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Gündeme dair çok önemli tavsiyeler. DİKKAT !!!
1 - Ekonomik problemler ve çıkar İlişkileri nedeniyle çok erken olmasına rağmen
normalleşme sürecine girildi... Bu, salgın açısından çok tehlikeli...
2 - AVM lere asla gitmeyin, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, fiziksel mesafeye ve hijyene
mutlaka dikkat edin...
3 - Post truth çağında gerçeğe ulaşmak neredeyse imkansız. Bu nedenle ölen ölür, kalan kalır,
kimsenin ruhu duymaz.
Sağlığınızın kıymetini bilin.
4 - Çok ağır ekonomik şartlar henüz yaşanmadı. Önümüzde çok zor en az 3 yıl olacak...
5 - Sahte gündemler sizi sadece kör ve sağır eder. Gerçek gündeminiz olan önce sağlık sonra
şahsi ekonominize odaklanın.
6 - Mevcutta işi olanlar için işinize dört elle sarılın. Daha yaratıcı fikirler ile rekabetinizi,
maksimum maliyet düşüklüğü ile dayanma gücünüzü arttırın.
Yapabiliyorsanız tüm enerjinizi ihracat ya da dış pazar yönlü yapın ülke içinde para yok...
7 - Eğer işsiz iseniz kendinize acil eylem planı oluşturun. En önemli sektörün tarım olduğunu
unutmayın!
Mahsul ekip biçebileceğiniz topraklara doğru hareket edin. 100 metrekare toprak ve 3-4
tavuk besleyerek aç kalmadan yaşayabileceğinizi unutmayın.
8 - Eğer mevcut bir sermayeniz var ise; kazanma değil koruma stratejilerini izleyin.
Dünyada metanın değeri tartışılıyor.
Bir koyup 5 alma sevdasıyla asla hareket etmeyin.
Birikimleriniz döviz ve altında iken maksimum koruma sağlayabilirsiniz.

9 - Hizmet sektörünün sıkıntıları uzun süre devam edecektir. Bu alanlarda yatırımdan uzak
durun. Ancak üretim sektörüne ülkenin ve dünyanın çok daha fazla ihtiyacı var.
Tüm gücünüzle katma değer üretebilecek tüm üretim alanlarına yönelin.
10 - Açlık ve sefaletten kırılan bir ülkede sırça köşklerde yaşanılamayacağını unutmayın.
Çalışanlarınızı işten çıkarmamak, maaş ödemelerini aksatmamak ya da ihtiyaç sahiplerine
belediye kampanyaları aracılığıyla direkt yardım önemli örneklerdir.
11 - Özellikle muhalefetin yönettiği büyükşehirlerde yakın zamanda ciddi ekonomik
problemler yaşanacak ve merkezi otoriteden destek alamayacaklardır.
Bunun yansımalarını yaşamaya başladığınızda sorunun kökenini görün. Kolay yolu seçmeniz
sizi ebedi sefalete sürükleyecektir.
12 - Yaşadığınız sorunların bir neden - sonuç ilişkisi içerisinde geliştiğini unutmayın. ” Onlar
yaptı “ diyerek bu sorumluluktan kurtulamazsınız.
Kendinizi sorgulayın, sorumlu birer vatandaş olmaya çalışarak, en azından bundan sonrası
için doğru davranışlar sergileyin.
13 - Son olarak; estetik amaçlı işlem ve ameliyatlarınızı en az 1 ay süreyle erteleyin.
Bazı kliniklerin açılması her şeyin normalleştiği anlamını değil, ödemelerin zorlaştığı ve
geminin her ne pahasına olursa olsun yüzdürülmeye çalışılması anlamını taşır...
- SON Bu kadar uyarıdan belli bir zaman sonra “ KEŞKE “ kelimesi, sizi kurtarmayacak ve bir anlam
ifade etmeyecektir.
Bunu asla unutmayın..-))
Bu da burada dursun..
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