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Αυτή  η  δημοσίευση  έχει  ερευνηθεί  και  δημιουργηθεί

σύμφωνα  με  όσα  γνωρίζουμε.

Ωστόσο,  ο  εκδότης  και  ο  συγγραφέας  δεν  μπορούν  να

αναλάβουν καμία ευθύνη για ιδέες, έννοιες, συστάσεις και

γεγονότα.

Οι  δημοσιευμένες  συμβουλές  και  προτάσεις πρέπει  να

εκληφθούν ως βοηθήματα για να βρείτε τις δικές σας λύσεις.

Τα δικά του χόμπι εξαρτώνται πάντα σε μεγάλο βαθμό από

την ατομική επιθυμία για δραστηριότητες αναψυχής και  ο

καθένας  επιδιώκει  ένα  χόμπι  διαφορετικά  -  λίγο  πολύ

εντατικά.  Από  αυτή  την  άποψη,  ο  καθένας  πρέπει  να

αξιολογήσει μόνος του τι ξεκινά με το πολύ προσωπικό του

χόμπι,  πώς συνεχίζει  να το επιδιώκει  και  αν θέλει  καν να

κερδίσει  χρήματα  με  αυτό.

Τα  χόμπι  υπόκεινται  επίσης  σε  συνεχείς  αλλαγές,  οι  νέες

τάσεις καθορίζουν τα χόμπι, οπότε κάτι νέο μπορεί να γίνει

ξανά  ενδιαφέρον  αύριο.  Τα  παραδείγματα  που

περιγράφονται  εδώ είναι  μόνο προτάσεις  για  το  δικό  σας

χόμπι.

Ως αναγνώστης αυτού του ηλεκτρονικού βιβλίου, θα θέλαμε

να επισημάνουμε ρητά ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν καμία

εγγύηση επιτυχίας  ή κάτι  παρόμοιο.  Επίσης,  δεν φέρουμε

καμία  ευθύνη  για  οποιουδήποτε  είδους  συνέπειες  που

ενδέχεται να υποστείτε εσείς ή άλλοι αναγνώστες σε σχέση

με τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου. Ο αναγνώστης είναι

υπεύθυνος για τις ιδέες και τις ενέργειες που προκύπτουν

από αυτό το βιβλίο.



Περιεχόμενα:

Σ. 6: Πρόλογος: "Έχω μετατρέψει το χόμπι μου σε δουλειά!"
Σ. 9: Αυτοανάλυση: Σε τι είμαι καλός;
Σ. 9: Έχω καν ένα χόμπι ή τι θα μπορούσα να κάνω το χόμπι 
μου;
Σ. 10: Τι ήθελα πάντα να κάνω;
Σ. 11: Ενεργοποιήστε ένα παλιό χόμπι
Σ. 11: Ανάλυση αγοράς: Υπάρχει ζήτηση για το χόμπι μου;
Σ. 12: Μπορώ να γίνω αυτοαπασχολούμενος με το χόμπι μου;
Σ. 12: Τι πρέπει να λάβω υπόψη εάν το χόμπι μου γίνει η 
κύρια πηγή εισοδήματος;
Σ. 13: Συλλέξτε όλα τα στοιχεία για το χόμπι σας
Σ. 14: Τι είναι ανερχόμενο και μοντέρνο;
Σ. 14: Ποιες συγκεκριμένες ιδέες για χόμπι έχετε;
Σελ. 14: Πεντάλ και βγάλε λεφτά
Σ. 15: Τα άλλα λεφτά ταξί;
Σ. 15: Ο ταξιδιωτικός οδηγός
Σ. 16: Για τα πιτσιρίκια
Σελ. 16: Κερδίστε χρήματα στο δάσος
Σ. 17: Ιστορική πηγή χρημάτων
Σελ. 17: Μονόκυκλο, τεχνητό ποδήλατο ή διαγώνιο αγώνα;
Σ. 18: Οργάνωσε κάτι
Σ. 18: Ο χορός και το τραγούδι ως χόμπι
Σελ. 19: Τα αθλητικά χόμπι φέρνουν και χρήματα
Σ. 20: Το χόμπι σας: Προσφέρετε μαθήματα!
Σ. 20: Παρουσιαστείτε ως διοργανωτής χόμπι
Σ. 21: Το χόμπι σας στον οίκο ευγηρίας;
Σ. 21: Η πορεία σου στο νοσοκομείο
Σ. 22: Man in Black
Σελ. 22: Αθλήματα τάσης: τένις και γκολφ
Σ. 23: Κερδίστε εξαιρετικά με extreme sports
Σ. 24: Οι σκιέρ το έχουν ιδιαίτερα εύκολο

Σ. 24: Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα και με την πεζοπορία

Σ. 24: Παίζεις γκολφ;

Σελ. 25: Γράψε για το χόμπι σου!

Σ. 25: Συζητήστε για τον αθλητισμό στο Διαδίκτυο και 
τραβήξτε την προσοχή στον εαυτό σας
Σελ. 26: Ένα δημοφιλές χόμπι: Διαδίκτυο
Σ. 26: Έξυπνη παρουσία στο Διαδίκτυο
Σελ. 27: Κερδίστε χρήματα με τις αρχικές σελίδες
Σ. 27: Προσοχή όμως στο Διαδίκτυο
Σελ. 28: Μάθημα πληροφορικής για ηλικιωμένους



Σελ. 29: Μηχανοκίνητος αθλητισμός: τολμηρό και 
προσοδοφόρο
σελ. 29: άνθρωπος με τα κόκκινα
Σ. 30: Απογειώστε και κερδίστε
Σελ. 30: Καρτ ποστάλ και ημερολόγια με υπέροχες 
φωτογραφίες
Σ. 31: Εκθέστε το κλασικό σας αυτοκίνητο
Σελ. 31: Βγάλε φωτογραφίες ανθρώπων
Σελ. 32: Είναι το πάθος σας η συλλογή κινητήρα;
Σ. 32: Πώς να μετατρέψετε γραμματόσημα και νομίσματα σε 
χρήματα
Σ. 33: Ορυκτά, απολιθώματα και πρότυπες σιδηροδρομικές 
γραμμές
Σ. 33: Κάντε μια βόλτα μόνοι σας!
Σ. 34: Είστε χόμπι παλαιοντολόγος;
Σελ. 34: Η φωτογράφηση και η κινηματογράφηση ως χόμπι
Σ. 34: Ο Τύπος των ταμπλόιντ ως πρότυπο;
Σελ. 35: Εκθέστε τις φωτογραφίες σας μία φορά
Σελ. 36: Έκδοση καρτ-ποστάλ και ημερολόγια
Σ. 36: Παραγωγή ταινιών πατρίδας ή ντοκιμαντέρ
Σελ. 37: Να σκέφτεστε πάντα το μάρκετινγκ
Σελ. 37: Η ευκαιρία σου για οικιακή τηλεόραση
Σ. 38: Συμμετέχετε σε αγώνες
Σ. 38: Φωτογραφίστε διασημότητες
Σ. 38: Μαζεύεις νομίσματα ή γραμματόσημα;
Σελ. 39: Προσοχή με ασημένια νομίσματα
Σ. 40: Σου αρέσει να τραγουδάς;
Σ. 40: Δοκιμάστε τη μουσική
Σ. 41: Παίζεις μουσικό όργανο;
Σ. 41: Το δικό σου συγκρότημα και το δικό σου CD
Σελ. 42: Πώς να προστατέψετε τη μουσική σας
Σ. 42: Μουσική στο σχολείο, στο κέντρο νεολαίας ή στο 
γηροκομείο
Σ. 42: Μιλάτε άλλες γλώσσες;
Σ. 43: Ξενόγλωσση συνομιλία με ηλικιωμένους
Σελ. 43: Φροντιστήριο σε όλα τα χόμπι
Σ. 44: Πυροβολείς ποτέ;
Σ. 44: Σου αρέσει η ιππασία;
Σ. 45: Κωπηλατείς ή κάνεις κουπί, είσαι κανόε ή καγιάκ;
Σ. 45: Έχεις άδεια σκάφους;
Σ. 46: Στα επείγοντα, είσαι παντού
Σ. 46: Σου αρέσει το κολύμπι ή οι καταδύσεις;
Σ. 47: Το χόμπι σου είναι χειροτεχνία;
Σ. 47: Προσφέρετε σκάκι στο χόμπι σας!
Σ. 48: Δεν παίζεις με σημειωμένα χαρτιά;
Σ. 48: Έχεις πάθος με την υποκριτική;
Σ. 49: Πήγαινε στο κάστινγκ ως υποκριτικό ταλέντο
Σ. 49: Δεν είσαι απλώς ένας φλύαρος, αλλά ένας πολύ καλός 
ομιλητής;



