
Xin chào các bạn thân mến!

Hôm nay là ngày 15 tháng 9, và hôm nay là tròn 11 năm kể từ ngày khai trương

“Học viện Nhà đầu tư tư nhân trực tuyến”. Tôi nhớ buổi webinar trực tuyến đó có

150 người tham dự. Và một năm sau, vào năm 2012, Học viện đã có hơn 15 000

người đăng ký theo dõi và 3 000 khách hàng. Webinar đã có sự tham gia của 500

người.

Ba năm sau, Học viện đã có hơn 100 000 người đăng ký theo dõi và hơn 10 000

khách hàng.

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2014, cùng với đội ngũ của Học viện, chúng tôi đã mở

dự án để hỗ trợ lĩnh vực đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo và giới thiệu đến thế

giới một hình thức kinh doanh độc đáo là đầu tư cộng đồng theo mạng lưới. Có

nhiều người đăng ký theo dõi và khách hàng đến với Học viện hơn.

Đến tháng 3 năm 2019, chúng tôi đã có gần 500 nghìn người. Các khóa học của

Học viện được dịch ra 5 ngôn ngữ.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, cùng với đội ngũ các chuyên gia, chúng tôi đã ra

mắt các khóa học giáo dục về công nghệ blockchain trong lĩnh vực tiền điện tử.

Và đến sinh nhật lần thứ mười của công ty, chúng tôi đã có hơn 1,5 triệu người

dùng đăng ký.



"Học viện Nhà đầu tư tư nhân" đã trở thành nền tảng trong việc thúc đẩy Sự

tiến hóa kinh tế mới của thế giới .

Tôi rất biết ơn tất cả người dùng, khách hàng, đối tác, các nhà lãnh đạo và

những nhà lãnh đạo cấp cao của chúng tôi, những người đã ủng hộ "Học

viện Nhà đầu tư tư nhân" trong suốt những năm qua.

Các bạn biết đấy, trong số 100% tất cả các công ty mở cửa sau hai năm chỉ

còn lại 20% và chỉ 4 trong số 100 công ty kỷ niệm 10 năm thành lập.

Nếu chúng ta nói về kinh doanh Internet, thì số liệu thống kê thậm chí còn

khốc liệt hơn, trong số 1000 công ty, chỉ có hai công ty kỷ niệm mười năm

thành lập, tức là chỉ có 0,2%. Dự án của chúng tôi là một trong những dự án

còn sống sót, và không chỉ sống sót, mà còn kỷ niệm 11 năm thành lập.

Cho đến ngày nay, đã có hơn 1,7 triệu người sử dụng API từ 150 quốc gia

trên thế giới. Các khóa học của Học viện đã được dịch sang 12 thứ tiếng.

Các bạn biết đấy, sứ mệnh của tôi đã, đang và sẽ mang giáo dục về

hiểu biết tài chính và đầu tư đến với thế giới. Mục tiêu lớn của tôi là tạo

ra một xã hội hiểu biết về tài chính và đầu tư, giúp ít nhất 15% dân số

thế giới trở thành những người giàu có và thịnh vượng.

Trong thời gian qua, tôi đã giúp hơn một trăm người trở thành triệu phú,

nhưng mục tiêu lớn của tôi là giúp một triệu người trở thành triệu phú. Khi tôi

đạt được mục tiêu này, chúng ta sẽ thực hiện chương trình NEEW.

Tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy quan tâm đến tương lai của con cháu

mình. Các bạn thấy những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Xã hội đang

trượt trở lại mức của thế kỷ XIX, và những gì đang xảy ra cũng là lỗi của chúng

ta. Đó là do trong hệ thống Thụt lùi rất nhiều dối trá, những điều càn bậy và

tuyên truyền giả tạo, nên mọi người trên thế giới vẫn ở trong một trạng thái

ngủ yên. Nó giống như một con sâu bướm cần phải biến thành một sinh vật

bay bổng, xinh đẹp, nhưng thay vào đó lại ở trong một cái kén và đóng băng.

Hành tinh của chúng ta đã chuyển sang chiều không gian thứ tư, và hệ thống

Thụt lùi đưa nó về chiều không gian thứ ba, hạ con người xuống mức năng

lượng thấp.

