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In dit korte boek ontdek je jouw kracht :

De bio van auteur Jasmin Hajro

&

boek Moeilijke tijden overwinnen

&

Een previeuw van boek Bouw Jouw Fortuin

&

Een kleine kennismaking met oprichting Hajro



De bio van auteur Jasmin Hajro, even kennis maken

Hallo beste lezer,

 hoe gaat het ?

Bedankt voor kopen van boekje Recept voor Geluk.

Mijn naam is Jasmin Hajro, ik ben geboren op 6 juli 1985 in

Bosnie. 

Als vluchtelingen kwamen we naar Nederland, 21 jaar geleden.

Na school te hebben doorlopen & verscheidene banen...

Heb ik op 17 december 2012, mijn eerste onderneming

opgericht: beleggingsbedrijf Jasko.

Na een succesvol eerste jaar, heb ik helaas de onderneming

moeten sluiten. 



Na een korte periode van rust, ww en tijdelijk werk. Begon ik

weer als ondernemer.

Op 1 september 2015, heb ik onderneming Hajro opgericht.

Sinds het begin is de kernactiviteit, het verkopen van setjes

wenskaarten, deur tot deur.

Tegenwoordig is het assortiment uitgebreid.

Met o.a. de verkoop van mijn 2 boeken :

Moneymaker & Bouw jouw fortuin. 

De royalties van mijn boeken worden gedoneerd 

aan het Goede Doel : stichting Giveth Life.

Mijn onderneming heet tegenwoordig Hajro Groep,

en bestaat uit 20 verschillende dochterondernemingen,

die onderdeel zijn van 1 overkoepelende organisatie. 

Voor meer informatie over mijn onderneming &

de stichting, ga naar www.hajrobv.nl



Moeilijke tijden overwinnen

Wat zijn moeilijke tijden ?

Is dat niet voor iedereen anders ?

Er zit moe

in het woord moeilijke tijden.

Tijden waar je moe van wordt.

Ik werkte in Arnhem in een tapas restaurant,

genaamd Ramblas.

Het eten was heerlijk,

maar ik was aan iets anders toe,

dan in de afwas en de keuken staan werken.

Ik begon aan een thuisstudie voor Wft basis Adviseur,

toen ik in dat restaurant werkte.

's Avonds thuis hoorde ik dat mijn oom Ibro,



die in Bosnie woont, overleden is.

Dingen waren eindelijk de goede kant op aan het gaan.

Ik had eindelijk werk en verdiende geld,

kon mijn rekeningen betalen.

En mijn schulden verminderen.

Nou dit.

Het was alsof alle energie uit me ging.

Ik heb heel gelukkige herinneringen aan

mij jeugd in Bosnie.

Mijn familie maakt deel uit van mijn gelukkige herinneringen.

Iemand vroeg me toen wat ik aan hem mistte ?

Want ik had bijna geen contact met mijn oom gehad.

Blijkbaar gaan die dingen zo,

contacten verwateren ….

Zeker als je ver bij elkaar vandaan woont.

Wat ik mistte was zijn humor,

het me altijd weer goed en gelukkig voelen als ik daar was.

En naar Bosnie op vakantie gaan is niet meer

hetzelfde, als de mensen voor wie je ernaar toe gaat

er niet meer zijn.



Ik heb er over nagedacht...

Want ik heb al 11 boeken geschreven.

Deze die je nu leest is het eerste deel van mijn nieuwe serie :

Work to shine.

Wat voor een boek zou nou Goed zijn voor veel mensen ?

Aan wat voor boek, hebben veel mensen wat?

Wat erin staat, wat zou dat mensen moeten geven ?

Al is het herkenning,



periodes waar ik doorheen ben gegaan &

waar zij ook doorheen gaan.

Om te weten dat je overal wel doorheen komt.

Hoe pijnlijk het ook is 

en hoe erg het ook lijkt, momenteel.

Of troost.

Misschien relativatie,

de dingen en de situatie afzwakken &

in het juiste perspectief zien.

Net als een drempel op de weg,

waar je echt wel overheen komt.

Om eerlijk te zijn wil ik dit boek niet schrijven.

Ik heb er nou geen zin in.

Ik moest me er echt toe zetten,

om ervoor te gaan zitten & 

te beginnen met schrijven.



Het is zondag notabene.

1 juli 

Een nieuwe maand begonnen,

het is prachtig zonnig weer.



Ik ben 's een keer voor de middag opgestaan.

Tjah om mirakuleuze redenen,

ben ik bijna 33 jaar en struggle ik nog steeds

met op tijd opstaan in de ochtend.

Dus wat doet deze Workaholic op

zo'n mooie zondag ?

