enquanto a renda baseada no trabalho é proporcional ao tempo gasto
e habilidade.

Ambos exigem habilidades, embora habilidades diferentes, então a diferença é tempo
versus ativos. Naturalmente, o gerenciamento de ativos requer algum tempo - para
Por exemplo, pensar e observar - e trabalhar exige alguns ativos, como ferramentas e
recursos, mas a proporção entre eles é marcadamente diferente.

Considere um cenário em que US $ 2.000 em ativos rendam 4% (US $ 80) sem
esforço, mas onde o gerenciamento de ativos aumentará o rendimento para 6% (US $ 120). este
é uma diferença de US $ 40 em algumas horas de trabalho - presume-se que o
as horas gastas aprendendo a fazer esse trabalho não precisarão ser repetidas; uma vez
aprendido, não há necessidade de reaprender. Passar mais de algumas horas
gerenciar US $ 1.000 em ativos, portanto, não vale a pena, pois o retorno horário
a tempo cairia abaixo do salário de trabalho. Agora considere ter $ 200.000
em ativos que rendam 4% (US $ 8.000). Aumentar o rendimento para 6% (US $ 12.000) é um
diferença de US $ 4.000, que é um retorno muito bom para algumas horas de esforço,
exatamente o mesmo esforço de trabalho, mas agora alavancado com mais ativos. Dois
observações: Primeiro, quase sem ativos, a compensação horária é muito alta
baixo para incomodar o gerenciamento dos ativos. Por outro lado, com ativos de seis dígitos, o
o retorno horário pode ser substancial. Segundo, mesmo quando o salário por hora é
substancial, o gerenciamento de ativos não permite que você continue aumentando
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renda colocando mais horas como o trabalho. A compensação total
é, portanto, menor do que poderia ser feito enquanto trabalhava por dinheiro até que os ativos
exceder a renda em um fator 25 ou mais. Como poucas pessoas têm esse tipo de
dinheiro, eles geralmente são aconselhados a aplicar o mínimo de esforço quando
trata-se de investir.

Com o gerenciamento de ativos, habilidade e sabedoria são recompensadas diretamente
proporcionalmente à base de ativos, mas nunca proporcionalmente à base de tempo.
Essa é provavelmente a barreira cultural mais importante a ser superada em um
sociedade que se orgulha de ser ocupada e produtiva. Freqüentemente, ativo
os gerentes ficam ricos apenas esperando e sendo sábios. O verdadeiro desafio,
especialmente enfrentado por gerentes profissionais de ativos, mas espero que não por você,
é a tendência a ignorar esse fato. Muitos associam o esforço à ação,
mas não agir também é uma forma de ação. De fato, muitas vezes não agindo
é exatamente o que é necessário. A maneira mais fácil de entrar no estado de espírito certo é
parar de pensar como um fazendeiro e começar a pensar como um caçador. Um fazendeiro (e
um salário moderno, trabalho e empresário) é recompensado pela atividade.
Quanto mais ele faz, maior sua recompensa. Por outro lado, um caçador não vai
pegar qualquer coisa se ele se mexer na floresta, procurando freneticamente
presa. Uma estratégia em que ele primeiro identifica o melhor lugar para caçar (habilidade) e
então espera pacientemente a oportunidade de se apresentar, será mais
bem sucedido. Nesse sentido, o fazendeiro que virou caçador é seu pior inimigo.
Paciência é uma virtude que pode levar anos ou talvez décadas para se desenvolver.
É provável que um investidor impaciente atire todas as suas flechas antes da situação
é ideal e nunca ganhará tanto dinheiro quanto alguém que possa esperar.
Por outro lado, um agricultor impaciente manterá suas camas livres de ervas daninhas e
portanto, impaciência e uma forte inclinação para a produtividade funcionam
para ele.

O objetivo do gerenciamento de ativos ou de qualquer gerenciamento é criar um
ambiente ou, alternativamente, estar em um ambiente que permita otimizar
produção. Aqui, ideal pode significar o maior possível, o maior possível
quando ajustado para a volatilidade, ou o maior possível quando ajustado para
perda catastrófica. Como o gerenciamento tradicional, o microgerenciamento, que
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tenta aumentar o rendimento, substituindo o tempo pelos ativos, nunca fornece
resultados pretendidos.

Ciência de investimento
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Diz-se que a economia (e o investimento) sofrem de "inveja da física",
na medida em que gostaria de ser uma ciência exata. Para fazer isso, matemática, que
é preciso, embora não necessariamente preciso, é usado para dar a impressão de
precisão. Usar uma equação não substitui a compreensão de uma equação.
De fato, uma equação não é uma caixa preta na qual se gira a alça para obter
um resultado. 113 Pelo contrário, é uma ideia formulada em outra linguagem que apenas
passa a ser internamente consistente, para que uma ideia possa ser transformada
em outra idéia e permaneça consistente! Em particular, as limitações do
as equações devem ser entendidas - muitas vezes as pessoas simplificam
suposições para tornar um problema matematicamente tratável. 114 isso funciona
bem na física porque o universo parece ser inerentemente simples. Funciona
mal quando se trata de prever comportamento porque as pessoas, mesmo quando
tratados estatisticamente, são complexos.

Investir é uma habilidade a ser aprendida. A cópia não requer habilidade (consulte Calibração
domínio ). A coisa mais fácil de copiar é a média, pois existem poucas
números mais simples que a média para descrever um conjunto. A média também é
conhecido como índice de mercado. Como a cópia não requer esforço, o custo é
zero e, portanto, o retorno do esforço é indefinido. Em particular, "média" é
psicologicamente atraente, porque as pessoas gostam de se comparar a
outros e uma média garantida geralmente parecem melhores que abaixo da média.

Ficando com a progressão do domínio, o próximo estágio é comparar. UMA
O método particularmente pobre (e popular) nesta fase está na busca de rendimento, onde
as pessoas comparam os retornos de diferentes investimentos (fundos, ações, etc.) e
compre o que recentemente teve o melhor desempenho. Nunca faça isso! É semelhante a
atirando flechas no local onde uma presa foi atingida há algumas horas.

O próximo nível é a compilação (novamente, consulte Medição de domínio) Aqui,
o entendimento é apresentado como uma lista bastante longa de regras ou dicas sobre coisas
que funcionaram bem em um ponto ou outro. Ainda não se sabe por que
eles trabalharam e é difícil escolher um, além das regras nunca parecerem
para aplicar a um determinado investimento, tudo ao mesmo tempo.

