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 ار برای افزایش درآمدکراه  8

 

 یدتوان می کارها برخی انجام و قوانین سری یک رعایت با باشید داشته که کاری و کسب هر

 نندنک مال بر را خود اسرار کنند می سعی موفق های کار و کسب همه. کنید کسب زیادی پول

 تا هستید مایل اگر بردارم آنها درآوردن پول رموز از پرده خواهم می مقاله این در من اما

 :بخوانید پایان تا را مقاله این شوید آشنا اسرار این با

 خدمات یا کاال باید چیزی هر از قبل! دهید انجام قدم اولین در باید را کار مهمترین (1

 شپزی،آ نجاری،. باشند داشته نیاز آن به مردم از زیادی تعداد که کنید ارائه کیفیتی با

 و یآرایشگر مربیگری، ماساژ، گیاهی، درمان مکانیکی، تدریس، فروشندگی، نوشتن،

 نوناک شاید باشد شما آینده ثروت از بزرگی منبع تواند می دارید که هنری یا کار هر

 کار بقیه درصد 07 روی امروز همین! باشید کرده کسب را الزم مهارت از درصد 07

 کردن باز به شروع کردید کسب را نظر مورد کیفیت یا مهارت درصد 07 وقتی! کنید

 .کرد خواهید ثروت درهای

 

 را دیگران های نیاز و احتیاجات کنید سعی باید! دهید قرار اولویت در را دیگران (2

 این در و بپوندد، حقیقت به رویاهایشان تا کنید کمک دیگران به کنید، برآورده

 !پیوست خواهد حقیقت به شما رویاهای و خواسته خود به خود فرایند

 

 

 یبج به بسیاری پول اینکه برای! باشید داشته خدمات یا کاال یک حداقل باید شما (0

 انجام دتوانی می شما فقط که کاری. باشد شما مخصوص که کنید ارائه چیزی باید بزنید

 یزیچ باید این. باشید داشته خدمات یا کاال یک حداقل بر انحصاری کنترل باید. دهید

 یازن آن به زیادی افراد باید و کند پیدا دیگر جای در آنرا نتواند دیگری کس که باشد

 !باشند داشته
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 برای) کنید خرج پول باید دربیاورید پول اینکه برای! آورد می پول که است پول (4

 دستب پول تا.( کنید هزینه باید …و مناسب مکان کار، توسعه بازاریابی، تبلیغات،

 داشته باالیی درآمد توانید نمی خود کار و کسب در گذاری سرمایه بدون! آورید

 .داشت نخواهید هم کافی محصول نکارید کافی بذر اگر. باشید

 

 و کسب که دهند نمی اهمیت شما مشتریان! کنید تمرکز مشتری برای سودآوری بر (5

 اهندخو می فقط آنها. هستید العاده فوق چقدر شما اینکه یا باشد بزرگ چقدر شما کار

 را آنها های نیاز چگونه! کند کمک آنها به تواند می چقدر محصول این که بدانند

 آنچه آنها …و کند می ثروتمندتر را آنها شود، می آنها شادی باعث کند، می برآورده

 اشم از خرید صورت در کنند احساس که شرطی به البته خرند می فروشید می که را

 .شود می آنها نصیب بیشتری منفعت

 

 

 یاراخت در رایگان صورت به را خدماتی یا کاال که وقتی! کنید عرضه رایگان را چیزهایی (6

 نبهتری رایگان خدمات یا کاال هنوز اما آورید، نمی بدست پولی دهید می قرار مشتری

 های کاتالوگ رایگان، اطالعات رایگان، های نمونه بتوانید اگر. است تبلیغات نوع

 خدمات و کاال گرفتن برای مردم دهید قرار خود مشتریان اختیار در …و رایگان

 به مه خدماتی یا کاال بتوانید که شماست هنر اینجا و. آیند می شما سمت به رایگان

 های نیاز به اگر باشید داشته کیفیتی با و مناسب کاالی اگر. بفروشید خود مشتریان

 رارق تاثیر تحت را آنها کنید برخورد آنها با نحو بهترین به و باشید کرده توجه آنها

 باید چیزی هر از قبل اما کرد، خواهند برقرار شما با تری قوی ارتباط و داد خواهید

 .کنند بازدید شما فروشگاه از کنید ترغیب را آنها
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 کنید فتارر گونه به خود مشتریان با باید! باشید داشته مناسبی رفتار خود مشتریان با (0