Σ. 50: Ζητούνται επαφές!
Σ. 50: Απλώς άκου τους ανθρώπους
Σ. 51: Σου αρέσει να γράφεις;
Σ. 51: Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ίσως το χόμπι σας;
Σ. 51: Το χόμπι της είναι τα ζώα!
σελ. 52: τετράποδοι φίλοι
Σ. 52: Η κινητή σχολή σκύλων
Σ. 52: Σκύλοι ράτσας
Σελ. 53: Υγιεινή διατροφή – και για τα ζώα
Σ. 53: Εκπαιδεύστε σκύλους για παραστάσεις
Σ. 53: Εμφανίσου με τον τετράποδο φίλο σου
Σ. 54: Έχεις φλέβα για τη φλέβα του νερού;
Σ. 54: Το χόμπι της είναι η μαγειρική
Σ. 54: Στείλε συνταγές
Σελ. 55: Μάθημα μαγειρικής με τον Ιταλό
Σελ. 55: Οι δημοσιογράφοι ψήνουν στο ζαχαροπλαστείο
Σ. 56: Εσύ το ραδιόφωνο;
Σ. 56: Ξέρεις κάτι για τη χαρακτική;
Σ. 57: Είσαι καλός στη διευθέτηση διαφορών;
Σ. 57: Πλέκεις καλάθια;
Σ. 57: Λατρεύεις τις χαριτωμένες μέλισσες;
σελ. 58. Εκτρέφετε κουνέλια, περιστέρια, μακάους ή χελώνες;
σελ. 58: Κεντάς και κροσέ;
Σ. 58: Έχεις ραπτομηχανή;
Σ. 59: Έχετε μηχανικά εργαλεία ακριβείας;
Σ. 59: Έχουν ρόδα αγγειοπλάστη και καμίνι
Σ. 59: Έχεις άδεια συγκολλητή;
Σ. 60: Σας γοητεύει το ξύλο ως υλικό;
Σ. 60: Η τέχνη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χόμπι
Σ. 61: Το χόμπι της είναι η φύση, ο δικός της κήπος
σελ. 61: μάγος, Άγιος Βασίλης, Πατέρας Χριστούγεννα ή 
κλόουν
Σελ. 62: Τελικές λέξεις: Αν θέλεις, μπορείς



Εγγραφή στο Avraam Skenteridis 2 – Channel – ΕΔΩ
Εγγραφή στο Online Marketing Greek   Επιχειρήν &   JOBS  γιαΙδιώτες
- ΕΔΩ

https://www.youtube.com/channel/UC1Jyt1bFHQOqT0rqGVhSlLA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1Jyt1bFHQOqT0rqGVhSlLA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4X0vFpYwy2Z_R6tLQ7Cwxw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4X0vFpYwy2Z_R6tLQ7Cwxw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1Jyt1bFHQOqT0rqGVhSlLA/videos


Πρόλογος : „Έχω μετατρέψει το χόμπι μου σε δουλειά!“

«Μετέτρεψα  το  χόμπι  μου  σε  δουλειά»,  λέει  κάποιος  που  είναι

πραγματικά  χαρούμενος  στη  δουλειά  του.  Δυστυχώς,  μόνο

ελάχιστοι μπορούν να το πουν αυτό για τον εαυτό τους. Αλλά σε

έναν κόσμο με όλο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, νέες τάσεις

στο χόμπι αναπτύσσονται συνεχώς. Με μικρότερες ώρες εργασίας

και πολλές επίσημες αργίες, καθώς και κατά μέσο όρο 30 ημέρες

διακοπών το χρόνο, οι άνθρωποι έχουν πολύ χρόνο για τον εαυτό

τους. Μερικοί χτίζουν ένα σπίτι ή έχουν έναν κήπο που πρέπει να

περιποιηθεί. Άλλοι μισθώνουν ένα μερίδιο ή πηγαίνουν για ψάρεμα.

Άλλοι πάλι είναι παθιασμένοι με το ποδήλατο.Υπάρχουν άνθρωποι

που παίρνουν άδεια πιλότου ανεμόπτερου ή που εργάζονται στην

υπηρεσία διάσωσης στον ελεύθερο χρόνο τους. Πολλοί άνθρωποι

πήραν μαζί τους ποδόσφαιρο, χάντμπολ, βόλεϊ ή τένις στην ενήλικη

ζωή τους και τα κράτησαν ως χόμπι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους

αρέσει  να  τραγουδούν  και  εκείνοι  που  συλλέγουν  μηχανές  ή

τρακτέρ, αλευρόμυλους ή γραμματόσημα, για να μην αναφέρουμε

τα διάσημα παλιά σπιρτόκουτα μέχρι τις σύγχρονες φιγούρες αυγών

έκπληξη.  Σε  πολλά  άτομα  άρεσε  να  ασχολούνται  με  μοντέλα

αεροπλάνων όταν ήταν στο σχολείο και τώρα συμμετέχουν τακτικά

σε ημέρες πτήσης μοντέλων. Το γκολφ έχει γίνει πλέον δημοφιλές

άθλημα και λέγεται ότι είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. ακόμα

και σε προχωρημένη ηλικία μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε. Ο ένας

του αρέσει να εκπέμπει, ο άλλος εργάζεται ως σκηνοθέτης χόμπι ή

-φωτογράφος.  Αλλά  πολύ  λίγοι  άνθρωποι  πιστεύουν  ότι  θα

μπορούσαν επίσης να κερδίσουν χρήματα με το χόμπι τους. Είναι

τόσο  απασχολημένοι  με  το  χόμπι  τους  που  δεν  το  σκέφτηκαν

καθόλου.  Αντίθετα,  σκέφτονται  πώς  και  πού  μπορούν  να

εξοικονομήσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα νέο ποδήλατο, να

αποκτήσουν  ένα  καλύτερο  κλαμπ  του  γκολφ  ή  να  φτιάξουν  το

επόμενο  μοντέλο.  Υπάρχουν  "χομπίστες"

έχουν  πραγματικά  άγχος  με  το  πάθος  τους  γιατί  αναζητούν



συνεχώς χρήματα για το χόμπι τους. Θα μπορούσε να είναι τόσο

εύκολο  αν  σκέφτονταν  απλώς  έξω  από  το  κουτί.  Αντίθετα,

βυθίζονται στα χόμπι τους. Το χόμπι τους αιχμαλωτίζει τόσο πολύ

που δεν παρατηρούν σχεδόν τίποτα άλλο γύρω τους. Χρειάζονται

επειγόντως χρήματα για να προχωρήσουν περισσότερο στο χόμπι

τους, για να το διατηρήσουν ευτυχισμένο. Αρκετοί νέοι συλλέκτες

γραμματοσήμων έχουν  ήδη  παραιτηθεί  μετά  το  δεύτερο  ή  τρίτο

άλμπουμ επειδή δεν είχαν τα χρήματα για το τέταρτο ή το πέμπτο ή

επειδή  δεν  μπορούσαν  να  ολοκληρώσουν  ένα  σύνολο

γραμματοσήμων.  Επομένως,  όποιος  έχει  οποιοδήποτε  χόμπι  θα

πρέπει  να σκεφτεί  σοβαρά να μετατρέψει το πάθος του σε πηγή

εισοδήματος.  Αυτό  το  ηλεκτρονικό  βιβλίο  δείχνει  πώς  γίνεται.