No entanto, após compilar uma lista de regras, pode-se usar uma "tela" para
filtrar empresas e até classificá-las. Portanto, é uma questão simples de calcular,
digamos, os dez primeiros da lista, os dez últimos ou os vinte primeiros de uma lista combinada.
Isso tira a emoção do jogo, e muitos sistemas quantitativos trabalham em
esse nível. Isso requer algum esforço para configurar, mas, uma vez que é, pode ser executado
automaticamente.
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Coordenar regras requer entender por que algumas regras funcionam melhordo que outros e por que alguns só funcionam em determinadas situações. Este é um valor
julgamento e um problema complexo que é matematicamente intratável. Ainda,
mesmo nesse nível, você estará competindo com outros investidores que provavelmente
usando algumas das mesmas regras para formar suas estratégias. O problema com
essas estratégias é que o mercado é auto-corrigível e, portanto, oportunidades
desaparecem mesmo quando são criados. É como um lago com um número limitado de
pontos de pesca. Se as pessoas começarem a aparecer no mesmo local, o
as chances de pegar qualquer coisa diminuem para cada pescador.

No nível mais alto, existem pessoas que criam novas regras, ou seja, elas
encontre algum aspecto do mercado e da economia que lhes permita prever
mais corretamente qual será o preço futuro de um ativo. Desde que eles não
tiver que compartilhar sua borda (ponto de pesca) com alguém, eles podem manter todo o
lucro. Essa pesquisa requer uma mente brilhante e muito trabalho, mas o
as recompensas são altas (e, é claro, proporcionais aos ativos). Normalmente, novos
técnicas de investimento começam nesse nível e depois se difundem
estágios conforme mais e mais pessoas os buscam e reduzem a vantagem anterior
(na linguagem de investimento chamada alfa) à volatilidade (na linguagem de investimento
chamado beta). Várias teorias estão em vários estágios de difusão, com algumas
ainda tendo uma vantagem e outros parecendo não ter vantagem.

Lembre-se de que você, como gerente de ativos, não é necessariamente
esforçando-se para ter uma vantagem. Viver com o seu dinheiro fará
preservação do principal, acompanhando a inflação, minimizando impostos e
fornecendo uma bolsa mais importante do que superando o mercado.
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Epílogo
Após me formar em PhD em física teórica, trabalhei por cinco

anos como pesquisador associado, economizando cerca de 75% do meu lucro líquido
e então me aposentei com dinheiro suficiente para durar o resto da minha vida. Eu agora
ganhar a vida, se julgado por renda, como capitalista e, se julgado por (meu
falta de) gastos, como meu cozinheiro pessoal, treinador, carpinteiro, eletricista,
mecânico, contador, consultor financeiro, alfaiate, engenheiro, etc.
O papel é investir e fornecer indiretamente os fatores produtivos, como fábricas,
ferramentas, supermercados e caixas registradoras, que tornam o trabalho possível, em vez de
as 40-80 horas por semana de trabalho em si. Meu esforço nesse sentido equivale a
passando algumas horas por mês mais ou menos e esperando pelo
dinheiro para entrar na minha conta bancária com meus investimentos. Se aqueles
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que trabalham para a vida sabiam quanto tempo leva para "ganhar" dinheiro com isso
Dessa forma, eles provavelmente estariam menos dispostos a aceitar trabalhar de 40 a 80 horas por dia.
semana por 30-40 anos. Claro, eu precisava economizar o dinheiro que permitia
me tornar um capitalista, mas qualquer pessoa que possa ter um emprego regular por um
poucos anos e quem tem vontade de economizar a maior parte pode fazer isso, então
talvez esteja tudo bem que agora eu aproveite o resto da minha vida sem alarme
relógio.

O que aprendi principalmente com a minha educação formal - e eu diria, na minha
experiência que isso vale exclusivamente para ir para a escola e escrever um
dissertação - é que eu sou o único responsável e capaz de fazer minha
decisões e resolver meus problemas. Na graduação, e mesmo quando
estudando para o meu mestrado, sempre estava claro que eu poderia obter o
responder de alguém mais inteligente que eu se minha própria tentativa falhar. Isso foi também
claro que se eu não consegui obter o resultado correto, não era grande coisa desde
meu trabalho era, em certo sentido, redundante, pois estava sendo duplicado por todos
meus colegas de escola. Além disso, sempre me disseram "o que" fazer e
"quando" fazê-lo. Nesse sentido, que educação institucional que resulta em
diploma universitário faz é facilitar a substituição de seus pais por
seu (s) futuro (s) chefe (s), afastando-o de ser dependente de seus pais
saber melhor para ser dependente de um empregador saber melhor.

Doutorado, que visa um objetivo muito diferente - a saber:
produzir pesquisadores independentes capazes de realizar pesquisas originais -
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percebo que os "Eles" ou "Eles" que as pessoas sempre mencionam no
A frase "Eles pensam em algo" se tornou eu mesmo. Como resultado, eu
sempre me sinto um pouco preocupado quando ouço a frase "Eles pensam em
alguma coisa ... "Isso mudou minha atitude em relação a problemas e soluções e
Comecei a usar a mesma abordagem usada no meu trabalho de pesquisa no resto
da minha vida, sempre tentando entender por que algo era do jeito que era,
se poderia ser diferente e, se sim, como?

Em vez de adotar o plano padrão de gerenciamento de dinheiro, economizando 15%
em um fundo de índice no meu plano de aposentadoria enquanto endividado até minha
graças a um "lar inicial", comecei a examinar os princípios
por trás do sistema em que eu morava. Percebi que a opção padrão de
tornar-se um consumidor endividado era apenas um de muitos, mas se alguém
queriam opções diferentes, eles teriam que tomar uma atitude diferente e mais ativa
abordagem ao invés de apenas perguntar "o quê?" e quando?" Eu precisaria de outro
plano. Mais precisamente, eu precisaria de uma estratégia e, para fazer tal estratégia,
Eu precisaria entender os princípios subjacentes e o mundo que eles
operado. Como não há carreira disponível para aspirantes a
Pessoas renascentistas, precisamos necessariamente trabalhar com as opções que são
disponível para nós e dobrá-los para nossos propósitos. Desde que todo mundo tem
diferentes opções disponíveis para eles, não pensei em apresentar um plano específico
seria muito útil, então esse é o principal motivo de sua ausência. Meu próprio
a história não parece seguir um plano, especificamente porque não havia
plano. Eu estava aumentando minha compreensão ao longo do caminho; eventualmente
cristalizando-o na filosofia que escrevi neste livro. Apesar de
sem ter um plano, tive uma compreensão intuitiva da estratégia e orientação
princípios e aprendi rapidamente a maioria das táticas, uma vez que essas são
semelhante à prática frugal padrão. A única coisa que resta a fazer era escolher o
nível de esforço (extremo) e permanecer disciplinado.