Beginnen aan een nieuwe boekenserie &

aan een boek dat ie eigenlijk niet wil schrijven.

Nou als je  boekVictorie hebt gelezen,



dan weet je dat ik in Bosnie 

als kleine jongen voor straf.

Naakt voor het huis moest gaan zitten.

Om dit soort fokking dingen dus,

wou ik dit boek eigenlijk niet schrijven.

Maar goed,

ik ben nou al begonnen....

Dus wat heb je eraan om te weten wat voor een 

extreme straf ik kreeg ?

Nou, waar je ook last van hebt,

wat voor kutperiode je ook doormaakt nu.

Hoe moeilijk het ook is voor je...

Je zult nooit naakt voor je huis hoeven te gaan zitten,

voor straf.

Zie je,

je situatie valt al wel een beetje mee.

( Dat is relativeren oftewel 

relativatie met een sjiek woord )



En het zal vast wel chic

zijn hoe je het moet en hoort te schrijven.

Maar sjiek ziet er grappiger uit.



Even naar oom Ibro terug,

hij liet een vrouw en twee dochters achter.

Ik baal gewoon heel er dat ik niet iets voor hem heb gedaan,

toen het nog kon.

Ik woon in een land waar ik veel meer mogelijkheden heb,

dan hun in Bosnie hebben.

Ik had hem graag geld willen sturen, iedere maand

En ze bezoeken ieder jaar,

of een aantal keer per jaar.

Ze cadeautjes sturen en meer tijd met ze doorbrengen.

Ik had hem graag mijn geweldige onderneming

& mijn 11 boeken die in 190 landen wereldwijd te koop staan

laten zien..

En de stichting die ik heb opgericht.

Maar dat kan nou niet meer,

oom Ibro is overleden....



Mensen van goud

Dat waren voor mij opa Vejsil en oma Ziba.

Ook zij woonden in Bosnie.

Oma en stiefopa eigenlijk.

Misschien omdat zij meer ervaring met opvoeden hebben,

dan mijn ouders.

Of omdat ik van hun nooit klappen kreeg.

Het was altijd geweldig leuk bij opa en oma.



Veel te danken aan haar

Mijn vaders oudste zus, tante Rahima.

Dankzij haar konden we naar Nederland toe.

Ik heb veel te danken aan haar.



In een korte periode

In de periode dat oom Ibro stierf,

ben ik naar het werk gegaan

& toen weer naar huis.

Ik had er genoeg van 

en ben vertrokken.

In die periode,

misschien een half jaar of 1 jaar durende periode.

Stierf tante Rahima aan kanker,



is oma Ziba overleden.

Ik ben toen wel naar Bosnie geweest en 

heb haar kist heel eventjes gedragen.

Er stond een lange rij van mensen en de kist werd dan steeds

doorgegeven.

We hadden hier een vriendin van mijn moeder

in onze buurt : Ria.

Die dronk een beetje teveel en had 

een rare angst, waardoor ze niet de trap op durfde te lopen.

Het was wel gezellig met haar, als ze op bezoek kwam.

Zij overleed ook aan kanker.

In die periode.

En toen hoorde ik dat oom Vejsil 

ook was dood gegaan.

Een tijdje daarvoor waren opa en oma al uit elkaar gegaan.

Maar toch.

Dat waren 5 mensen in een korte tijd.



In die tijd kregen we veel brieven van incassobureau's

en deurwaarders.

Rekeningen die verdubbeld werden

en dat was allemaal volgens de wet.

Jaja.

Het zijn legitieme dieven.

Ik was dus erg boos en verdrietig toen.

Zoals je wel begrijpt,

had ik graag iets meer voor ze gedaan.

Meer tijd met ze doorgebracht.

Ze meer gegeven.

En ze graag laten zien,

hoe ver ik nou ben gekomen.



Van 1 nacht dakloos,

naar 11 boeken geschreven & in 190 landen ereldwijd

gepubliceerd 

Plus een goede stichting &

een onderneming met 16 dochterondernemingen.

Maar daar is het nou te laat voor.

Ze zijn dood.

Ik ben gestopt met drugs gebruiken,

nadat ik door teveel te nemen,



in een coma lag.

Nou als je zelf gebruikt of iemand kent die dat doet..

En je vindt het zonde &

wil graag clean zijn 

of iemand helpen om het te worden.

Dan is het misschien goed om te weten,

wat ik erna deed.

Dat was netzo belangrijk.

Ik besloot natuurlijk om het niet meer te doen.

Ik kon het ook niet meer.

Ik kreeg volgens mij een angstaanval,

toen ik een joint probeerde te roken.

Want ik was aan het trillen,

en vroeg me af of ik een hartaanval ging krijgen.