 ادقیص افراد با کنند احساس کنند، امنیت احساس شما با کنند، اعتماد شما به که

. نیدک می ارائه کیفیتی با خدمات یا کاال که هستید افرادی تنها شما و هستند روبرو

 را آنها پول کنید برآورده را آنها رضایت نتوانستید اگر که دهید قول آنها به و

 دهاستفا سوء شما خدمات و کاال از است ممکن کنید فکر شاید. داد خواهید بازگشت

 لغیمب پول برگشت برای توانید می هست حلی راه هم مشکالتی چنین برای که شود

 بتهال و نباشد صرفه به کار این کالهبرداران برای تا کنید کسر کارمزد عنوان به را

 تاثیر شما درآمد افزایش در تواند می آنقدر و است ارزشمند اینقدر ضمانت این

 !ارزد می ها درسر این همه به که باشد داشته

 

 اببازاری ای، واسطه های شرکت کنندگان، توزیع کمک از باید! دارید کمک به نیاز شما (8

 دالل .باشید داشته باالیی فروش توانید نمی تنهایی به. کنید استفاده ها دالل و ها

 نمی تنهایی به خود که فروشی آورند می ارمغان به شما برای بیشتری فروش ها

 که دارند دسترسی افرادی به ها بازاریاب و ها دالل. یابید دست آن به توانستید

 کسانی چه کنند داللی شما برای توانند می که افرادی بهترین شما نظر به. ندارید شما

 «!شما خرسند مشتریان: »است ساده بسیار پاسخ هستند؟

 

 

 که پولی از. کنید گذاری سرمایه خود کار و کسب در دوباره را خود سود از درصد 30 (0

 یا کاال برای تحقیقات سایت، وب تقویت کاتالوگ، چاپ تبلیغات، برای آورید می بدست

 .کنید هزینه باید …و! کند تر خشنود و تر راضی هم این از را مشتریان که خدماتی

 ،گرداند می باز را شده گذاری سرمایه پول کل تنها نه کار و کسب در گذاری سرمایه

. باشد داشته توسعه و رشد برابر چند سرعت با شما کار و کسب تا کند می کمک بلکه

 هیچگاه دهید خرج به خساست گذاری سرمایه در و نکنید عمل روش این به اگر

 !باشید داشته باالیی درآمد توانست نخواهید
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 کار در که را افرادی و ها سازمان همیشه! کنید عمل باز چشمان با همیشه (17

 کار یجهنت و کنند می عمل چگونه آنها ببینید باشید داشته نظر مد هستند پیشرو خود

 نتاینتر و ها رسانه از استفاده با امروزه کنید پیگیری را آنها های گذاری سرمایه و ها

 ددهی انجام باید را کاری چه شد خواهید متوجه ترتیب این به نیست سختی کار این

 .نمایید پرهیز باید هایی کار چه انجام از و

 

 رایب کافی پول وقتی. کندمی ایجاد مشکل یک و هزار پولیبی ولی آوردنمی خوشبختی پول

 یک و هزار و دیگر سوی از خانه اجاره سو، یک از …و برق و آب قبض نداریم، زندگی گذران

 شعار باید. است زندگی از مهمی بخش درآمد و پول بله …کندمی خم را کمرمان دیگر خرج

 تند،هس حریص ثروتمندان است، فساد یریشه پول معتقدند هاخیلی. بگذاریم کنار را دادن

 هایمثال با که هستند تکراری و ایکلیشه جمالتی اینها یهمه. …و آوردنمی خوشبختی پول

 . شوندمی نقض متعددی

 دها،استعدا شکوفایی به منجر خود مالی توانایی با که دارند وجود زیادی ثروتمندان دنیا در