Eu gosto do objetivo que finalmente alcancei. Eu amo não ter que trabalhar
dinheiro, o que significa que não só posso definir meu próprio horário, algo
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o que também é possível para os trabalhadores independentes, mas o mais importante é que eu também
passar o dia todo fazendo coisas que não necessariamente precisam ser feitas para
cumprir uma cota de renda para colocar comida na mesa, como servir em um quadro de
diretores de uma startup sem fins lucrativos, oferecendo meu tempo para reparo de bicicletas,
tripulação em regatas de iate, etc. Também não espero permanecer interessado no mesmo
assuntos toda a minha vida ou que eu vou seguir uma carreira que alguém planejou
mim.
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Minha taxa de saque é muito conservadora, então meu fluxo de dinheiro será
muito provavelmente nunca acaba. Na verdade, simplesmente não fazendo nada, é mais provável
para acabar com mais de US $ 1 milhão em patrimônio líquido quando eu chegar
idade da aposentadoria, que é muito mais do que a maioria dos consumidores gerenciará
salvar. Estou pronto para a vida e posso fazer o que quiser, quando quiser,
dentro da razão, desde que eu não caia em nenhuma armadilha do consumidor. Tendo sobre
20 fluxos diversificados de renda de diferentes investimentos, nunca me preocupo
sobre estar desempregado e não ter emprego. No entanto, muitos têm medo de
renda diversificada de investimentos, apesar de ter seu emprego como única fonte
de renda e, implicitamente, sua única fonte de alimento, abrigo e assim por diante.
A única razão pela qual confiar em apenas um emprego por dinheiro não é considerada arriscada
é porque é um modo de vida normal, e a maioria se acostumou ou
pelo menos aceitá-lo como eles aceitam o risco de dirigir pára-choques
55 mph na auto-estrada, apesar da possibilidade real do motorista à frente
eles de repente perdendo o controle por qualquer motivo. Se mais pessoas passassem cinco
anos economizando dinheiro e aprendendo a viver eficientemente em suas
investimentos em vez de gastar cinco anos para se tornar encanadores ou MBAs
e zero anos vivendo eficientemente e, portanto, trabalhando pelo resto da
suas vidas, a liberdade financeira pode não parecer tão assustadora. Para quem é
ainda inseguro, considere que a pior coisa que pode me acontecer, em comparação
para alguém que trabalha para viver, é que tenho que voltar ao trabalho e fazer
o que eles têm feito o tempo todo. No entanto, se o mercado cair suficientemente para
fazer com que eu lute, a maioria das pessoas perderá suas economias de aposentadoria
bem e estaríamos em uma situação econômica com pelo menos 30%
desemprego. Contar com um emprego assalariado em tempo integral para ganhar a vida
portanto, não parece mais seguro. Nesse cenário, quem você faria
considerar mais propensos a se sair bem, um consumidor que depende de compras para todos
suas necessidades ou alguém vivendo como eu? Quando eu era mais nova, eu costumava ridicularizar
a ideia de atletas e como ser um atleta universitário certamente não contribuiu
à educação; agora eu acredito que sim. A parte mais importante da educação é
formando seu caráter (veja Ergodicidade e destino ), seja como trabalhador,
capitalista, líder ou seguidor, ou se você lida com pessoas - ou seja, o
social e político - ou realidade. Participar de esportes certamente cria
personagem. Esta é parcialmente ou talvez a razão exclusiva pela qual tantas pessoas
maratona de corrida. Passar nos exames ou manter a nota
média desenvolve outro tipo de personagem e é por isso que as empresas são
interessado em alunos com boas notas; além das notas que servem como
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procuração legal em vez de testes de inteligência, os empregadores sabem que
siga e aceite bem as instruções. De fato, há uma confusão comum
entre uma educação e um diploma. Um diploma é algo que você obtém
faculdade que pode ser usada como ingresso para o mercado de trabalho de colarinho branco.
Da mesma forma, uma certificação é algo que pode ser usado como um ingresso para
o mercado de trabalho de colarinho azul. No entanto, uma transformação de personagem pode ser
alcançado em praticamente qualquer lugar, seja em sala de aula, laboratório, trabalho,
Peace Corps, as forças armadas ou a equipe de natação.

De fato, a educação é muito diferente do treinamento. Treinamento é o que você
saiba que a educação é quem você é como pessoa. Como resultado, as pessoas
receber o mesmo treinamento pode acabar com uma educação muito diferente. eu faço
Acreditamos que há um certo aspecto moral na educação. Forma o caráter de alguém,
bom ou mal. Nesse sentido, a educação é uma forma de doutrinação destinada a
produzir uma certa atitude. Isso significa que a educação funciona bem se
reforça e aprimora uma atitude natural existente, mas pode ser uma dolorosa
experiência se alguém é naturalmente incompatível com a doutrinação. Isto é
por que não acredito que uma educação serve para todos. Já reparou quantas
líderes empresariais de sucesso são desistentes da faculdade? Não demoraram muito
perceber que a faculdade não estava ajudando-os a se tornarem líderes e
empresários. Isso ocorre porque uma educação universitária cria seguidores, ou
pessoas que estão habituadas a receber um monte de instruções e depois
entrega de um produto, a partir de anos de prática. Não importa qual a forma
do produto é - isto é, se é um ensaio ou um problema de matemática. o
partes importantes são as atribuições, os prazos, as notas e os
revisões anuais; uma estrutura que é repetida no nível do funcionário em
corporações. Eu descobri que não faço um salário muito feliz - eu
provavelmente deveria ter percebido que eu estava fazendo cursos
com base no interesse pessoal, em vez de escolher estrategicamente o
cursos para otimizar minha média de notas - mas, no entanto, achei
que eu faço para um homem renascentista muito feliz. Como eu, você pode ter
recebeu uma educação que não era compatível com seu treinamento. Pode ser que
você não conhece o seu tipo como se eu não conhecesse o meu. Muitos confundem quem eles
estão com o que eles fazem! Alguns recebem educação por qualquer motivo e ainda
não são completamente transformados no resultado pretendido, assim como as crianças
freqüentemente não fazem o que seus pais mandam, mas se tornam o
oposto em uma contra-reação. Assim será para a educação. Este livro é meu
contribuição para a sua educação.
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Notas de rodapé
(1)

Se você luta para entender o livro, é provável que eu esteja exagerando
complicando e super-analisando tudo. Alguns assim, alguns
não. Minha vida se parece muito com outros aposentados extremos.
Na verdade, nunca pensei tanto nos conceitos deste livro como
quando eu estava escrevendo. Normalmente, eu não uso mapas mentais para fritar um ovo
e não tenho uma estratégia para calçar meias. Eu tenho uma estratégia para
comprar meias, no entanto. Eu compro todos na mesma cor e forma. que
não preciso combiná-los par a par enquanto lavo a roupa,
e se uma meia falhar, não preciso jogar fora a outra.

2)
Essa idéia decorre da crença da Idade das Trevas de que a melhor maneira
ganhar conhecimento era ler e interpretar livros de mil anos,
algo que ainda ocorre nas humanidades, embora agora tenha
levado a analisar autores modernos.

