میلیونر خود ساخته شوید

آیا شما مایل هستید که میلیونری خود ساخته شوید؟
آیا شما ثروتمند شدن را فقط در پیدا کردن گنج یا به ارث بردن ثروت زیاد میبینید؟
آیا شما از آن دسته از افراد هستید که منتظر نشستهاید تا فرصتی مناسب برای ثروتمند شدن پیدا کنید؟
بسیاری از مردم در حال ارائه ایدههای مسخرهای در مورد اینکه چگونه میتوانید ثروتمند شوید هستند .اینها
اشخاصی هستند که فقط منتظر رسیدن روز موعود و فرصت مناسب هستند.
من (گرانت کاردون-کارآفرین) میتوانم به شما قول بدهم که با پریدن روزانه خود از این شاخه به آن شاخه
ثروتمند نخواهید شد .اگر درآمد نداشته باشید ،پولی برای صرفه جویی وجود ندارد .اجازه ندهید کسی به شما این
ایده را بدهد که  3دالر در روز صرف کنید و به نوعی به ثروت تبدیل شوید.
اگر شما در مورد ثروتمند شدن جدی هستید ،باید توجه خود را به درآمد متمرکز کنید .به اندازه کافی درآمد خود
را افزایش دهید و قادر خواهید بود که چیزی مهم را ذخیره کنید.

در اینجا  5نکته است که میتوانید استفاده کنید که در واقع شما را به وضعیت میلیونر میرساند:
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 .1سرمایه گذاری روی خودتان

افراد موفق ،زمان ،انرژی و پول را در بهبود خود سرمایه گذاری میکنند .به خودتان کمک کنید .روی نداشته های
خود از جمله اطالعات مورد نیاز در کسب وکار خود ،دورههای الزم برای رسیدن به حد مورد نیاز و  ...سرمایه
گذاری کنید .این به معنای سرمایه گذاری در خودتان برای تبدیل شدن به چیزی عالی است.
وقتی  55ساله بودم ،در آموزش فروش سرمایه گذاری کردم .این باعث شد که توانایی تولید درآمد من افزایش
یابد .سرمایه گذاری در خودتان بهترین سرمایه گذاری است که میتوانید انجام دهید.
اگر از همین ترفند ساده برای ثروتمند شدن استفاده کنید ،میلیونر خود ساخته شدهاید به شرطی که سرمایه
گذاریتان عقالنی و صحیح باشد و آن را مورد استفاده در کسب و کار خود کنید.
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 .2از ترفند زمان استفاده کنید

یکی از مهمترین مسائل مربوط به ثروتمند شدن ،زمان است .شما نمیتوانید یک شبه میلیونر شوید .شما تا زمانی
که قانون "اثر مرکب" رو درک نکرده باشید نمیتوانید میلیونر شوید .اثر مرکب میگه:
پایداری  +انتخابهای هوشمندانه و کوچک  +مدت زمان = تفاوتهای بنیادین در زندگی
یعنی :اگر انتخابهای کوچک ولی هوشمندانه را به صورت مداوم و در مدت زمان طوالنی انجام دهید مطمئناً
تفاوتهای زیادی در زندگی شما رخ خواهد داد.
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 .3خوش بین بودن به مسائل اطراف

اگر میلیونرها و میلیاردهای دنیا را در نظر بگیرید همه آنها از صفر شروع کردهاند و چندین بار ورشکست کردهاند.
این اشخاص تنها کاری که بعد از ورشکستگی انجام دادند این بود که روی استعدادها ،تواناییها ،اطالعات و
اهدافشان تمرکز کردند و به این مسائل به دید مثبت نگاه کردند .منتظر رسیدن فرصت مناسب نبودند .دوباره بلند
شدند و به سمت هدفشان حرکت کردند .افراد ثروتمند فقط به این جمله ی "زندگیم را خودم میسازم" تکیه
کردند و مثل افراد فقیر زندگی را یک اتفاق تلخ ندیدند.
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 .4هدف گذاری را فراموش نکنید

همه ی میلیونرها و میلیاردهای دنیا صبح که از خواب بیدار میشدند و یا شبها که دیر به رختخواب میرفتند،
هدف داشتند .هدفی که آنها را وادار به حرکت میکرد .اگر شما هم میخواهید که میلیونر و یا بهتر میلیاردر
شوید پس به مانند آنها فکر و هدف گذاری کنید .اگر هر روزتان مثل هم باشد ضرر کردهاید .یک کاغذ و قلم
بردارید و از همین االن شروع به نوشتن کنید .برای یک ،دو و پنج سال آیندهتان.
نترسید ........شروع کنید........
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 .5الگو و برند شخصی انتخاب کنید
همه فوتبالیستها و عالقه مندان به فوتبال روزی دوست دارند که به مانند لیونل مسی و کریستانو رونالدو بازی
کنند.
همه رزمی کاران عالقه دارند که به مانند بروسلی کار کنند .دیدن افرادی که دوست دارید و به شما انرژی مثبت
میدهند و خواندن بیوگرافی افرادی که در زندگیشان از هیچ چیزی نترسیدند باعث دلگرمی شما میشه .سرگذشت
افراد ثروتمند را بخوانید و به آموزههای آنها عمل کنید.
پس به خاطر داشته باشید که میتوانید سبک زندگی ،طرز فکر کردن ،سعی و تالش و  ....این افراد را سرلوحه کار
خودتون قرار بدید .از رفت و آمد با افراد شکست خورده ،افرادی که افکار منفی دارند و افرادی که مدام به فکر
ناامید کردن شما هستند بپرهیزید.

هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست....
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