Como sair da
crise financeira.
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truques.

Juliana S. Telles

Apresentação
O Brasil vive hoje uma crise muito feia.
Dólar alto, inflação, desemprego.. Tudo
motivado por uma má administração do
dinheiro público causados pela corrupção.
Quem ganha mais, sempre quer mais e não tá
nem aí se quem vai pagar a conta somos nós,
os contribuintes.
Esse pdf tem como objetivo ajudar a tirar
pelo menos o seu pé da lama, com ideias
simples e que podem fazer a diferença em
sua vida. Muitas vezes a gente até tem
vontade, mas não sabe nem por onde
começar.
Então comece lendo esse livro e abra as
portas para as oportunidades em sua vida.
Ponha em prática pelo menos uma ideia e
verás as coisas por outro prisma.
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1- Mudar
Vamos começar este livro com dicas
básicas mas que fazem maravilhas por nossa
auto estima e à nossa alma.
Quando a gente está em crise financeira
muitas vezes o que mais nos preocupa são as
contas que chegam todos os meses e o
dinheiro é tão curto que nem sabemos o que
pagar primeiro. Lembro quando minha mãe
trabalhava fora e ganhava menos da metade
de um salário mínimo. Quando ela recebia ia
correndo pagar as contas para depois
comprar comida, esse item ela só comprava
se sobrasse dinheiro das contas. Se não
sobrasse a gente se virava como podia. Eu
fazia bicos de babá para ajudar no orçamento
da casa e minha mãe arranjava trabalho extra
cuidando da casa dos vizinhos, ou numa
sapataria, ou ainda vendendo cosméticos.
Naquela época a gente ganhava muita
coisa das pessoas, roupas, calçados, material
escolar e até alimentos. Pois os vizinhos
sabiam que nossa renda mal dava para comer
e nos ajudavam como podiam.

Esta é a primeira dica. Organize seu
armário, sua sapateira, sua dispensa..
Faça uma faxina geral, fazendo três pilhas:
1- coisas que não usará mais,
2- coisas que ainda usa e
3- coisas que estão estragadas.
Mas como isso irá me ajudar em minha
crise financeira?
Eu respondo: - Ajudará a não pensar
somente em você e a tirar sua mente do
estress pelo qual você deve estar passando
neste momento. E também a enxergar que
você não é o único que precisa de ajuda.
Continuando..
Feitas as pilhas de roupas e de calçados
separadamente, é claro. Comece pela pilha
dos que estão estragados e veja se os pode
consertar de alguma forma.
Se a resposta for sim, mãos à obra, conserte
tudo o que for possível, mesmo que não tenha
intenção de ficar com isso. Afinal, em tempos
de crise nada se joga no lixo.
Depois de consertado veja se vai continuar
usando, se não, coloque para doação. Jamais
doe alguma coisa estragada para alguém.
Afinal se você não quer usar, não custa nada
consertar para poder doar. Conserte, limpe ou
lave, arrume e doe.

Faça doações em abrigos, ou para algum
vizinho carente que você sabe que está
necessitando. Faça isso com suas roupas,
calçados, bolsas, mochilas, sacolas..
Na sua dispensa o trabalho é parecido:
faça duas pilhas, uma de alimentos que você
não está usando, olhe a validade e se ainda
estiver dentro do prazo esse produto, use-o
para fazer alguma receita, não deixe o
alimento se perder. E se não quiser comer,
faça a felicidade de uma família carente e doe
o alimento pronto.
Se o prazo de validade venceu, neste caso
jogue o produto fora e a embalagem no lixo.
Jamais jogue alimentos vencidos no lixo. Pois
geralmente quem não tem o que comer e
encontra esses alimentos, infelizmente faz uso
deles.
Pode não parecer, mas tudo isso que
temos em casa, comida, roupas, calçados..
São dinheiro empregado. Então, use, usufrua
ou doe. Afinal doar também é uma forma de
aproveitar o dinheiro. Se você tem
cosméticos, faça a mesma coisa: olhe o prazo
de validade, se estiver vencido jogue no lixo,
se não usa e estiver fechado e não pretende
usar: venda-o; E se estiver aberto e não
quiser usar, doe.