(3)
Também descobri que os "quadrantes" nos graus econômicos de liberdade são
semelhante ao livro Quadrante do Fluxo de Caixa de Robert Kiyosaki,
eles foram inspirados pelos tipos descritos no livro anterior de Maccoby
O Gamesman e o próprio arranjo (as dimensões) vêm
da teoria normal de acidentes de Charles Perrow . Também é possível
identificar o "trabalhador" com a classe trabalhadora ou o trabalhador
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pobre, o "assalariado" da classe média, o "homem de negócios" com
a classe capitalista e o "homem renascentista" com a classe criativa
na sociologia moderna. No Japão feudal, os quatro tipos eram os gentry
(samurai), fazendeiros, artesãos e comerciantes. Jogadores de Richard Bartle para
O terno MUDs é um artigo interessante analisando os quatro tipos diferentes de
jogadores de jogos de computador - assassinos, socializadores, exploradores e empreendedores -
classificados de acordo com sua preferência por atuar ou atuar em
outros jogadores ou o mundo do jogo , respectivamente. Esse artigo vai ensinar
você tudo o que você precisa saber sobre a teoria da administração.

4)
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Observadores de filmes modernos podem preferir o filme "The Matrix", que tem
uma premissa semelhante.

(5)
Graças à inflação induzida pelo governo da oferta monetária, este é um
número crescente. US $ 1 milhão agora é considerado insuficiente por um
número crescente de pessoas, mesmo que a maioria das pessoas nunca
acumular essa soma.

6)
O americano médio produz um pouco menos de uma tonelada de lixo cada
ano. Aproximadamente 12% são incinerados (garrafas plásticas), 33% são
reciclados (metal, resíduos de jardins, etc.) e 55% acabam em aterros sanitários.
Dado o comportamento normal do consumidor, a maioria dos conteúdos das lojas de departamento termina
em um aterro sanitário dentro de uma década. Sendo compactado e anaeróbico - pense
embalados a vácuo - aterros são mais como túmulos do que compostagem
instalações. Em um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Arizona
encontraram cachorros-quentes ainda reconhecíveis de 25 anos de idade em um aterro sanitário. Quando o futuro
arqueólogos vasculham os restos de nossa civilização, um dos
o que eles vão encontrar são a cerâmica, já que a cerâmica é muito estável
compostos. Alguns dos maiores e mais sólidos objetos de cerâmica de nossa
por acaso, os aterros sanitários são vasos sanitários. Este pode ser nosso legado, nossa
equivalente às estátuas na Ilha de Páscoa.

(7)
Os sapos são os principais indicadores de poluição e estão sendo ameaçados por
extinção a um ritmo alarmante.

(8)
Por outro lado, houve alguns exemplos do inverso
holding - se você ingressar em uma universidade de alto nível, ainda poderá
ter sucesso (ganhar muito dinheiro) apesar da óbvia falta de talento.

(9)
Esse eufemismo normalmente significa que sua carreira está em risco se você
não obedeça e aproveite a "oportunidade".

(10)
Visite o site do Bureau of Labor Statistics para obter mais dados sobre
gasto do consumidor.

11)
Se você não acredita em mim, tente dar a alguém que não está perto de você um
presente você comprou usado ou que você mesmo fez.
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(12)
governar, v. Controlar, restringir, retardar ou regular.

(13)
Embora eles aumentem a eficiência em termos de produtividade por tempo
funcionou, como mostra a a seção sobre sigmóides.

(14)
J. Vanek, Tempo gasto em tarefas domésticas , Scientific American, 231,5 (1975)
116-120

(15)
Como o lucro é desejável, pelo menos para os proprietários, sem os quais o
negócio não existiria, mudando esses fluxos de caixa
portanto, em todo o tempo, criou uma indústria inteira, os recursos financeiros
indústria de serviços, que até o recente colapso do mercado de ações
20% de toda a economia americana em termos de capitalização de mercado e
40% do PIB no pico. Isso significa que 20% da economia foi
dedicado a transferir dinheiro da pessoa A para a pessoa B enquanto faz uma
corte para fazer isso (consulte esta figura em Ciclos de fluxo de caixa financeiro ). Escusado será
por exemplo, se 20% do esforço de um país é gasto na reorganização dos fluxos de caixa
em vez de realmente produzir bens e serviços, esse esforço teve
melhor resultado em pelo menos 20% mais produtividade para a economia "real".

(16)
Para os geeks da economia, a disponibilidade de crédito aumenta a
velocidade do dinheiro, que torna o dinheiro mais disponível e, portanto,
diminui seu valor em relação às mercadorias.

(17)
Distorções ainda maiores são obtidas se uma sociedade dirigida por dívidas interage com um
sociedade baseada em dinheiro. Quando a sociedade dirigida pela dívida importa relativamente
bens baratos da sociedade movida a dinheiro, leva ao consumo excessivo.
A dívida - créditos sobre a produção futura - é exportada para o caixa
sociedade dirigida. Os reembolsos tornam o país dirigido pela dívida mais pobre
o que reduz a demanda e atua como um equilíbrio restaurador. o
o equilíbrio e a ultrapassagem ocasional podem ser financeiramente devastadores,
no entanto, particularmente para o país endividado.

(18)
Um avião tem três graus, inclinação -> cima / baixo, guinada -> esquerda / direita e
role -> no sentido horário / anti-horário.

(19)
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Note-se que uma grande quantidade de esforço foi aplicada
linearizando o trabalho científico para tornar o progresso previsível e
mensurável. Isso foi alcançado usando avaliações anuais, um
sistema de promoção baseado na quantidade de publicações, e
marcos para forçar o progresso a ocorrer em pequenas etapas incrementais,
fazendo alterações aproximadamente lineares. A ciência não progride mais em
os trancos e barrancos dos mestres, mas lenta e persistentemente
através de um exército de jornalistas que progridem metodicamente. este
A abordagem da pesquisa leva ao ponto em que as pessoas sabem
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cada vez mais sobre cada vez menos, o que basicamente significa que oa floresta se perde em meio ao estudo detalhado das árvores.
(20)

Ultimamente, os assalariados têm percebido as virtudes de criar um amortecedor
entre seus salários e suas obrigações como demissões se tornaram
mais comum.

(21)
Há uma tendência de declarar o presente o pináculo da evolução,
mas dado que a idéia de confiar na chamada "engenhosidade humana" para
resolver problemas tem algumas centenas de anos, que o industrialismo, importado
chá e sopa enlatada têm mais de 100 anos e é uma boa
40 anos desde a última vez que o homem andou na lua, afirmo que de um
perspectiva secular e macro, faz muito tempo que nada
radical aconteceu. Em outras palavras, se você tirou uma pessoa do
Século XIX e transplantou-os para o século XXI, a mudança de
cultura não seria imensa - apenas a mudança na tecnologia
estar.