Wat ik erna deed...

Niet meer van die rotzooi kopen. 

Niet meer met mensen omgaan die gebruiken.

Ja ik zat veel thuis en het was kut,

maar het was beter.



Ik begon fanatieker met mijn schaak hobby

bezig te zijn.

Ik ging wandelen.

Ik vond mensen die gebruikten LOSERS



Ik ben toen een keer in elkaar gezakt,

en ben toen gestopt met drinken

van alcohol.

Wat ik erna deed...

Was niet meer naar de kroeg gaan.

Niet meer uit gaan.

Veel thee en koffie zuipen.

Wandelen.

Lezen.

Naar audioboeken en motiverende video's op

youtube kijken.

Zelf schrijven.

Niet meer naar plaasten en mensen 

toe gaan waar alcohol gedonken werd.

Ja ik zal veel thuis als een kluizenaar.

Maar het was beter.



Rekeningen en schulden

Rekeningen en schulden zijn geen last,

maar verantoordelijkheden.

En mensen die nog geld van je moeten krijgen,

zijn mensen die je vertrouwen

of hebben vetrouwd.

En met dat soort mensen ga je het goed maken.

Hoe lang het ook duurt.

Doe al je nota's in 1 mapje en zet dat ding uit het zicht,

in een la of zo.

Zet wat cash geld om je heen.



En focus je op geld verdienen,

geld sparen,

en voor je verantwoordelijkheden zorgen.

Kut om ouder te worden

Klote he ?

Ieder jaar, een jaartje ouder.

Dat vond ik ook.

En ik vond het vooral erg om 30 jaar te worden.

Want ik ik had gehoord of dacht 

dat je na je dertigste jaar

gaat aftakelen.

Dat alles minder wordt en minder goed gaat werken.

En ik dacht eraan om als ik 80 jaar ben,

en niks het meer doet 

om mezelf op de een of andere manier om te leggen.

Totdat iemand zei :

Hoe ouder hoe beter



En dat is de fokking waarheid,

wat ouder worden betreft.

Sommige kinderen halen de 10 jaar niet eens.

Sommige mensen worden niet eens 18 jaar oud.

En jij bent 30 of 40 of 50 en jarig

& je mag nog een jaar leven.

Hoe een geweldig cadeau is dat...

Je kan zoveel doen en ervaren. En genieten.

Wees blij

Hoe ouder, hoe beter.

Het Betere

Falen en op je bek gaan is goed voor je.

En afgewezen worden ook.

Want daarna komt het Betere op je pad.

Ik had een oplossing voor de banken,

netjes uitgetypt en al.

Ze wouden het niet.

Een tijd daarna heb ik van mijn oplossing 

een boek gemaakt. Het Betere



boek de Reddingsboei voor banken

''loyaal bankieren''

Ik vroeg voor de 2de keer een bijstanduitkering aan.

Het werd afgewezen.

Ik ben toen naar huis gelopen,

en heb mijn 3de boek geschreven :

boek Recept voor Geluk

het Betere

Zo zal het bij jou ook gaan.

Wanhoop niet. Werk naar je doelen & dromen toe.

Het Betere komt 

een Doe boek

Nou, zo als je misschien ondertussen al weet

schrijf ik best korte boeken.

En Non fictie.

Gewoon feiten en levenservaringen.

Met vaak dingen die je kan doen,

of moet doen.

Acties die je kan uitvoeren,

zodat je resultaten krijgt.



Waarschijnlijk heb je al begrepen dat door alleen

aan 10 euro te denken,

het tientje niet in je zaqk manifesteert.

Maar als je iets doet wel.

Zoals eventjes werken.

Ik zou je graag mijn boek Recept voor Geluk 

aanraden.

Daarin staan tips en adviezen die je makkelijk kan doen &

die je helpen om minder stress te hebben.

Gelukkiger en gezonder te zijn.

En ook een beetje om moeilijke tijden te overwinnen.

Op een handje tellen

Die nacht op straat is eigenlijk het beste wat me 

is overkomen.

Het heeft peper in mijn reet gedaan,

om hard aan het werk te gaan.

En meer uit mezelf te halen.



Het heeft me ook geleerd,

dat er maar weinig mensen altijd voor je klaar staan.

Die kun je op 1 handje tellen.

Wat je ook hebt gedaan,

en hoe je je ook hebt gedragen.

Zij zijn er voor je.

Dat kunnen best je pa en ma zijn.

Bedank ze,

waardeer ze.

Zet ze in het zonnetje &

maak ze trots.

Nou weet je ook aan welke mensen je je waardevolle

tijd kan besteden. En aan de rest dus niet.