Βοηθά με έναν εκπληκτικά απλό τρόπο να κερδίσετε χρήματα με το

δικό σας χόμπι. Στο τέλος της ημέρας, ίσως μπορείτε ακόμη και να

πείτε στον εαυτό σας: «Μετέτρεψα το χόμπι μου στη δουλειά μου!»

Δεν  υπάρχει  τίποτα  καλύτερο  από  το  να  κάνεις  κάτι  που

απολαμβάνεις και μετά να κερδίζεις χρήματα από αυτό, ίσως ακόμη

και ολόκληρο το βιοπορισμό σου.



Αυτοανάλυση: Σε τι είμαι καλός; Τι μπορώ να κάνω καλά

Πριν  σκεφτείτε  συγκεκριμένα  με  ποιο  χόμπι  μπορείτε  επίσης  να

κερδίσετε χρήματα στο μέλλον, θα πρέπει πρώτα να αναλύσετε τον

εαυτό σας και  τις  δεξιότητές σας και  τις  δικές σας δυνατότητες.

Ίσως υπάρχουν ασύλληπτες ικανότητες που κοιμούνται κάπου που

απλά  δεν  έχετε  ξαναδεί  ή  δεν  έχετε  χρησιμοποιήσει  αρκετά

εντατικά. Μερικές φορές κάνετε πράγματα μάλλον ασυνείδητα που

μπορούν να αναπτυχθούν ως χόμπι και με τα οποία μπορείτε να

κερδίσετε χρήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε παίξει ενεργά

ποδόσφαιρο στα νιάτα σας και ο σύλλογος της γειτονιάς αναζητά

απεγνωσμένα έναν επόπτη για τη νέα ομάδα Bambino. Τότε είστε

ακριβώς το σωστό άτομο και  ίσως μπορείτε  επίσης να κερδίσετε

χρήματα με αυτό στο πλάι. Από πρόσφατα, ο νομοθέτης έχει κάνει

ακόμη και αφορολόγητο έως και 2.100 ευρώ ετησίως. Επομένως,

προτού σκεφτείτε ποιο χόμπι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να

ανοίξετε νέες πηγές εισοδήματος, πρέπει να ρίξετε μια προσεκτική

ματιά: Τι μπορώ να κάνω, τι με ενδιαφέρει, τι έκανα στο παρελθόν

και τι είναι στην πραγματικότητα το χόμπι μου? Εξάλλου, τα χόμπι

είναι  διασκεδαστικά.  Τα  χόμπι  είναι  εθελοντικά.  Τα  χόμπι  σου

ταιριάζουν. Το χόμπι είναι ευχάριστο και ευγενικό.

Έχω καν ένα χόμπι ή τι θα μπορούσα να κάνω το χόμπι μου;

Στη συνέχεια ακολουθεί το επόμενο βήμα. Έχω καν ένα χόμπι, αν

ναι, ποιο; Ή μήπως είχα κάποτε ένα χόμπι που τώρα κοιμάται στα

κρυφά;  Ίσως  υπάρχουν  ακόμα  άλμπουμ  γραμματοσήμων

συσκευασμένα  σε  παλιά  κουτιά,  μια  παρτίδα  σκακιού  ή  σκεύη

χειροτεχνίας;  Τι  μπορώ  λοιπόν  να  επανενεργοποιήσω,  τι

δυνατότητες έχω; Όπως ακούσαμε στην αρχή «Έχω το χόμπι μου

μετατράπηκε σε δουλειά!» μπορείτε να πάτε και αντίστροφα. Ποιες

επαγγελματικά  αποκτημένες  δεξιότητες  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν και ως χόμπι, για παράδειγμα; Ο εκπαιδευμένος



εκπαιδευτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του σε

αθλητικό  σωματείο,  να  διευθύνει  μια  ομάδα  συζήτησης  για

ηλικιωμένους ή να οργανώσει ένα μάθημα μαγειρικής στο κέντρο

εκπαίδευσης  ενηλίκων  και  φυσικά  να  παραδώσει  ιδιαίτερα

μαθήματα. Μερικές φορές φτιάχνεις πράγματα και παραβλέπεις την

«περαιτέρω  επεξεργασία».  Πηγαίνεις  υπέροχα  ταξίδια,  βγάζεις

φωτογραφίες  και  μαθαίνεις  πολλά  για  τη  χώρα.  Πόσο  συχνά

διαβάζουμε στο πρόγραμμα του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων ή

σε διαλέξεις σε γηροκομεία: «Εκδρομή στην Ανδαλουσία» – ή «Ο

φανταστικός  ορεινός  κόσμος  των  Άλπεων».  Οι  ταξιδιώτες  χόμπι

δίνουν διαλέξεις  και  αναφέρουν τις  περιπέτειες  και  τις  εμπειρίες

τους - και κερδίζουν μικρά ή μεγάλα χρήματα στο πλάι.

Τι ήθελα πάντα να κάνω;

Πολλοί λένε, «Όταν βγω στη σύνταξη, θα γράψω βιβλία.» Γιατί όχι

τώρα;  Γιατί  να  περιμένεις  πάντα  την  υποτιθέμενη  κατάλληλη

στιγμή; Κάνε επιτέλους αυτό που πάντα ήθελες να κάνεις – τώρα!

Ή  λες:

"Όταν  συνταξιοδοτηθώ,  θα  έχω  επιτέλους  χρόνο  για  τον  κήπο

μου." Αφιερώστε χρόνο τώρα και ίσως καλλιεργήσετε σπάνια φυτά,

μπολιάστε τριαντάφυλλα ή οπωροφόρα δέντρα - και μεταδώστε τις

γνώσεις  σας  σε  ομάδες  συζήτησης  ή  διαλέξεις  ή  προσφέρετε

παραφυάδες  προς  πώληση.  Αν  θέλετε,  μπορείτε  να  βρείτε  τον

χρόνο αμέσως. Απλά πρέπει να οργανωθείς λίγο. Και ένα χόμπι που

ασκείσαι  με  πάθος  σου  δίνει  εσωτερική  γαλήνη,  σε  χαλαρώνει.

Έτσι, αν έχετε ένα χόμπι, κάνετε επίσης κάτι για την ευημερία σας,

και μπορεί επίσης να σημαίνει κάτι θετικό για το πορτοφόλι.



Ενεργοποιήστε ένα παλιό χόμπι

Στα νιάτα σας μάθατε μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών καλλιτεχνικού

σχεδιασμού  σε  μαθήματα  τέχνης  και  χειροτεχνίας.  Έφτιαχναν

ψηφιδωτά με αστραφτερές πέτρες, ζωγράφιζαν μεταξωτά φουλάρια

ή  έμαθαν  τεχνικές  ακουαρέλας,  έφτιαχναν  τέχνη  με  σπίρτα,

σχημάτιζαν  πέτρες,  χρησιμοποιούσαν  φλοτσάμ  σε

χριστουγεννιάτικες κούνιες, σκαλίστηκαν με ξύλο ή σχεδίαζαν με

κιμωλία, και κατά την περίοδο της έλευσης έφτιαχναν αστέρια από

χρυσό χαρτί και Τα καλαμάκια ακολούθησαν την τάση και έφτιαξαν

αρκούδες  από  σανό,  μύρισαν  γύρω-γύρω  στο  έργο  Tiffany  ή

δούλεψαν με χάλκινο σύρμα, λύγισαν ασημένιο σύρμα, έφτιαξαν

μόνες  τους  κούκλες,  κροσέ  ή  χρησιμοποίησαν  τον  αργαλειό

πλεξίματος  και  έκαναν  άλλη  τέχνη.  Ενεργοποιήστε  ξανά  τέτοιες

δεξιότητες και αναβιώστε το χόμπι σας. Θα τα καταφέρεις και θα

εκπλαγείς με αυτό που έχεις.