(22)
Também é interessante observar que praticamente todas as propostas
soluções para os problemas sistêmicos causados   por tecnologias como
superpopulação, mudança climática e poluição, são tecnológicas em
natureza.

(23)
Se você substituir reis por governos nacionais, a religião com o
mito de progresso e crescimento econômico, e superstição com o
crença generalizada nas correções tecnológicas fornecidas por um pequeno grupo de
pessoas, que na maioria das vezes são incapazes de explicar seus conhecimentos a pessoas de fora,
você verá que este mundo era talvez mais semelhante do que diferente de
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o mundo moderno. Enquanto as pessoas modernas acreditam em coisas diferentes,
eles acreditam da mesma maneira que antes e se relacionam com suas instituições em
da mesma maneira.

(24)
Ao sugerir uma direção para o futuro, acho que muitos autores fazem
o erro de imaginar uma abordagem de cima para baixo para o que a sociedade e
as pessoas nele devem parecer e se comportar - normalmente um idealizado
utopia que talvez subconscientemente reflita os valores do autor
e idéias. No entanto, se você aceitar essa sucessão (consulte Sucessão e
o ciclo de mudança ) descreve como a sociedade evolui, é claro que
mudança em larga escala ocorre apenas quando o sistema se adapta ao
novas "espécies" de seres humanos com comportamentos diferentes. Desde a sociedade
Como a adaptação é lenta, fica claro que os indivíduos que desejam
mudar sua vida precisam de uma abordagem de baixo para cima, pois precisam funcionar
dentro da estrutura existente da sociedade. Portanto, uma estratégia individual
isso depende de um mundo ainda existente é de pouca utilidade.

(25)
Uma ressalva para aqueles que planejam ser pioneiros em um novo estilo de vida que muda o mundo,
porém: Vale lembrar que algumas idéias pioneiras serão
eventualmente, ser alavancado e usado para controlar primeiro as massas até a
massas entender e começar a jogar as regras, em vez de seguir o
filosofia pioneira original.

(26)
Devido ao crescimento explosivo de compostos da população humana
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Nos últimos dois séculos, agora há mais cientistas vivendo hoje
do que o número total de cientistas que já nasceram.

(27)
Ou pelo menos costumávamos. Tenho certeza de que alguém com muito tempo
suas mãos encontraram uma palavra mais politicamente correta até agora.

28)
Às vezes, o salário de "dona de casa" é calculado pela soma do mercado
tarifas por serviços similares; essa pode ser uma maneira de fazê-lo.

(29)
Veja, por exemplo, o Cambridge Handbook of Expertise and Expert
Desempenho de Ericsson et. al., Cambridge University Press, 2006.

(30)
Atualmente, compra e mantém fundos de investimento indexado e negociados em bolsa.
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(31)
Supondo que receitas > despesas!

(32)
Os preços típicos são de 1-2% dos ativos por ano!

(33)
Eu sou culpado como acusado.

(34)
Alunos e participantes da conferência anotem!

(35)
Você não entende a física quântica até poder explicá-la para
sua mãe - presumindo que ela não é uma física!

(36)
Por exemplo, boxe não é algo que você faz, é algo que você é
(infelizmente o idioma inglês faz uma distinção). Isto é um
distinção importante. Você não pode fazer com sucesso qualquer coisa que não é.
Se você não é um boxeador, o boxe é algo que você deve praticar para
tornar-se um boxeador.

(37)
Isso começou a acontecer comigo nos meus 20 e poucos anos.

(38)
O termo principal é uma tetração de segunda ordem, ou seja, N N , onde N é o
número de graus de liberdade.

(39)
É interessante notar que as reuniões geralmente são agendadas em 15 minutos
pedaços pela simples razão de que o software de gerenciamento de tempo divide
o dia em pedaços de 15 minutos, independentemente de o conteúdo do
as reuniões levam, por exemplo, 10 ou 20 minutos.

(40)
No mundo universitário, os requisitos do curso às vezes são rigorosamente
acoplado em que os alunos precisam do curso A, B e C para fazer o curso D e
eles precisam de A, B e D para pegar E. Agora, se o aluno tiver um problema
passando C, isso pode fazer com que todo o major falhe.

(41)
Provavelmente, essa lista será trivial para alguns - pelo menos foi para o nosso
avós - se assim for, não se preocupe - haverá mais desafios por vir.

(42)
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Por exemplo, eu não sou e não possuo uma impressora. Eles quebram tudo
o tempo e são mais problemas do que valem. Além disso, eu não possuo
certos veículos de investimento porque são simplesmente muito complicados
em termos fiscais.

(43)
De fato, a ação em si parece ser a causa de muitos problemas.
Considere, por exemplo, um gerente intermediário ansioso para deixar sua marca em
a organização (e seu currículo) institui algum tipo de
mudança organizacional. Por si só, este não é um grande problema, mas o
impacto combinado de dez dessas mudanças de gerentes que se deslocam
no sistema, em última análise, pode ser destrutivo para a produtividade. Talvez um
melhor exemplo disso é a lei ou o código tributário, que obtém
incrementalmente mais complexo, embora não reduzam o crime nem tornem
tributação mais justa, respectivamente.

(44)
Mas coloque-os em uma bicicleta, tornando-o diretamente, fisicamente óbvio como
muita energia é desperdiçada e seu comportamento muda imediatamente.
Em vez de utilização não autorizada, eles ficam para trás.

(45)
Isso é semelhante a quantas pessoas consideram uma aposentadoria de um milhão de dólares
portfólio uma necessidade. No entanto, é o desejo deles de uma aposentadoria de US $ 40.000
renda que faz disso uma necessidade e somente isso. Não é uma necessidade absoluta.

(46)
Se você acha que esse exemplo é exagerado, provavelmente tem mais de 30 anos.

(47)
Talvez pudesse servir como uma rampa de algum tipo para cães?

(48)
Por outro lado, transformar alguns fornos de microondas antigos em uma solda
A máquina pode ser feita mais rapidamente do que trabalhar para comprar um soldador imediatamente.

(49)
Isso é verdade para a programação. Depois de ter os dados corretos
estrutura para o problema, o programa se torna muito mais fácil de escrever.

(50)
Pode ser e foi usado para fazer detergente para a roupa, o que é tão bom
como detergentes modernos, mas a 5% do custo.

(51)
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O gás cloro também queima explosivamente com hidrogênio, como se fosse puro
oxigênio. Foi uma combinação de oxigênio e hidrogênio que explodiu a
telhado do reator de Chernobyl.