En dat

Wat ik nadat ik gestopt was met drugs en drank 

ook ging doen was 



Werken

Het waren niet altijd de leukste baantjes.

Maar werken heeft echt mijn leven verandert.

Dat zal het bij jou ook doen.

Werk is je beste vriend,

je kan er altijd op rekenen.

Je kan er ook altijd geld van 'lenen'

nadat je hebt gewerkt.

Het helpt als je het werk leuk vindt.

Is dat momenteel niet zo,

blijf dan zoeken tot je werk vindt waar je 

veel mensen mee kan helpen en waar je 

veel mensen mee blij kan maken.

Dan voel je je ook veel beter over het werk wat je doet.

Ook al is het ijs verkopen.

Daar wordt iedereen blij van.

Die magere maanden



En hoe zit het met die maanden dat je maar een paar tientjes 

verdiende ?

Ik word miljonair of sterf werkende ernaar toe.

Dus fokking goed.

Mijn Victorious serie van 10 boeken &

nog eentje,

laten jou zien :

Dat als je echt iets wil,

dan kun je het ook.

Wat ze ook zeggen.

Teken een visie van wat je wil,

schrijf je doelen op,

En blijf doorgaan & doorzetten totdat je het hebt bereikt.



Dat voor de hand liggende recept

Het gaat ongeveer zo :

Schrijf op wat je wil bereiken in het leven 

Leer, Werk & Zet door totdat je het hebt gerealiseerd

Ongeveer hetzelfde proces als je rijbewijs halen.

Of eten koken.

Of je diploma halen.

Of het schrijven van een boekje.



Spaar een deel van je geld &

doneer wat aan Goede Doelen.

Blijf lezen, naar audioboeken luisteren

en je zelf ontwikkelen. Groei.

Leer het 80/20 principe,

zodat je alleen de belangrijkste dingen gaat doen,

die je de meeste resultaten geven.

Dan voel je je ook beter over jezelf &

dat helpt je ook om

moeilijke tijden te overwinnen.



Leer dat het niet uitmaakt wat mensen zeggen

Om de dingen te bereiken die jij wil in jouw leven,

maakt het alleen uit wat jij denkt en wat jij DOET



Als je dit een goed boek vindt,

wil je dan zo vriendelijk zijn

om het aan te raden 

bij mensen die jij kent.

Zodat ook zij ermee vooruit worden geholpen.

Dank je.



Previeuw Bouw Jouw Fortuin

              het Betaal jezelf eerst principe       

Het betaal jezelf eerst principe. 

Het betekent dat wanneer je jouw geld ontvangt, 

je eerst jezelf betaalt door bijvoorbeeld een tiende opzij te

zetten.

 Om het resultaat hiervan te verduidelijken, 

maken we een voorbeeld berekening. 

  Je verdient bijvoorbeeld 3000,- euro per maand. 

En je betaalt jezelf eerst,



 oftewel : je zet een tiende ( 10% ) van je inkomen opzij. 

Dus 300,- euro per maand. 

Het jaar heeft 12 maanden, 

dus na 1 jaar heb je ( 12 x 300 ) = 3600,- euro. 

Na 1 jaar heb je een heel maand salaris opzij gezet. 

Als je iedere maand een tiende opzij zet, 

hoeveel heb je dan na 10 jaar ?  

 ( 3600 x 10 ) = 36000,- euro. 

Dus na 10 jaar heb je 36000,- euro 

oftewel een heel jaar salaris opzij gezet. 

Verderop in dit boek : Bouw jouw Fortuin, 

ziet u hoe u dat bedrag dat u maandelijks opzij zet.

 Harder kunt laten groeien.

Previeuw Bouw Jouw Fortuin

 10 % van alles        

  Het is belangrijk dat wanneer je eerst jezelf betaalt,

 door 10 % opzij te zetten. 

Dat je 10 % van alles opzij zet. 

Natuurlijk 10 % van je inkomen. 



Maar ook 10 % van de fooi als je die krijgt, 

ook 10 % van je toeslagen, 

ook 10 % van je cadeaugeld, 

ook 10 % van je 13de maand, 

ook 10 % van je bonus, 

ook 10 % van je loonsverhoging, 

ook 10 % van je belasting teruggaaf, 

ook 10 % van je welkomstpremie. 

Vanuit welke hoek of van wie dan ook je geld ontvangt, 

het eerste wat je doet is jezelf eerst betalen. 

Door een tiende ervan opzij te zetten.

Einde previeuw

Voor meer informatie over dit boek , ga naar onze verbeterde

website : www.hajrobv.nl

Previeuw boek Moneymaker

Moneymaker 3. 

de bijbel voor ondernemers, geschreven door een ondernemer. 

Dus jouw dagelijkse kost. 