Ανάλυση αγοράς: Υπάρχει ζήτηση για το χόμπι μου;

Η  συλλογή  σπιρτόκουτων  ήταν  χθες,  η  κατασκευή  ιστοσελίδων

είναι  σήμερα.  Αυτό  ή  κάτι  παρόμοιο  θα  μπορούσε  να

χρησιμοποιηθεί  για  να  περιγράψει  την  ευκαιρία  να  κερδίσετε

χρήματα με ένα χόμπι σήμερα. Τα πολύ ασυνήθιστα πράγματα από

χθες  δεν  πρέπει  να  είναι  τόσο  επιτυχημένα  και  να  αποφέρουν

μεγάλα έσοδα όσο οι  τάσεις  του χόμπι  που συμβαδίζουν με την

εποχή. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτείτε εκ των προτέρων εάν το

χόμπι που επιδιώκετε θα δημιουργήσει επίσης πωλήσεις, δηλαδή θα

φέρει χρήματα. Έτσι, εάν ένα χόμπι είναι εκτός γάντζου, θα πρέπει

να εξετάσετε προσεκτικά εάν μπορείτε να προσγειωθείτε με αυτό.

Διαφορετικά, μπορείτε να πετύχετε σχεδόν οποιοδήποτε χόμπι, αν

βρείτε τη σωστή ιδέα πώς να δημιουργήσετε έσοδα από το χόμπι

σας.



Μπορώ να γίνω αυτοαπασχολούμενος με το χόμπι μου;

Η φορολογική νομοθεσία γνωρίζει επίσης τον όρο χόμπι, αλλά τον

ορίζει ως εξής: εάν η επιχειρηματική σας ιδέα δεν έχει αποφέρει

κέρδη μετά  από  τρία  χρόνια,  η  εφορία  υποθέτει  ότι  κάνετε  την

αυτοαπασχολούμενη  δραστηριότητα  μόνο  ως  χόμπι  και  δεν

αναζητάτε  πραγματικά  κέρδος,  αλλά  θέλουν  μόνο  να

εξοικονομήσουν  φόρους.  Έτσι,  εάν  θέλετε  ακόμη  και  να

αυτοαπασχοληθείτε  με  το  χόμπι  σας,  θα  πρέπει  να  σκεφτείτε

εξαρχής εάν μπορείτε να ζήσετε από αυτό μακροπρόθεσμα. Διότι η

εφορία θέλει να δει την ουσία στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας συν.

Πρέπει λοιπόν να υπολογίσεις ρεαλιστικά από πριν αν θα κερδίσεις

αρκετά χρήματα με το χόμπι σου μακροπρόθεσμα που θα αποφέρει

ακόμα λίγα ευρώ για την εφορία. Γιατί αλλιώς, όπως είπα, η εφορία

υποθέτει  ότι  κάποιος  επιδίδεται  μόνο  στην  προσωπική  του

ευχαρίστηση  στο  χόμπι  του  και  οι  αρχές  δεν  θα  προχωρήσουν

περισσότερο  με  αυτό.  Μια  τριετής  εκκίνηση  θα  πρέπει  να  είναι

αρκετή,  αλλά  μετά  ο  γάιδαρος  χόμπι  πρέπει  να  πετάξει  χρυσά

δουκάτα.

Τι πρέπει  να λάβω υπόψη εάν το χόμπι μου γίνει  η κύρια

πηγή εισοδήματος;

Αν  θέλετε  να  κερδίσετε  χρήματα  με  το  χόμπι  σας,  πρέπει  να

ακολουθήσετε  μερικούς κανόνες.  Εάν το εισόδημα είναι  χαμηλό,

τρέχει παράλληλα με το εισόδημα που επιτυγχάνεται διαφορετικά

από  ως  επί  το  πλείστον  μη  αυτοαπασχολούμενη  εργασία.  Απλά

πρέπει να τα μετρήσεις. Τώρα όμως ο χομπίστας γίνεται κυνηγός-

τροφοσυλλέκτης.  Γιατί  πρέπει  να κρατήσει  για τον εαυτό του το

εισιτήριο στάθμευσης των 50 λεπτών, που είναι έξοδο σε σχέση με

το χόμπι. Γιατί πριν φορολογήσετε το εισόδημα από το χόμπι σας,

μπορείτε να αφαιρέσετε (σχεδόν) όλα τα έξοδα. Από εδώ και πέρα 

λοιπόν  ήρθε  η  ώρα  να  μαζέψουμε,  να  μαζέψουμε  και  να



ξανασυλλέξουμε.  Λογαριασμοί  τηλεφώνου,  αποδείξεις  βενζίνης,

αποδείξεις  ταχυδρομικών  τελών,  μην  ανησυχείτε

αναγνωρίσει τα πάντα. Θα εκπλαγείτε με αυτό που βγαίνει από αυτό

στο τέλος. Είναι γνωστό ότι και τα μικρά ζώα κάνουν χάλια. Και αν

ξεχάσετε  μια  απόδειξη  βιαστικά,  κάντε  μια  λεγόμενη

αυτοπαραλαβή:  σημειώστε  στο  αντίγραφο  «0,25  σεντ  κόστη

αντιγραφής  ή  κάντε  μια  αυτοπαραλαβή:  «Αυτοπαραλαβή:

γραμματόσημα 2 x 55 σεντ για επιστολές ο φόρος γραφείο και ο

φοροτεχνικός, 21 Σεπτεμβρίου 2007, 1,10 ευρώ, υπογραφή».

Συγκεντρώστε όλα τα στοιχεία του χόμπι σας

Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να μην χρειαστεί να πληρώσετε

φόρο  εισοδήματος.  Απλά  σκεφτείτε  το  τηλεφώνημα  στον

φοροτεχνικό σας, το ταξίδι στην εφορία, ακόμη και το πλυντήριο

αυτοκινήτων ή το χαρτί αντιγραφής εκπίπτουν. Έξυπνοι άνθρωποι

συλλέγουν  ακόμη  και  αποδείξεις  σούπερ  μάρκετ  για  είδη

καθαρισμού,  σαπούνι  και  χαρτί  υγείας,  τα  οποία  μπορούν  να

αφαιρεθούν  αναλογικά  για  το  επαγγελματικό  μέρος  του

διαμερίσματος,  καθώς  και  μια  κατ'  αποκοπή  τιμή  καθαρίστριας

χωρίς απόδειξη και όνομα. Απλά πρέπει να συλλέξετε τα στοιχεία.

Και θα πρέπει να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας από την αρχή για να

σημειώσετε προσεκτικά και να τεκμηριώσετε όλα τα έσοδα και τα

έξοδα. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να ζητήσετε συμβουλές από

ειδικό  φοροτεχνικό,  γιατί  η  προσωπική  κατάσταση  του  καθενός

είναι διαφορετική!