(52)
A sobrecompensação em termos de quantidade (raramente qualidade) é um
passatempo porque se encaixa bem com a cultura de acumulação. Um conjunto de jantar
para 12? Bem, se você alimentar 12 pessoas regularmente, é claro
faz sentido. Se você alimentar apenas 12 pessoas uma vez por ano, leve-as a um
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restaurante e alimentá-los lá. Como alternativa, peça que tragam suas
prataria própria. Não há problema em quebrar os costumes dos consumidores.

(53)
Funcionará com muita paciência, mas muitas vezes é difícil
alcançar.

(54)
Observe que, como existem três termos - escreva os parênteses - o
O formato da solução pode ser controlado por apenas dois parâmetros, por
Por exemplo, (dP) / (dE) = aP (1-bP) , uma vez que o terceiro atuaria apenas como uma escala.
Isso significa que dois parâmetros podem ser usados   para ajustar a forma da curva
a qualquer problema cuja estrutura se encaixe nesse modelo.

(55)
A maioria das pessoas armazena suas coisas em sua residência principal. No entanto, outras
lugares incluem o local de trabalho, que pode ser um bom local para armazenar
livros ou ferramentas técnicas ou unidades de armazenamento dedicadas. Alugar um armazenamento
muito provavelmente a unidade custará menos que um apartamento / casa equivalente com
mais um quarto.

(56)
É por isso que, como regra geral, restrinja o uso de armazenamento a 3/4 da capacidade total
capacidade; facilita muito a adaptação das coisas (consulte Desacoplamento e
complexidade crescente ).

(57)
Efetivamente, apenas uma fração das coisas que possuímos contribuem para o nosso
qualidade de vida real. Essas são as coisas que usamos diariamente (consulte
Como se livrar das coisas ).

(58)
Se você quiser se divertir, pode adicionar inflação e custos de oportunidade.
No entanto, o resultado ainda estará próximo de alguns dólares.

(59)

Page 289

Não, não estou sendo pago para promover esses itens. Eu apenas gosto deles.
(60)

Envolver-se ativamente na comunidade mais tarde levou a um contrato de livro,
A crise energética final , Pluto Press, 2005, e várias conexões
com especialistas internacionais.

(61)
A durabilidade depende da qualidade, mas acima de tudo, se você
use um secador em vez de um varal. Considere todos os fiapos que o secador escolhe
durante o processo; estas são fibras de roupas que vêm de roupas.
A secagem da linha não resulta em um "lixamento" semelhante. Com secagem em linha,
você está mais próximo de um ciclo de vida de 200 lavagens. Se você lavar à mão ou pelo menos executar
um ciclo mais suave, você pode alcançar números ainda mais altos.

(62)
Isso acontece porque os fabricantes assumem que o item será
jogados fora em vez de reparados, e assim eles garantiram que não
partes específicas são construídas em excesso.

(63)
Essa pode ser uma ótima idéia quando você não deseja ser o proprietário - por
por exemplo, produtos de limpeza tóxicos, carros etc. Não é ótimo se você quer menos taxas
propriedade.

(64)
Minha biblioteca local tem uma página da web mostrando novas adições ao filme
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catálogo do mês mais recente.(65)
Ao fazer compras online, a mais nova estratégia é usar computadores para
analisar tendências de compras e oferecer preços diferentes para pessoas diferentes
em dias diferentes. O uso de ordens limitadas evita isso. Se você quer vencer
sistema, tente recarregar a página ou exclua os cookies do site e tente
novamente.

(66)
Para que eu não tenha a impressão de que os negócios qualificados são realmente fáceis, vamos
eu digo que eles são fáceis em princípio, mas descobrem rapidamente o que o
O problema é que requer uma grande coleção de conhecimento tácito. Sem isso
conhecimento, o aprendiz terá que tentar muitas soluções possíveis
antes de bater no caminho certo. Em outras palavras, o especialista poderá
para fazer o mesmo trabalho muito mais rápido, mas o aprendiz poderá
para fazer o trabalho também - levará muito mais tempo.
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(67)
Lutar contra a sucessão requer muitos recursos para impedir a próxima
estágio de série natural. Deixar a sucessão funcionar para você economiza muito
dinheiro (veja também Sucessão e o ciclo de mudança ).

(68)
Obviamente, esse número varia muito, já que o setor imobiliário tem uma grande
faixa de preço, dependendo da localização. Em algumas partes dos Estados Unidos
você pode obter uma mansão com alguns acres e um lago pelo preço de um
bangalô nas áreas mais caras.

(69)
Por exemplo, um motorhome ou um barco é uma casa nessas condições,
e, portanto, os juros de um empréstimo para isso seriam dedutíveis de impostos. Além disso,
pode haver outros benefícios do proprietário politicamente influente
classe a ser tido.

(70)
O mesmo vale para fazer IPOs e comprar e vender ações na Wall
Rua.

(71)
Muitas vezes é argumentado que o interesse pode ser deduzido
(subsídios governamentais). No entanto, se o suporte de imposto for 25%, então
pagar ao banco US $ 100 para economizar US $ 25 em impostos por uma perda líquida de US $ 75 ainda
parece um acordo perdedor. Se você estivesse em um suporte de imposto de 100%, seria
obviamente, seja uma ótima ideia.

(72)
A manutenção de uma bicicleta em piso molhado requer cerca de 15 minutos após
em cada viagem, para que seja mais rápido deixar a bicicleta em casa.

(73)
Se as aparências forem importantes, use um traje caro ou desenvolva algum
outra excentricidade de luxo. Certamente é menos caro que a habitação.

(74)
Radiativo (fontes de calor e frio nas proximidades), condutor
(temperatura ambiente), evaporativo (umidade e capacidade de suar),
e transferências de calor convectivas (vento frio). Com tantas variáveis,
Existem várias soluções.

(75)
Quatro camadas podem ser uma camiseta, uma camisa, um suéter e um paletó
para o topo. Para as pernas, roupas íntimas longas e calças de tweed. Para os pés,
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meias de camada dupla. Finalmente, um lenço para completar o visual intelectual.
(76)

O guarda-roupa mais eficiente será tipicamente baseado no
cores base mencionadas. Pode ser expandido adicionando uma cor / sombra que
combina bem com seu tom de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, etc. Esta etapa não é
necessário se você estiver bem com um estilo agradável. Para bolsas, cintos e sapatos
ficar com uma cor. O preto combina com tudo, mas o marrom é mais
casual.

(77)
Talvez estar rodeado de loucura redefina a loucura como normal,
ao mesmo tempo que torna a depressão e outros problemas de saúde uma resposta natural à
uma situação não natural? Em outras palavras, é realmente saudável estar
ajustado a uma cultura doentia? Eu disse não.

(78)
Imagine como um sistema de saúde focado na promoção da saúde
ao invés de tratar doenças ou sintomas. Não seria
uma instituição ou corporação específica. Seria um sistema que foi
completamente integrado à vida cotidiana para formar hábitos saudáveis.