 بدی چیز نفسهفی پول پس. اندشده خود نوعانهم برای امکانات ایجاد و هابیماری درمان

 ایجاد برایش را منفی یچهره و حواشی این آن، گیریکار به یشیوه و رویکرد بلکه نیست،

 فرایند. است فکر و تالش زحمت، نیازمند شدن ثروتمند و درآمد افزایش. است کرده

 ره در ما یهمه. کندمی کمک زندگی در شما استعدادهای شکوفایی و رشد به که ارزشمندی

 هب روز و شوندمی ثروتمند افراد از بعضی چگونه پس داریم اختیار در ساعت ۴۲ روز،شبانه

. است افراد نگاه نوع و رویکرد در هاتفاوت کنند؟می پیدا گیرتریچشم درآمد افزایش روز

 .است شده مطرح درآمد افزایش برای هاییروش ادامه در
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 درآمد افزایش برای راهی ، نداریم دوست که کارهایی ترک .1

 

 شما دلخواه زندگی سبک و آرزوها با متناسب و ندارد چندانی درآمد شما کار و شغل اگر

 تانبرای که بدهید انجام را کاری کندمی مجبور را شما چیزی چه. کنید ترک را آن نیست،

 الشت کنید قبول اما زند،نمی دل به چنگی کار بازارِ وضعیتِ که است درست است؟ آورعذاب

 وید،ش مشغول دارید دوست که کاری به اگر. دارند انگیزشگفت اینتیجه هم کنار در آرمان و

 .کرد خواهید پیدا بیشتری موفقیت و درآمد

 

 نیست تانپول به شما ارزش .۲

 حساب موجودیِ صفرهای تعداد نگذارید هرگز. ندارد شما هایارزش به ربطی مالی مسائل

 ینشانه و معرف ثروت، و درآمد افزایش. باشد شما احترام و شخصیت دلیل تانبانکی

 گره مهم و محکم هایارزش به را خود زندگی در. نیست شما روحی و شخصیتی هایارزش

 کمی اب اما باشد، خودتان کاریکم یا شرایط دلیل به تواندمی است، خالی تانجیب اگر. بزنید

 سبک نهات باشید، که اقتصادی وضعیت هر در. کنید بهتر را شرایط توانیدمی پشتکار و تالش

 جیب به ربطی عنوان هیچ به مسئله این و دهدمی شکل تانزندگی به که شماست زندگی

 .ندارد شما

 

 بدهید قرار اولویت در را درآمدزا هایفعالیت .۳

 قرار اولویت در را سودمند و درآمدزا هایفعالیت چینید،می را تانهفتگی برنامه که وقتی

 به. آیندمی وجود به اتفاقات درصد ۴۸ از رخدادها درصد ۰۸ تو،پاره قانون طبق. بدهید

 ۴۸ این به. آیدمی دست به هایتانفعالیت درصد ۴۸ از شما درآمد درصد ۰۸ ترساده زبان

 اگر ند؟کمی تولید را درآمد بیشترین شما برای اقتصادی هایفعالیت کدام. کنید فکر ددرص

 .ندک ایجاد اختالل درآمدتان افزایش در چیزی نگذارید اید،گرفته قرار خوبی کاری مسیر در
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 بدانید را وقت ارزش .۴

 ارهدوب را رفتهازدست پولِ بشود شاید. است پول از بیشتر خیلی ارزشش و طالست وقت

 را وقت ارزش. گرددنمی باز گاههیچ رفته دست از زمان اما بازگرداند، گاوصندوق به

 تهداش کارهایتان برای دقیقی بندیزمان برخیزید، خواب از زودتر هاصبح. نگیرید کمدست

 ارهایک و هستید جلوتر سایرین از گام چند باشید داشته دقیقی ریزیبرنامه وقتی. باشید

 نگویید نیندازید، فردا به امروز از را کارها. داد خواهید انجام روزشبانه طول در بیشتری