Τι είναι ανερχόμενο και μοντέρνο;

Φυσικά,  ένα  επιτυχημένο  χόμπι  με  «άδεια  για  να  κερδίσεις

χρήματα»  περιλαμβάνει  και  ανάλυση  αγοράς.  Ρίξτε  μια  ματιά

τριγύρω για να δείτε τι  συμβαίνει  και τι  είναι η τάση. Υπάρχουν

αυτοδιαδρομείς  που  είναι  πάντα  μοντέρνοι  -  όπως  ιδιωτικά

φροντιστήρια ή διαλέξεις σε π.χ. οίκους ευγηρίας. Αλλά θα πρέπει

επίσης  να  παρακολουθείτε  τις  τάσεις,  όπως  οι  ταχυμεταφορείς

ποδηλάτων,  οι  οποίοι  ελίσσονται  στους  γεμάτους  δρόμους  και

φτάνουν  στον  προορισμό  τους  πιο  γρήγορα  με  σημαντική

αλληλογραφία. Θέλετε να κερδίσετε χρήματα με το χόμπι σας.

Ποιες συγκεκριμένες ιδέες για χόμπι έχετε;

Η γκάμα των πιθανών χόμπι είναι μια σχεδόν ανεξάντλητη κερκίδα.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε μια γρήγορη ματιά

γύρω  σας,  να  κοιτάξετε  τους  ανθρώπους  γύρω  σας,  να

παρατηρήσετε τον εαυτό σας - και θα έχετε πολλές ιδέες για το πώς

να κερδίσετε χρήματα με χόμπι.

Κάντε πετάλι και κερδίστε χρήματα

Είστε παθιασμένοι με το ποδήλατο; Στη συνέχεια, μετατρέψτε το σε

μια ενδιαφέρουσα πηγή εισοδήματος. Οπως και? Πολύ απλά: Στον

ελεύθερο  χρόνο  σου,  για  παράδειγμα,  εργάζεσαι  ως

ταχυμεταφορέας  ποδηλάτων.  Απλώς  κοιτάξτε  το  διαφημιστικό

τμήμα της εφημερίδας σας. Οι  ταχυμεταφορές ποδηλάτων έχουν

εξελιχθεί σε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στα ταχυδρομεία, τα

ταξί  και  τους μηχανοκίνητους αγγελιοφόρους, ειδικά στις πόλεις.

Εδώ σε εξυπηρετούν ακόμα προσωπικά, εδώ ξέρεις το πρόσωπο του

κούριερ.  Το ευαίσθητο ταχυδρομείο,  ειδικότερα,  παραδίδεται  όλο

και περισσότερο από αξιόπιστους ταχυμεταφορείς ποδηλάτων, όπως

τα υπομνήματα δικηγόρων στο δικαστήριο. Έχει το πλεονέκτημα: ο

ταχυμεταφορέας  ποδηλάτου  παραδίδει  προσωπικά  και  ζητά

απόδειξη για την επιστολή



Τα άλλα λεφτά-ταξί

Μια  πολύ  τρελή  ιδέα  προκαλεί  σάλο  στις  μεγάλες  πόλεις:  τα

ποδηλατικά  ρίκσα.  Οι  μαθητές,  για  παράδειγμα,  οδηγούν  τους

επισκέπτες στην πόλη με μοντέρνα μοτοσικλέτες και προσφέρουν

περιηγήσεις στα αξιοθέατα. Η ιδέα είναι τρελή και κυρίως τραβάει

την προσοχή. Επειδή είναι τόσο τρελή, βρίσκει ληστές. Κάθε φορά

που ένα τέτοιο ρίκσο περνάει μέσα από την πεζοδρομημένη ζώνη, ο

κόσμος είναι σίγουρο ότι θα σταματήσει και θα εκπλαγεί. Στο όχημα

θα βρείτε επίσης το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του έξυπνου

νέου  χόμπι  επιχειρηματία.  Εδώ,  το  πάθος  για  το  ποδήλατο

συνδυάζεται  έξυπνα με  μια υπέροχη,  δημιουργική επιχειρηματική

ιδέα.

Ο οδηγός οδήγησης

Ένας  άλλος  τρόπος  για  να  μετατρέψετε  το  πάθος  σας  για  το

ποδήλατο  σε  προσοδοφόρο  χόμπι  είναι  ο  εξής:  Σε  μεγαλύτερες

πόλεις,  οι  λεγόμενοι  οδηγοί  πόλεων  προσφέρουν  μοντέρνες,

καλλιτεχνικές ή ιστορικές περιηγήσεις στην πόλη για επισκέπτες ή

νέους κατοίκους. Γιατί δεν κάνετε μια περιήγηση στην πόλη όπως

αυτή  με  ένα  ποδήλατο;  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  όταν  τα

μεμονωμένα αντικείμενα είναι ελαφρώς μακριά. Τότε εξοικονομείτε

και τα έξοδα του λεωφορείου. Παρεμπιπτόντως, είναι μια τάση να

κοιτάζει  κανείς  το  άμεσο  περιβάλλον  της  πατρίδας  του  όταν

αθλείται,  δηλαδή  να  συνδυάζει  τον  αθλητισμό  με  τη  δίψα  για

γνώση.  Έτσι  το  κάνουν  οι  ξεναγοί  της  πόλης  -  στην

πραγματικότητα κλασικά - με τα πόδια, όπως θα έλεγαν οι παλιοί

Ρωμαίοι.



Για τα πιτσιρίκια

Το χόμπι με το ποδήλατο προσφέρει επίσης άλλες πτυχές κερδών.

Το  κοινοτικό  λύκειο  κάθε  κοινότητας  έχει  τόσα  μαθήματα  στο

πρόγραμμά του. Γιατί δεν προσφέρετε το εξής: «Η ασφαλής χρήση

του ποδηλάτου μου - για παιδιά στο δημοτικό». Μετά στήνεις ένα

μικρό μάθημα, φτιάχνεις μερικά σήματα κυκλοφορίας και εξασκείς

στην σωστή οδήγηση ποδηλάτου με τα μικρά. Χορηγοί σίγουρα θα

βρεθούν στους ποδηλατικούς συλλόγους, στην τροχαία, στο κέντρο

εκπαίδευσης ενηλίκων ή στον σύλλογο υποστήριξης του σχολείου.

Ίσως βρείτε  ένα κατάστημα ποδηλάτων επί  του σκάφους για  να

ελέγξει τεχνικά τα ποδήλατα, να τα προσαρμόσει σωστά και να τα

προσαρμόσει  ώστε  να  ταιριάζουν  στα  παιδιά.  Μερικές  φορές  ο

τοπικός αστυνομικός συμμετέχει και εξηγεί μερικούς κανόνες οδικής

κυκλοφορίας  στα  παιδιά.  Και  έχετε  ήδη  μια  εξαιρετική  πηγή

εισοδήματος με το χόμπι σας. Στο τέλος, ξυπνάτε τη δημιουργική

τους ικανότητα για άλλη μια φορά μοιράζοντας άδειες οδήγησης

ποδηλάτου  στα  μικρά  παιδιά.  Πόσο  περήφανοι  πιστεύετε  ότι

επιστρέφουν στο σπίτι τους ως διαφημιστικοί πρεσβευτές για την

ποδηλατική  σας  σχολή;  Από  στόμα  σε  στόμα  είναι  η  καλύτερη

διαφήμιση πάντως.