(79)
Se a energia dos alimentos não for queimada, ela deve ser armazenada - pense no combustível
tanque como sendo feito com a expansão da borracha sem interrupção,
transbordamento impossível. Como o alimento é comido, mas não queimado, é armazenado no
tanque como gordura. Felizmente, armazenar mais combustível faz com que o corpo gaste mais
energia para carregá-lo. Talvez não seja tão confortável para o
"proprietário" do corpo, pois diminui a característica de manuseio, mas
impede que o tanque de combustível cresça infinitamente grande conforme o aumento
quantidade de calorias necessárias para transportá-lo eventualmente corresponde ao
Ingestão calórica.

(80)
Em uma nota paralela, os Estados Unidos eram conhecidos por sua auto
empresas. Hoje, algumas das maiores empresas industriais estão no
negócio de venda de junk food e drogas para baixar o colesterol. Comida para
pensamento?

(81)
Jogging significa velocidades entre 10 minutos por milha e 15 minutos
por milha. Qualquer coisa mais rápida está sendo executada. Qualquer coisa mais lenta está andando.

(82)
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O corpo que foi evolutivamente condicionado por milhões de
anos pensa: "Estou sendo perseguido e não consigo comer muito. Como faço para
sobreviver a isso? É melhor se apegar à energia que já tenho. Como eu faço
aquele? Primeiro, armazenando toda a gordura perto dos músculos para onde está indo
a ser usado (coxas e bumbum). Segundo, diminuindo a massa muscular para o seu
necessidade absoluta - ou seja, energia suficiente para me manter correndo, o que é
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nada mais do que uma queda contínua controlada para frente e
tornando-se um corredor mais eficiente para usar menos energia ".

(83)
Compare Anakin Skywalker com Luke Skywalker.

(84)
Em si, o bíceps são músculos bastante inúteis que atuam principalmente como
suporte para unir a articulação do cotovelo ao puxar uma carga pesada. No
No passado, um grande bíceps sugeria que os músculos funcionais da
costas e tronco, que não são imediatamente aparentes quando vistos do
frente, eram muito fortes. Da mesma forma, os peitorais, que são visíveis
de frente, não são tão úteis quanto os tríceps e os ombros são para
empurrando. Peitorais grandes sugeriram, portanto, tríceps e
ombros. Definição - ou seja, a visibilidade dos músculos sob a pele,
geralmente alcançado através de uma combinação de dieta e exercício antes de um
concurso ou uma sessão de fotos, sugere que os músculos são maiores do que
realmente são. A pele bronzeada melhora o contraste e as sombras,
aumentando o efeito.

(85)
A razão é que uma cadeia não é mais forte que seu elo mais fraco e, por
isolando os músculos, os músculos estabilizadores permanecem mal trabalhados e, portanto,
eles limitarão o peso que pode ser levantado sem se sentar ou
puxando / empurrando em uma direção específica. Na vida real, você raramente consegue
deite-se sob o peso e tenha uma boa aderência com as duas mãos
Barra.

(86)
Use muita fita e ensaca duas vezes a areia.

(87)
Para perda de peso, é muito mais importante considerar o total de calorias
queimado versus calorias totais consumidas. É muito melhor gravar 300kcal em um
treino de alta intensidade do que queimar 250kcal em uma intensidade baixa
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exercite-se. Este último queima uma fração maior de gordura durante o
exercício, mas restarão 50kcal em cima da mesa.

(88)
É muito triste perceber que nos tornamos tão sedentários que a maioria dos
nós estamos longe desse objetivo. Por exemplo, procurando em uma velha escola
manual de treinamento de força, descobri que poder pressionar seu próprio
o peso corporal em uma posição superior era apenas considerado "bom"
e que um exercício de "construção do homem" constituía 10
repetições com dois halteres de 80 libras. Muitas academias modernas não
oferecer pesos livres acima de 50 libras, porque isso aparentemente
contradizem a imagem "familiar" que desejam promover.

(89)
As flexões são uma medida bastante ruim do desempenho geral, embora
alguém pode certamente fazer muito pior; para flexões, isso é aproximadamente equivalente
para fazer 115 flexões no tempo previsto.

(90)
Existem muitos mitos sobre exercícios. Primeiro, você pode aumentar um músculo
e / ou mais forte ou menor e / ou mais fraco. Você não pode prolongar ou
caso contrário, mude de forma sem cirurgia. Tonificação refere-se ao estado
da sua contração muscular. Quando as batatas do sofá se exercitam, suas
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músculos inicialmente tendem a apertar. Esse estado de felicidade dura algunssemanas, a menos que a intensidade seja aumentada continuamente; e você não pode
continue fazendo isso. Infelizmente, a tonificação é frequentemente confundida com
definição, ou seja, a capacidade de ver os músculos sob a gordura e a pele.
Isso leva ao mito da redução pontual. Assim como é impossível
alongar um músculo, a menos que você se submeta à cirurgia, você não pode reduzir
sem cirurgia. O corpo usa a gordura mais fácil primeiro - normalmente
a gordura no rosto, antebraços e panturrilhas; e a gordura teimosa last--
tipicamente na barriga e nos quadris (alças de amor). Tudo o que você pode fazer é reduzir
gordura total.

(91)
Esta é a razão pela qual os restaurantes servem alimentos com alto índice glicêmico, como pão ou
tortillas e, em seguida, fazer você esperar muito tempo para pedir, na esperança de que
você desenvolveu uma sensação de fome ou, mais eufemisticamente,
aumentou o apetite.

(92)
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"O jejum intermitente dissocia os efeitos benéficos da restrição alimentar
no metabolismo da glicose e resistência neuronal a lesões por calorias
ing., "RM Anson et. al. Proc. Natl. Acad. Sci. EUA,
100 (2003) 6216.

(93)
Portanto, é possível comer uma dieta simples, composta apenas por algumas
diferentes tipos de refeições adequadamente projetadas, desde que incluam todos
os macro e micronutrientes necessários. No entanto, o general
A recomendação é seguir uma dieta variada, pela mesma razão que as pessoas são
disse para comprar fundos de índice ao investir - ou seja, falta de conhecimento.
Ao comer uma ampla seleção aleatória do que é vendido no mercado, é
acreditava que todas as necessidades serão atendidas. De maneira semelhante, muito pode ser
feito para aliviar os efeitos do diabetes, evitando todos os fatores glicêmicos
Comida. No entanto, novamente as pessoas são orientadas a comer a dieta variada normal
porque acredita-se que seja mais fácil ensiná-los a injetar insulina antes
cada refeição do que é para restringir sua dieta e internalizar um
longa lista de índices glicêmicos. E, dada a abordagem do tamanho único,
as instituições provavelmente estão corretas. Indivíduos conhecedores podem
faça melhores escolhas pessoais, no entanto.

