
Meu Primeiro Um Milhão

Vamos fazer algumas contas e tire você mesmo as suas conclusões:

Tente começar um investimento em janeiro 2017 com apenas R$ 1.000,00.

Se proponha a dobrar o capital a cada ano. Não precisa ser apenas com aplicações financeiras,

crie um negócio, venda, negocie, trabalhe 365 dias de forma que consiga terminar o ano com

o dobro do que começou. Faça isso durante dez anos.

Lembre-se você iniciou um investimento com apenas R$ 1.000,00 e agora precisa dobrar o

capital a cada ano.

Começando em janeiro de 2017 com R$ 1.000,00 e trabalhando arduamente, em janeiro de

2018 você  estará  com um saldo  de  R$  2.000,00,  o  que  significa  que  acabou de  fazer  a

primeira DOBRA.

Continue assim e me responda qual será o seu saldo em janeiro de 2027?

Infelizmente sempre existem pessoas achando que é difícil, e preferem nem tentar, pois para

essas pessoas tudo na vida é difícil, se superar é difícil.

Para aquelas que não estão interessadas no problema e sim interessadas em fazer e acontecer

vou comentar três casos simples:

Conheço  uma moça  que  conseguiu  pagar  a  sua  faculdade  de  direito  (particular),  mesmo

ajudando em casa no sustento de sua mãe e avó, simplesmente vendendo bombom caseiro.

Conheço um porteiro que chegou em Curitiba sem nada, minto, com cinco filhos. Comprou um

terreno, foi pagando as prestações, fazendo serviços extras, poupando, economizando. Após

dez anos não trabalha mais como porteiro, é dono de casas alugadas e uma mercearia.

Conheço  um assistente  social  que  me  acompanhou  durante  vários  anos  quando  ministrei

palestras e cursos na empresa onde ele trabalha. Ele planejou e começou a dobrar o capital

ano após ano. Na última vez que conversamos ele estava comprando apartamentos em leilão,

arrumando e revendendo, com isso ele dobrava o seu capital.

Dizem que querer é poder, eu digo que fazer é poder. Faça as contas de quanto será o seu

saldo após 10 anos...
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