Tiếc rằng, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một mình. Tôi biết

rằng nhiều người trong số các bạn có những kết quả tuyệt vời. Ngay cả một

kết quả nhỏ cũng là một kết quả chứ không phải là con số không tròn trĩnh. Có

người cho rằng mình không có kết quả gì cả, nhưng không phải vậy.

Kết quả có thể được đo lường bằng hai chỉ số:

1. Đó là kết quả tài chính của hoạt động của bạn.

2. Đó là sự phát triển cá nhân bên trong và nhận thức rằng bạn đã trở thành

một nhân cách như thế nào.

Đúng vậy, có thể là nếu đo lường bằng chỉ số đầu tiên, tức là chỉ số tài chính

thì do những vấn đề phức tạp về địa chính trị, bạn không có chỉ số tài chính

mà bạn dự định đạt được. Nhưng nếu bạn đo lường kết quả của mình bằng chỉ

số thứ hai, thì bạn nên nhận thức được 10 000% rằng bạn đã trưởng thành,

bạn đã trở thành một con người khác và đây là kết quả quan trọng nhất.



Bạn là ai khi lần đầu tiên bắt tay vào con đường phát triển và giáo dục này, và

bạn là người như thế nào bây giờ. Hãy đánh giá bản thân theo thang điểm từ

1 đến 10, trong đó 1 là thấp nhất và 10 là cao nhất.

Bạn hãy đánh giá mình ở khía cạnh nhân cách con người, bạn đã ở cấp độ

nào khi bắt đầu cuộc hành trình và hiện tại bạn đang ở cấp độ nào, và bạn sẽ

hiểu mình sẽ cần phải làm việc nhiều hơn nữa để trở thành con người mà

bạn đã định trở thành.

Bạn có thể nói "Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn có kết quả tài chính, nhưng còn

việc phát triển nhân cách thì tôi chưa đưa ra kế hoạch nào cả".

Các bạn thân mến ạ, điều quan trọng cần phải hiểu là kết quả tài chính mà

các bạn muốn có tương đương với một cấp độ phát triển Nhân cách nhất

định.

1000$-10 000$-30 000$-100 000$-1 triệu$ không chỉ đơn thuần là tiền, đó là

kết quả của quá trình lao động với chính bản thân mình, với khía cạnh tài

chính và đầu tư trong con người bạn.

Và Học viện Nhà đầu tư tư nhân đã được tạo ra để giúp mọi người không chỉ

trở nên giàu có và dư dả, mà còn trở thành một Nhân cách ở khía cạnh đầu

tư và tài chính, chính điều này sẽ khiến một người trở nên giàu có và sung

túc. Chỉ trong trường hợp này, kết quả tài chính sẽ đến với bạn rất nhanh

chóng.

Vì vậy, tốt hơn là bạn nên ăn mừng thành quả phát triển nhân cách của mình

lúc này.



Đây là thập kỷ thứ hai của Học viện Nhà đầu tư Tư nhân, và tương lai của

học viện không chỉ phụ thuộc vào tôi và một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo và

lãnh đạo cấp cao, mà còn phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Hãy trở thành một

nhân cách mà bạn khao khát trở thành trong thời gian ngắn từ 3 - 5 năm.

Hãy tạo ra thu nhập và tài sản mà bạn mong muốn bằng cách sử dụng các

tài liệu và kiến thức do Học viện cung cấp. Đây sẽ là đóng góp của bạn cho

sự phát triển của API và sự phát triển của NEEW. Hãy giúp mang những

kiến thúc này đến cho những người cần chúng. Và chúng ta sẽ gặp nhau

vào năm thứ mười lăm, sau đó là năm thứ hai mươi của Học viện và chúng

ta sẽ tôn vinh những người giàu có và phồn vinh mới.

Và tôi chắc chắn rằng khi chúng ta kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện,

chúng ta sẽ là hơn 15% dân số thế giới, và chúng ta sẽ có thể tạo ra sự ảnh

hưởng để có hơn 1 triệu người giàu, những triệu phú mới, những con người

kiểu mới. Nhờ họ, chúng ta sẽ có thể thực hiện chương trình NEEW trong

những khoảng thời gian rất ngắn!

Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã là khách hàng, đối tác của Học viện và

ủng hộ sự phát triển chung của chúng ta.

Chúc mừng lễ kỷ niệm 11 năm thành lập công ty chung 

của chúng ta, trân trọng, Andrey Khovratov.

15.09.2022.