(94)
Detesto parecer um ludita, mas do ponto de vista financeiro e
independência do consumidor, quase tudo foi feito melhor no "antigo
dias ". Muitas inovações modernas são apenas uma melhoria na medida em que
um é acionista da empresa que os produz (ver fundações
economia e finanças ).

(95)
Tome cuidado com as panelas de ferro fundido e elas durarão a vida inteira - ou seja,
tempo de vida.

(96)
Alguém que está acostumado a andar terá um relógio de menos de 4 km / h em um
base sustentada. Pessoas sedentárias ou caminhantes que não estão acostumados a jejuar
caminhar mal chegar a 2 mph.

(97)
Isso não está compensando a probabilidade de o ciclista provavelmente
mais saudável que um motorista sedentário e, portanto, é inerentemente esperado que viva
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melhor e mais.
(98)
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Eles pertencem às regras de trânsito dos EUA e geralmente não se mantêm
Europa.

(99)
Se nós, desconhecido para mim, chegamos ao ponto do banheiro pessoal
assistentes, não quero saber disso.

(100)
Confira www.earlyretirementextreme.com.

(101)
Embora eu deva admitir que praticamente todos os programas de TV mostram pessoas
vivendo um estilo de vida de alto consumo e, embora possam ter todos os tipos
problemas interpessoais, eles nunca parecem ter dinheiro
problemas

(102)
Libertários (acreditando em baixo controle econômico, baixo controle social)
problema semelhante ao lidar com a esquerda (acreditando em altos
controle econômico, baixo controle social) de pessoas ou de direita (acreditando
baixo controle econômico, alto controle social). Com qualquer grupo
há algo com o que concordar, mas também há algo a
discordam com. Uma preferência por acordo ou verdade se resume a
tipo de personalidade.

(103)
Eles são finitos em escalas de tempo menores que as escalas de tempo geológicas.

(104)
Numa sociedade capitalista, essa opção não é aberta a todos, mas também não é
trabalhando (100% de emprego).

(105)
Se você ainda não começou a ganhar dinheiro, considere seriamente
em um campo com potencial de renda garantida. Sobre a pior coisa
qualquer um que possa fazer financeiramente é gastar quatro anos acumulando empréstimos para estudantes
para um diploma com um salário inicial baixo. Aqui não é tanto o
salário inicial, que é o problema, pois é a dívida. Se você estiver indo para
Para financiar um diploma, é melhor você calcular primeiro a taxa interna de retorno.

(106)
Por exemplo, sou editor freelancer e trago algumas centenas de dólares
um mês sempre que o clima parecer, mas eu poderia teoricamente fazer uma
renda de seis dígitos se eu fizer o mesmo esforço que costumava colocar no meu
trabalho assalariado.
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(107)
Os estudantes de administração podem observar que essa equação é muito semelhante à
fórmula para uma hipoteca de taxa fixa. Ler mais adiante, hipoteca
os detentores perceberão por que "hipoteca" é francesa para "promessa de morte".
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É essencialmente uma construção financeira manter uma pessoa trabalhando todo o seu
vida em troca do privilégio de possuir uma casa grande. Inversamente,
esta arma financeira pode ser girada e usada para se tornar
financeiramente independente e se aposentar extremamente cedo.

(108)
Muito parecido com o P / E e o rendimento dos lucros, são inversos entre si em ações.

(109)
Aqueles que estão familiarizados com a equação de uma perpetuidade podem estar
ligeiramente confuso sobre o termo (1 + i) . A razão disso é que o
retirada do principal e a adição de juros não ocorre no momento
o mesmo tempo. Portanto, o portfólio precisa de um aumento extra de (1 + i) para
retorne ao valor tradicional de perpetuidade após o primeiro
retirada.

(110)
Qualquer um que possa fazer melhor do que isso deve iniciar um fundo de hedge.
O desempenho consistente nesse nível vale milhões.

(111)
Existem muitos livros descrevendo como investir em ações, reais
imóveis, empresas etc. etc., mas esse não é um deles.

(112)
Alguns apontam para acordos de baixa ou nenhuma taxa, mas esses geralmente têm um
preço em custos de oportunidade. Um desempenho inferior consistente não é barato
ou!

(113)
A diferença entre um engenheiro e um cientista parece ser que o
cientista entende isso, mas o engenheiro não, nem o
economista.

(114)
A teoria do mercado eficiente é uma suposição tão simplificadora. Simplesmente
diz que preço é igual a valor. Sem essa suposição, uma pessoa faria
precisa encontrar o valor de todas as empresas no mercado de ações. Em vez de
ele pode simplesmente dizer que o valor é igual ao preço. Isso é um gênio
visão, na medida em que torna o problema matematicamente tratável, mas
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não é tecnicamente verdade. É semelhante a como a percepção de que a gravidade é uma
força de dois corpos e que a força gravitacional entre o sol e
cada planeta individual é muito mais forte que a força entre os
planetas individuais tornam possível calcular o movimento planetário. No
astrofísica, isso sempre é verdade. Em economia e investimento, é
só é válido na maioria dos casos. Quando isso não acontece, temos bolhas de mercado e
trava. Isso ocorre quando um número substancial de participantes do mercado
começar a se comportar de acordo com o comportamento do mercado - ou seja,
eles mesmos estão se comportando. O comportamento deles se torna auto-referencial
sem eles perceberem! Em particular, o problema agora é que o
A média de todos os investidores é tão bem rastreada que uma grande fração da
mercado responde à média - e como muitas vezes acontece, as decisões
são fortemente influenciados pelo que pode ser medido, e não pelo que
deve ser medido. Em outras palavras, o mercado é guiado por fatores
(negociação, poupança de aposentadoria) fora do que realmente é (patrimônio
financiamento de negócios). Isso deve gerar mais volatilidade, e isso
é realmente o que vemos. Um ótimo exemplo disso é caminhar junto com um
grupo de pessoas em um novo local, como um resort ou uma cidade, sem mapa. isto
acontece frequentemente que ninguém realmente sabe o caminho, mas todo mundo pensa



01/06/2020 Extremo de aposentadoria precoce: um guia filosófico e prático para a independência financeira

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#76 225/225

que alguém do grupo saiba o caminho. Como resultado, o grupo irá
caminhar por um bom tempo, parecendo tomar decisões até
alguém finalmente pergunta se alguém realmente sabe onde o grupo está
posição. A discussão que se segue pode ser bastante divertida: "Eu pensei que você
sabia para onde estávamos indo. "" Não, eu não sabia. Eu estava te seguindo. "
Com a popularização do comportamento do rebanho e do "desempenho da multidão" -
técnicas de investimento, o mercado agora tende a agir exatamente
o mesmo caminho.