κερδίστε χρήματα στο δάσος

Εάν γνωρίζετε ιδιαίτερα καλά ένα συγκεκριμένο δάσος ή περιοχή

αναψυχής  και  έχετε  κάνει  την  περιήγηση  με  ποδήλατο  στο

παρελθόν,  βελτιώστε  λίγο  τις  γνώσεις  σας  με  ιστορικές

πληροφορίες  ή  γνώση της  χλωρίδας  και  της  πανίδας  ή  ιστορικά

γεγονότα.  Τότε  είστε  ακριβώς  ο  σωστός  οδηγός  πεζοπορίας  με

ποδήλατο. Μπορείτε να οργανώσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές

σας ανεξάρτητα, τοποθετώντας φυλλάδια σε σχολεία, νοσοκομεία ή

ιατρεία.  Άρα  αναζητάτε  πελάτες  για  το  χόμπι  σας

«Εποπτευόμενη ποδηλασία μέσα από το ρείκι». Κάθε συμμετέχων



πληρώνει

Μια  μικρή  χρέωση  για  εσάς,  και  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των

συμμετεχόντων,  αξίζει  τον  κόπο.  Πείστε  τους  γιατρούς,  τους

φαρμακοποιούς και τους φυσιοθεραπευτές ότι έχουν και αυτά τα

οφέλη τους. Μοιράστε σνακ εν κινήσει, δεξτρόζη ή άλλα δείγματα,

πληροφορίες ή εξειδικευμένη βιβλιογραφία που ταιριάζει στο χόμπι

σας και αφήστε τις εταιρείες να σας πληρώσουν για αυτό. Πρέπει

πάντα να σκέφτεσαι: Τι ολοκληρώνει το χόμπι μου; Με τι μπορώ να

το συνδυάσω; Πώς μπορώ να το μετατρέψω σε ένα ενδιαφέρον

συνολικό πακέτο;

Μια Ιστορική πηγή χρημάτων

Υπάρχουν έξυπνοι ιστορικοί στην Κολωνία, για παράδειγμα, και η

πόλη έχει πολλά να προσφέρει ιστορικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο

γνώστες. Τους βλέπεις συνέχεια όταν περπατάς στην πόλη - παντού

με μεγάλες παρέες. Το κάνουν πλέον ως κύρια δουλειά τους.

Μονόκυκλο, τεχνητό ποδήλατο ή cross race;

Υπάρχουν  τόσα  άλλα  χόμπι  που  μπορούν  να  γίνουν  με  ένα

ποδήλατο:  ποδηλασία,  αγώνες,  χρονομέτρηση,  καλλιτεχνική

ποδηλασία,  ταχυδακτυλουργία  με  το  μονόκυκλο,  πεζοπορία  σε

λοφώδεις  περιοχές  ή  ακόμα  καλύτερα:  ποδηλασία  βουνού  στα

βουνά. Εδώ είναι περισσότερες ευκαιρίες για να κερδίσετε χρήματα

με  το  χόμπι  σας  "ποδήλατο".  Οργανώστε  κατάλληλες

κατασκηνώσεις  εκπαίδευσης  για  παιδιά,  προπονήσεις  ή

διαγωνισμούς.  Βρείτε  χορηγούς  στην  τοπική  επιχειρηματική

κοινότητα.



Οργανώστε κάτι!

Αν ο καιρός είναι καλός, η ποδηλασία είναι δημοφιλής σε βουνά και

κοιλάδες, αλλά και γρήγορες χρονομετρήσεις σε επίπεδο έδαφος.

Οργανώστε  λοιπόν  ένα  απόγευμα  στον  χώρο  σας.  Θα  δείτε  ότι

ολόκληρα χωριά  είναι  γρήγορα  στα  πόδια  τους.  Λοιπόν,  φυσικά

αυτό  πρέπει  να  οργανωθεί.  Εμπόδια,  στρατάρχες,  συζητήσεις  με

την αστυνομία, το γραφείο δημόσιας τάξης. Προσφέρετε όμως και

ενδιαφέροντα διαφημιστικό χώρο που μπορούν να απασχοληθούν

από εταιρείες με συνάφεια με το ποδήλατο. Χρειάζεστε ποτά, ίσως

μερικά  σνακ.  Αφήστε  αυτή την ευκαιρία  σχεδόν ασυναγώνιστων

πωλήσεων να σας χορηγήσει με μια δωρεά για την εκδήλωση. Εάν

είστε  επίσης  καλοί  σε  ένα  τεχνητό  ποδήλατο,  ίσως  και  στο

μονόκυκλο,  τότε  είστε  και  πάλι  ο  κατάλληλος  συνεργάτης  για

σχολεία, νηπιαγωγεία, συλλόγους ή κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο χορός και το τραγούδι ως χόμπι

Υπάρχουν πολύ φυσικά πράγματα που σχεδόν όλοι έχουν ασκήσει

κάποια  στιγμή  ή  απλώς  κάνουν  από  ένστικτο.  Τραγουδάμε  και

χορεύουμε, κινούμαστε ρυθμικά. Με διάθεση για πάρτι τραγουδάμε

τραγούδια  ή  απλά  συμμετέχουμε  με  πιασάρικες  μελωδίες.  Πόσο

συχνά περνάμε ξαφνικά χαρούμενοι στο δωμάτιο επειδή μας έχουν

φτάσει καλά νέα ή επειδή θέλουμε να αφήσουμε τον ατμό. Πέρα

από βασικές τεχνικές και  βασικές έννοιες που πρέπει  να μάθει  ο

καθένας κάποια στιγμή στα σχολικά του χρόνια. Παρατηρεί κανείς

ένα  υπέροχο  ταλέντο  στους  νέους:  τραγουδούν  τις  τελευταίες

επιτυχίες των ειδώλων τους σε χρόνο μηδέν και  αντιγράφουν –

μερικές φορές εκπληκτικά – την κίνηση ενός καλλιτέχνη, το στυλ

μιας ολόκληρης μπάντας. Έτσι στη νεαρή ηλικία τους έχουν ένα

φυσικό ταλέντο που θα μπορούσαν εύκολα να το εξελίξουν σε ένα

προσοδοφόρο  χόμπι.

Έτσι, το χόμπι του τραγουδιού και του χορού μπορεί να είναι μια



καλή  δουλειά  μερικής  απασχόλησης.  Προσφέρουν  μαθήματα

τραγουδιού και ίσως έχουν κάτι εξωτικό για χορό: όπως η σάμπα.

Στη συνέχεια, φτιάξτε τα κοστούμια για τους χορευτές της σάμπα

και  μπορείτε  να  εμφανιστείτε  ως  ομάδα  σε  σκηνές  σε  όλο  τον

κόσμο και να κερδίσετε χρήματα από το χόμπι σας. Ακριβώς ένα

τέτοιο εξωτικό σημείο χρώματος θα πρέπει να κρατηθεί από κλαμπ

στο καρναβάλι.

Ακόμη και τα αθλητικά χόμπι φέρνουν χρήματα

Είτε  ποδόσφαιρο,  χάντμπολ,  μπάντμιντον  ή  βόλεϊ,  οι  σύλλογοι

χρειάζονται επόπτες ή εκπαιδευτές σχεδόν σε κάθε άθλημα. Όποιος

έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο δεν πρέπει να δυσκολεύεται να διδάξει

στα μικρά παιδιά τα πρώτα τους βήματα. Και κατά κανόνα υπάρχει

επίδομα  εξόδων  λίγων  ευρώ.  Λόγω  των  συνδρομών  και  των

επιχορηγήσεων, οι  σύλλογοι μπορούν να αναθέσουν μερικές μίνι

θέσεις εργασίας. Δεν είναι τυχαίο που το Υπουργείο Οικονομικών

έχει κάνει αφορολόγητο τη λεγόμενη αμοιβή εκπαιδευτή των 2.100

ευρώ ετησίως. Είτε μπάσκετ είτε γυμναστική, κάτι πρέπει να σας

άρεσε ή να σας αρέσει ακόμα. Μετατρέψτε λοιπόν τον ενθουσιασμό

σας για τον αθλητισμό σε χόμπι και ακόμη και κερδίστε χρήματα με

αυτό. Και αν είστε ιδιαίτερα καλοί στο άθλημά σας, μπορείτε επίσης

να εκπαιδεύσετε ομάδες με υψηλότερες επιδόσεις, για παράδειγμα

στην  κορυφαία  ομάδα  νέων  ή  σε  ένα  από  τα  πολυάριθμα

ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα.  Υπάρχουν  τότε  λίγο  περισσότερα

χρήματα, μερικές φορές ένα σταθερό δεύτερο εισόδημα, το οποίο

πρέπει  να  αναφέρετε  στη  φορολογική  σας  δήλωση.  Και  φυσικά

ξαναγίνεσαι  συλλέκτης.  Συλλέγετε  όλα  τα  είδη  αποδείξεων,

συμπεριλαμβανομένου  του  πλυσίματος  των  αθλητικών  σας,  της

αγοράς των καινούργιων αθλητικών σας παπουτσιών και, κυρίως,

των εξόδων ταξιδιού σας για την προπόνηση, ώστε να περισσεύουν

μερικά από τα χρήματα που κερδίζετε.