 زود اگر فقط امروز رقابتی بازار در خصوص به.  …و هست وقت هنوز کنم،می شروع فردا

 .بود خواهید برنده بجنبید

 

 درآمد افزایش برای راهی گفتن نه .۵

 

 وریغیرضر موارد به ما گفتن نه توانایی در اپل شرکت موفقیت رمز: »گویدمی جابز استیو

 در قشین هایتانمسئولیت کردن زیاد بینیدمی اگر. کنید تمرین را گفتن نه هنر.« است بوده

 همراه به درآمد افزایش تانبرای که کاری روی. نپذیرید را آنها ندارد، شما درآمد افزایش

 .نکنید تلف را خود وقت و بگویید نه موقع به. کنید گذاریسرمایه دارد،

 

 کنید معاشرت ثروتمندان با .۶

 ظامن بگردید، ثروتمندان با اگر. کنیممی معاشرت آنها با که شودمی افرادی شبیه ما رفتار

 و بهتر هایفرصت و گیریدمی یاد را آنها نگرش نوع. کرد خواهید درک بهتر را آنها فکری

 ستنش کنید، آمد و رفت ثروتمندان با. کرد خواهید پیدا کار و درآمد افزایش برای بیشتری

 و پول تولید و درآمد افزایش برای را آنها هایقلق کنید سعی و باشید داشته برخاست و

 بگیرید یاد ثروت
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 بگذارید کنار را تراشیدلیل و گیریبهانه .۷

 ولیپبی برای را زمان و زمین که هاییتراشی دلیل و تاناندک درآمد برای آوردن بهانه جای به

 لتحلی آوردن بهانه و بافیمنفی با شما انرژی. کنید عمل فقط دهند،می نشان مقصر شما

 و کنید جزم را تانعزم بگذارید، تاناهداف به رسیدن برای را خود نیروی و تمرکز. رودمی

 .بروید پیش تالش با

 

 کنید عوض را تاننگاه .۸

 سعی اما. دارد وجود دیگر مشکل یک و هزار و است خراب اقتصادی وضعیت که است قبول

 وضع هبریر توانیدمی بخواهید اگر. هستید قربانی نکنید فکر. بدهید تغییر را تاننگاه کنید

 کنو قدرآن. نکنید فکر تانقبلی اشتباهات و گذشته به. بگیرید دست به را خود حال و

. یدکن نگاه دنیا به ترمهربان کمی. نگیرید آن و این و رئیس سمت به را تقصیرها پیکان

 ایلحظه همان گیرید،می خود دست به کمال و تمام را تانزندگی هایمسئولیت که ایلحظه

 .کنیدمی آغاز را موفقیت که است

 

 دثروتمن به. باشید عمل مرد. است کردن عمل در درآمد، افزایش و اندک درآمد میان اختالف

 ورد خود از را منفی هایانرژی. کنید تالش و بیندیشید درآمد افزایش به کنید، فکر شدن

 برای .بگیرید تصمیم. کنید پیدا را آن باید فقط. دارد وجود پیشرفت برای راهی قطعا. کنید

 و شیرین قطعا آن ینتیجه اما. است نیاز بیشتر سختی و پشتکار کمی درآمد افزایش

 به. هست شما روی پیش راهی باشید، که مهارتی و سواد سطح هر در. بود خواهد خواستنی

 محیط در و تالش با. کنید تقویت را آنها است الزم اگر و کنید فکر هایتانتوانایی و هامهارت

 رست و تنبلی. آمد خواهد وجودبه شما برای بیشتری هایفرصت گرفتن، قرار کار و فعالیت

 .است موفقیت اصلی مانع کار شروع از ترس موارد بیشتر در. بگذارید کنار را

 

 