Isso irá fazer com que flua novas energias
em sua casa e lhe ajudará a manter a mente
aberta para as próximas etapas de sua vida.
Tudo deve cumprir seu papel! Ou seja,
nada de transformar uma peça da casa em
um canto para guardar velharias! Isso pode
comprometer a energia de seu lar. Lâmpadas
devem acender, gavetas precisam ter espaço
para abrir corretamente, portas não podem
emperrar. Cuide de todas as coisas de sua
casa para que a energia do dinheiro possa
andar livremente por ela também.
Agora que conseguimos aliviar sua mente,
baixamos seu stress, sua auto estima está um
pouco melhor e sua casa exala o perfume de
esperanças renovadas vamos ao que de fato
interessa.

2- Fazer Novo
Você está esperando por uma chance de
um
novo
ou
primeiro
emprego
e
provavelmente já enviou currículos para
milhares de lugares diferentes de várias
formas.
Trocou a foto no perfil daquela site de
empregos mais de cinco vezes, ensaiou uma
entrevista na frente do espelho até ficar rouco
e escolheu o look da mesma
mais de um par de vezes e nada parece ser
bom o suficiente para te fazer ser notado, para
te chamarem para o emprego propriamente
dito. Aliás entrevistas, você já cansou de tanto
ser chamado para fazer e a única coisa que
você conseguiu até agora foi gastar sola de
sapato e dinheiro emprestado com ônibus.
Então que tal fazer tudo isso novo?
- Mas como assim??
Bom, uma coisa que podemos fazer é
mudar, tanto no lado profissional como no
intelectual. Você está à meses procurando
uma vaga de emprego na sua área e não está
encontrando. Pois bem, que tal sair da sua
zona de conforto e estudar um pouco, só pra
variar?? Aproveite o tempo em casa e procure
cursos na internet sobre coisas que você
sempre quis fazer e entender mas nunca teve
tempo, nem oportunidade pra isso. Existem

vários sites que oferecem cursos gratuitos e
você pode abrir um perfil e realizar esses
cursos, depois para complementá-los pode
também pesquisar sobre o assunto em blogs,
sites e livros na biblioteca publica.
Assim, você aproveita esse tempo vazio e
estressante para aprender algo novo, mudar
de ares e também abrir um leque maior de
possibilidades em seu currículo. Vai que surge
aí uma nova profissão?
Ou então aproveite o curso, aprenda tudo
sobre ele e abra uma pequena empresa em
casa mesmo, enquanto o emprego não vêm.
>>> Aqui, algumas dicas de sites de cursos
Online
http://julianaeditions.blogspot.com.br/2015/05/cursosonline-gratuitos-com-certificado.html
>>> Dicas de como montar o seu currículo
http://julianaeditions.blogspot.com.br/2015/06/10-dicas-decomo-montar-o-seu-curriculo.html

Se você souber fazer artesanato, pintura,
fotografar, cozinhar bem, fazer as unhas..
Aproveite a deixa e crie coisas para vender.
Use seu hobbie para levantar uma grana que

com certeza irá te ajudar a pagar umas
continhas no final do mês.
Se és um bom vendedor, pegue
cosméticos e perfumes ou lingerie para
vender de porta em porta. Faça uma pesquisa
de preços e venda mais barato que a
concorrência. As vezes é melhor ganhar
menos e ser frequente do que ganhar muito
de vez em quando.
Crie um espaço em sua casa e transforme
aquele quarto antigo ou mesmo aquela peça
cheia de entulhos numa lojinha, um atelier de
pintura, uma pequena gráfica, uma sala de
costura, um salão de beleza, uma pet shop,
um estúdio fotográfico, monte um brechó ou
alugue para alguém montar alguma coisa..
Comece em casa com aquilo que você tem.
Não fique esperando ganhar muito dinheiro
para depois montar a sua empresa, criar seu
logotipo e sei lá mais o quê. Muitas empresas
começaram de casa e hoje formam grandes
marcas e franquias.
Se você está no spc e não consegue se
cadastrar para revender perfumes, pode fazer
o cadastro com alguém da família e você e
seu amigo ou familiar dividem os lucros.
Falando em spc, quantas pessoas hoje em
dia estão atoladas até o pescoço em dívidas e
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