Το χόμπι της: Προσφορά αθλητικών μαθημάτων!

Με  το  αθλητικό  σας  χόμπι,  δεν  χρειάζεται  να  είναι  πάντα  ένας

σύλλογος  που  τον  κάνετε  χαρούμενο.  Γίνετε  δημιουργικοί  και

δημιουργήστε  μια  ιδέα  μαθήματος.  Πηγαίνετε  στο  κολέγιο  της

κοινότητάς  σας,  προσφέρετε  μαθήματα  και  μόλις  η  ιδέα  σας

συμπεριληφθεί  στο φυλλάδιο του προγράμματος,  οι  πελάτες που

πληρώνουν  θα  έρθουν  αυτόματα.  Ή  πηγαίνετε  στην  τοπική

αθλητική ένωση. Υπάρχουν και εκπαιδευτικές εργασίες αθλητικών

φορέων. Τα συνδικάτα και οι κοινωνικές οργανώσεις μερικές φορές

προσφέρουν  επίσης  αθλητικά  μαθήματα.  Και  αν  μετά  θέλετε  να

είστε  ακόμα  καλύτεροι  από  τους  άλλους,  πηγαίνετε  κατευθείαν

στην  τοπική  εφημερίδα  και  δώστε  στους  συντάκτες  ένα  μικρό

μήνυμα – ίσως ακόμη και με ένα μικρό δώρο, για παράδειγμα κάτι

να τσιμπήσετε στην αγχωτική καθημερινή δουλειά του οι συντάκτες

ή λίγος καφές . Αυτό αυξάνει λίγο την «πάσχουσα πίεση» για να

δημοσιεύσετε το μικρό σας μήνυμα. Και πάνω από αυτό, μπορείτε

επίσης να επικοινωνήσετε ότι το κάνετε για τον σύλλογο και ότι το

βοηθάτε.  Αυτό  ακούγεται  περισσότερο  σαν  απλήρωτη  κοινωνική

δέσμευση.  Μόλις  η  προσφορά μαθημάτων σας  δημοσιευθεί  στην

εφημερίδα, θα κλείσει γρήγορα πλήρως. Ίσως χρειαστεί ακόμη και

να ξεκινήσετε μια δεύτερη ομάδα.

Λειτουργήστε ως διοργανωτής χόμπι

Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε τη δική σας ιδέα μαθημάτων. Ας

υποθέσουμε ότι είστε εξαιρετικός παίκτης μπάντμιντον και μπορείτε

επίσης να μεταφέρετε τις γνώσεις σας με πρακτικούς όρους. Στη

συνέχεια, κλείστε συγκεκριμένες ώρες σε μια αθλητική αίθουσα και

προσφέρετε  προπονήσεις  για  αρχάριους,  προχωρημένους  παίκτες

και ανταγωνιστικούς παίκτες. Τότε οι πιθανοί υποψήφιοι θα δουν

επίσης ότι μπορούν να κάνουν πρόοδο μαζί σας και να εξελιχθούν

στο  άθλημα  της  επιλογής  τους



να είναι σε θέση. Σχεδιάστε μερικά φυλλάδια ή καρτ ποστάλ και

μοιραστείτε τα σε σχολεία ή κέντρα νεολαίας. Ίσως προσφέρετε μια

μέρα  γευσιγνωσίας  όπου  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να

εξασκηθούν  στο  μπάντμιντον  δωρεάν.  Σε  κάθε  περίπτωση,  το

μονοπάτι  θα  σας  οδηγήσει  και  στα  τοπικά  εκδοτικά  γραφεία,  τα

οποία  χρειάζεστε  ειδικά  τώρα.  Συσκευάστε  την  προσφορά

μαθημάτων σας έξυπνα σε ένα έργο που απομακρύνει τα παιδιά από

τους  δρόμους  και  προσφέρει  ουσιαστικές  δραστηριότητες

αναψυχής. Ή επισημάνετε ότι αυτό το άθλημα ειδικότερα αποτρέπει

την  κακή  στάση  του  σώματος  ή  προπονεί  ολόκληρο  το  σώμα

ομοιόμορφα.

Το χόμπι σας στον οίκο ευγηρίας;

Εάν  έχετε  ένα  αθλητικό  χόμπι,  υπάρχουν  πολλές  περισσότερες

επιλογές.  Πηγαίνετε  στον  διευθυντή  του  οίκου  ευγηρίας  και

ρωτήστε ευγενικά εάν θα ήθελε να συμπεριλάβει στην προσφορά

του ένα απόγευμα φυσικής δραστηριότητας για τους ηλικιωμένους.

Στη  συνέχεια  προσφέρουν  εύκολες,  χαλαρές  ασκήσεις  στην

καρέκλα ή προωθούν την κινητικότητα των ηλικιωμένων με άλλους

τρόπους.  Τέτοιες  δραστηριότητες  γίνονται  ευχαρίστως  αποδεκτές

στις εγκαταστάσεις των ηλικιωμένων. Και εδώ μπορείς να κερδίσεις

λίγα ευρώ με το χόμπι σου.

Η πορεία σας στο νοσοκομείο

Ή  πηγαίνετε  στη  διεύθυνση  νοσηλευτικής  υπηρεσίας  του

νοσοκομείου. Ίσως η τοπική ασφαλιστική εταιρεία υγείας να έχει

και  κέντρο  υγείας.  Μαθήματα  σε  καρδιαγγειακές  ομάδες  ή  για

διαβητικούς προσφέρονται παντού για να μπορούν να διατηρούνται

σε φόρμα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν στόχο να χάσουν τα κιλά.

Το πλεονέκτημα αυτού είναι  ότι  συχνά χρειάζονται  μήνες για να

φέρουν απαλά τους υποψηφίους στον προορισμό τους. Υπάρχουν



ομάδες  γυμναστικής  μητέρας/παιδιού,  αποκατάστασης

ομάδες ανακούφισης μετά από εγκεφαλικά ή ατυχήματα, αλλά και

ομάδες  απόδοσης  με  κίνητρα  αθλημάτων  που  έχουν

συγκεκριμένους  στόχους  στο  μυαλό  τους  και  χρειάζονται

επαγγελματική καθοδήγηση. Μερικές φορές αξίζει επίσης να ρίξετε

μια  ματιά  στις  διαφημίσεις  στις  τοπικές  εφημερίδες.  Οι  ιδιώτες

αναζητούν αθλητικούς χομπίστες που μπορούν να τους βοηθήσουν

στην  άσκηση,  να  τους  δείξουν  πώς  να  κάνουν  σωστά  τη

γυμναστική  προθέρμανσης  ή  απλά  θέλουν  να  τους  φροντίζουν

επαγγελματικά ως ομάδα.

