Làm Giàu Không Khó
Chúng tôi muốn giới thiệu với các Anh Chị một khái niệm về “làm giàu không khó”, một
phương cách để một người bình thường có thể kiếm thêm mỗi tháng vài ba ngàn trong vòng
6 tháng tới, mà Anh Chị không cần tốn lệ phí, chỉ làm part-time vào những giờ rảnh rỗi,
không đòi hỏi bằng cấp, khả năng sinh ngữ,… Chắc chắn Anh Chị sẽ hỏi ngay là “làm thế
nào đây?”
Trước hết xin được xác định với Anh Chị rằng “giàu” ở đây không phải
là làm vài chục ngàn như những người mở nhà hàng, tiệm Nail, hay tiền
commission khi anh Realtor bán được một căn nhà. “Giàu” ở đây được
định nghĩa là mặc dầu không vốn, nhưng nguồn lợi tức vẫn có đều đặn
mặc dầu anh chị không cần phải tận lực mỗi ngày. Giả sử như Anh Chị
không phải làm việc vào ngày mai, thì liệu Anh Chị có thể giữ thăng
bằng và kéo dài cuộc sống gia đình được bao lâu? Đó mới chính là
thước đo sự giàu có hay sung túc.
Chắc Anh Chị cũng đồng ý?
Nếu vậy thì sau 6 tháng tới, nếu Anh Chị có đều đặn vài ba ngàn mỗi tháng mà không cần
phải “lao động” thì cũng được gọi là “giàu” rồi. Đó chính là ý nghĩa của phương cách “làm
giàu không khó” mà chúng tôi muốn chia sẻ với Anh Chị ngày hôm nay.
“Làm giàu” vốn là một điều mơ ước của nhiều người, thế nhưng “làm giàu” lại không dễ (vì
dễ thì đã có nhiều người giàu rồi). “Làm giàu” thường đi đôi với sự may rủi, vì vậy mới có
câu “có gan thì làm giàu”. Và cũng chính vì vậy mà nhiều người đã bỏ dở ước vọng làm giàu,
chỉ mong “mộng bình thường”… lâu ngày thành quen và có khi “dị ứng” khi nghe ai đó nhắc
lại hai chữ “làm giàu”.
Chúng tôi không muốn nói “làm giàu dễ” nhưng chỉ muốn nói là “làm giàu không khó”.
Trước hết vì đã có nhiều người làm được chuyện này trong suốt mấy chục năm qua, nhất là
một số người Việt đã làm được số tiền trên chỉ sau vài tháng; và sau đây là lý giải của
phương cách mà chúng tôi muốn nói tới.
Chắc Anh Chị cũng đồng ý với chúng tôi là muốn làm giàu, mình phải có nhiều người làm
cho mình hoặc với mình, vì nếu làm một mình thì chỉ “đủ sống”, vì nhiều giới hạn về thời
gian, khả năng, vốn liếng?
Những người giàu có thường dùng công thức “nên dùng 1 phần trăm của một trăm người,
thay vì dùng 100 phần trăm nỗ lực của chính bản thân”, nói lên cùng ý nghĩa của câu “lấy
công của nhiều người khác làm lời” (chứ không phải “lấy công làm lời” như chúng ta
thường nghe).
Chắc chắn tạo ra Income vài ngàn mỗi tháng cần phải có sự góp sức của nhiều người. Nhưng
nhiều người lấy ở đâu ra?

Xin hỏi thêm: trong số vài chục, vài trăm bạn bè và người thân của Anh Chị, Anh Chị có
biết 3 người mà họ muốn làm gì đó để kiếm thêm vài ngàn mỗi tháng, trong vòng 6
tháng tới, mà không cần vốn liếng và tài năng?
Chắc chắn là chúng tôi sẽ giúp Anh Chị nói chuyện, giới thiệu để tìm được 3 người này trong
vòng 30 ngày tới. Những người có ước vọng và sẵn sàng nỗ lực để kiếm thêm vài ngàn mỗi
tháng.
Ba người này, tương tự nhưng Anh Chị vừa làm, họ cũng sẽ biết thêm mỗi người 3 người bạn
mới, những người bình thường muốn kiếm thêm vài ngàn mỗi tháng, nhất là trong thời buổi
kinh tế khó khăn như hiện nay, và như vậy có thêm 9 người nữa, và rất có thể Anh Chị không
quen biết với những người này.
Cứ cho thời gian 30 ngày để giới thiệu thêm mỗi người 3 người mới, như vậy có nghĩa là
trong vòng 6 tháng tới:
3x3=9
x 3 = 27
x 3 = 81
x 3 = 243
x 3 = 729
Tổng cộng: 1092 người trong vòng 6 tháng.
Những người này có thể đang sinh sống ở khắp các tiểu bang hoặc quốc gia nào khác.
Anh Chị ngạc nhiên về con số trên một ngàn người trong vòng 6 tháng chỉ từ 3 ngưòi mà
Anh Chị quen? Đây là sự kỳ diệu của cấp số nhân, của sự nhân rộng. Những người mà
những người mình quen, họ quen.
Anh Chị có thể nói những con số này hoàn toàn chỉ có trên lý thuyết. Xin thưa đúng, vì thực
tế sẽ có nhiều người có hơn 3 người quen, và một số sẽ có ít hơn 3 người; nhưng tựu trung
con số 1000 người trong 6 tháng là điều hoàn toàn khả thi, mọi người đều có thể làm
được, như chúng tôi đã làm trong vòng 6 tháng qua.
Con số một ngàn người sau sáu tháng, chỉ với việc mỗi người biết 3 người, đã giải mã được
50% công thức “làm giàu không khó”:

[ Có nhiều người, mỗi người làm một ít ]
Phần còn lại là việc giới thiệu sản phẩm của Nu Skin, công ty có tài sản được giao dịch trên
sàn chứng khoán (New York Stock Exchange với ký hiệu NUS), thành lập vào năm 1984 với
doanh số trên $1.2 tỷ mỗi năm và hoạt động ở 48 quốc gia. Sản phẩm qua các công trình
nghiên cứu khoa học đã được kiểm nghiệm từ các trường đại học danh tiếng (như UCLA,
Stanford, Purdue University) và các tổ chức khoa học thế giới. Lấy thí dụ một sản phẩm độc
đáo (Tru Face Essence Ultra) thoa trên mặt ngày hai lần, bảo đảm trong vòng 60 ngày, có thể
phục hồi lại sức đàn hồi của da như người 20 tuổi. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở sự bảo
đảm hoàn tiền lại 100% nếu không thấy kết quả trong vòng 60 ngày.

Chắc Anh Chị muốn thử ngay sản phẩm này, vào những nơi mà làn da bị mất sự săn chắc
như ở khoé mắt, trên trán, dưới cổ hoặc lưng bàn tay, là những nơi mà tuổi già hiện rõ qua
những vết nhăn?
Và còn rất nhiều sản phẩm độc đáo khác, có thể chận đứng tuổi già từ căn nguyên, là nhu
cầu rất lớn hầu như cho những người… không muốn già.
Nếu mỗi người xài mỗi tháng chỉ $100 cho những sản phẩm tuyệt vời của Nu Skin, thế vào
một vài món mà Anh Chị có thể đang dùng cho nhu cầu cá nhân, hay trong gia đình.
Nếu 1092 người đều dùng $100 mỗi tháng = $109,200
Với hoa hồng tối thiểu là 5%, Anh Chị nhận được $5,460 mỗi tháng.
… đều đặn và không cần nhiều nỗ lực về sau.
Đây là con số tối thiểu, và có triển vọng sẽ tăng hàng tháng nếu mỗi người chia sẻ thêm với
những người quen biết khác.
Nếu mỗi người ngoài 3 người tham gia vào việc kinh doanh part-time, có thêm 5 “khách
hàng” dùng sản phẩm (là bà con, bạn đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng); hoặc nếu các Anh
Chị trong ngành Nail, mỗi tiệm chỉ cần có 5 người khách Mỹ dùng $100 mỗi tháng:
1,092 x 5 = 5,460
x $100 = $546,000
x 5% = $27,300 / tháng
Vài ba năm sau Anh Chị có sang tiệm và dọn đi nơi khác sinh sống, số khách và số tiền
hoa hồng vẫn đều đặn gửi về cho Anh Chị, nếu họ vẫn còn dùng sản phẩm của Nu Skin.
Chúng tôi có các chương trình huấn luyện hàng ngày bằng tiếng Việt qua điện thoại, Video,
Online Training, Websites để hỗ trợ cho các Anh Chị khắp nơi trên thế giới, rất hiệu quả.
Nếu Anh Chị mạnh dạn nghĩ rằng mình sẽ làm được việc này, thì Anh Chị có thể bắt đầu
ngay hôm nay. Anh Chị sẽ lợi thế hơn nếu Anh Chị bắt đầu sớm, trong khi nhiều bạn bè
chưa biết về cơ hội này.
Xin minh xác một lần nữa với Anh Chị là những con số nêu trên đã có nhiều người đạt
được trong mấy tháng vừa qua. Thực tế mỗi người sẽ không làm đúng 3 người, nhưng
người ít người nhiều, Anh Chị vẫn có thể đạt được con số lợi tức mà mình mong muốn.
Làm giàu quả thật không khó, phải không Anh Chị?