Άντρας στα μαύρα

Κάθε ανταγωνιστικό άθλημα χρειάζεται διαιτητές. Γιατί λοιπόν να

μην  παρακολουθήσετε  ένα  μάθημα  και  να  κάνετε  εξετάσεις;  Οι

διαιτητές έχουν εγγύηση απασχόλησης. Και υπάρχουν και χρήματα

για αυτό, λέγεται επίδομα εξόδων ή αποζημίωση εξόδων ταξιδιού.

Εάν είστε καλός, συχνά θα εργάζεστε και θα ανεβείτε σε ανώτερες

τάξεις  και  θα  ανεβαίνετε  τη  σκάλα  των  κερδών  του  νέου  σας

χόμπι  .  Ωστόσο,  οι  διαιτητές  έχουν  και  άλλα  πλεονεκτήματα.

Συνήθως έρχονται σε όλα τα γήπεδα και τις αίθουσες. Ακόμα κι αν

διευθύνετε μόνο αγώνες για νέους, μπορείτε να παρακολουθήσετε

τον αγώνα της Bundesliga για τη λεγόμενη αθλητική δεκάρα.

Τάση αθλήματα: τένις και γκολφ

Το  γκολφ  είναι  ιδιαίτερα  δημοφιλές  αυτή  τη  στιγμή.  Πάντα

υπάρχουν νέες  ώθηση με  διαφορετικές  τάσεις.  Πριν  από  χρόνια

ήταν το τένις όταν παίκτες όπως ο Μπόρις Μπέκερ, που έδωσε το

παράδειγμα,  σάρωσε  ένα  ολόκληρο  έθνος.  Φυσικά,  υπήρχε  και

μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων για  χομπίστες  που μετέφεραν τις

γνώσεις τους σε προπονήσεις. Και όσοι ήταν αρκετά καλοί εδώ θα

μπορούσαν  να  κερδίσουν πολλά χρήματα  με  το  χόμπι  τους  στο



πλάι.  Επίσης

Το τένις εξακολουθεί να είναι ένα από τα δημοφιλή αθλήματα που

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων χόμπι όλο το χρόνο.

Το καλοκαίρι έξω και το χειμώνα στην αίθουσα μπορείτε να κάνετε

μαθήματα προπονητή για αρχάριους έως προχωρημένους. Εάν είστε

ακόμη και  κορυφαίος  παίκτης,  τότε  κουνήστε  τη ρακέτα  σας  σε

ανταγωνιστικά αθλήματα. Υπάρχουν χρήματα για αυτό.

Κερδίστε εξαιρετικά extreme με extreme sports

Με  τα  λεγόμενα  extreme  sports,  μπορείτε  μερικές  φορές  να

κερδίσετε  εξαιρετικά  καλά  χρήματα,  για  παράδειγμα  ως

αλεξιπτωτιστής ή αλεξίπτωτο πλαγιάς. Ζητήστε από έναν πελάτη να

εγκαταστήσει μια βιντεοκάμερα στο κράνος ασφαλείας σας και να

παραδώσει  ένα  εξαιρετικό  φιλμ.  Θα  δείτε:  Το  χόμπι  σας  φέρνει

πραγματικά  ποντίκια.  Ή  πετάξτε  κατά  μήκος  ενός  βράχου  με

χαρταετό. Ίσως καταφέρετε να πετάξουν γερανοί ή πελαργοί δίπλα

σας και να τους κινηματογραφήσετε. Εξαιρετικές λήψεις όπως αυτή

έχουν ξανασυμβεί,  και  είναι  όντως συγκλονιστικές  -  και  ακριβές

στην εκκίνηση. Συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, κερδίστε χρηματικό

έπαθλο.  Μεταδώστε τις  γνώσεις σας στους νέους στα μαθήματα.

Λάβετε  χορηγία  με  τις  κατάλληλες  επιγραφές  στη  συσκευή  σας.

Λατρεύετε τα skateboard ή τα snowboard; Στη συνέχεια, πηγαίνετε

στη ράμπα ή στην πλαγιά. Σας αρέσει να σερφάρετε στα κύματα;

Υπάρχουν αγώνες για κάθε άθλημα μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Και όλα τα αθλήματα βρίσκουν μιμητές πάντα και παντού, οπότε

επιτέλους  κερδίστε  χρήματα  με  το  ακριβό  σας  χόμπι,  θέλετε  να

αντέξετε οικονομικά την πιο πρόσφατη σανίδα ή σανίδα.



Οι σκιέρ το έχουν ιδιαίτερα εύκολο

Το  χόμπι  σας είναι  το  σκι,  είτε  κατάβαση  είτε  cross-country.

Χρηματοδοτήστε  τις  επόμενες  χειμερινές  σας  διακοπές  με  ένα

μάθημα σκι που δίνετε σε παιδιά στο θέρετρο χειμερινών σπορ. Ή

πηγαίνετε για σκι αντοχής με μια ομάδα ηλικιωμένων. Επιπλέον, η

σχολή  σκι  θα  σας  ντύσει  και  θα  σας  δώσει  τις  πιο  πρόσφατες

σανίδες και παπούτσια δωρεάν - τουλάχιστον για χρήση. Ειδικά για

τους  νέους,  αυτή  είναι  μια  καλή  ευκαιρία  να  κάνουν  σκι

αποκλειστικά όταν τα χρήματα είναι στενά. Και σίγουρα θα πάρετε

μια αμοιβή. Με αυτό, οι διακοπές σας είναι εξασφαλισμένες.

Μπορείτε επίσης να κερδίσετε χρήματα με πεζοπορία

Μπορείτε ακόμη και να κερδίσετε χρήματα με το χόμπι σας κατά

την πεζοπορία. Θα μπορούσατε σχεδόν να σκεφτείτε: Αλλά κερδίζει

τα  χρήματά  του  ενώ κοιμάται.  Δεν  είναι  τόσο  εύκολο,  γιατί  θα

πρέπει να γνωρίζετε ήδη κάτι για την ορειβασία. Και μετά ξεκινάς

περνώντας μέσα από βουνά. Πολλοί ορειβάτες οδηγούν ομάδες στις

Άλπεις ή σε άλλα βουνά και κόσμους βουνών. Εάν αυτό είναι το

χόμπι  σας,  προσφερθείτε  να  ηγηθείτε  μιας  τέτοιας  ομάδας.  Αν

καταλαβαίνεις κάτι για τα βουνά, τον καιρό, τους κινδύνους και τα

σημάδια τους, τότε είσαι ακριβώς ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή

τη δουλειά.

Παίζεις γκολφ;

Το γκολφ γίνεται επίσης όλο και πιο σημαντικό. Το γκολφ δεν είναι

πλέον μόνο το άθλημα των πλουσίων. Όσοι μπορούν να παίξουν

γκολφ αρκετά καλά εδώ θα βρουν ευγνώμονες αγοραστές για τις

γνώσεις τους, για παράδειγμα για αρχάριους όλων των ηλικιών σε

ατομικά μαθήματα ή με ομάδες παιδιών σε ένα κλαμπ. Μπορείτε

επίσης να βελτιώσετε τη στάση και  την ταλάντευση των ώριμων

εξαμήνων ή ακόμα και να εκπαιδεύσετε μια ολόκληρη ομάδα. Για τα



χόμπι  σας

Το  γκολφ  προσφέρει  έναν  απίστευτο  αριθμό  ευκαιριών  για  να

κερδίσετε καλά χρήματα με αυτό.

Γράψε για το χόμπι σου!

Αν ξέρεις καλά ένα άθλημα και μπορείς να έχεις λόγο στο θέμα,

γράφεις καλά και για το άθλημα γιατί μπορείς να το συμπονήσεις

και να εξηγήσεις κάποιες καταστάσεις πιο ξεκάθαρα. Έτσι μπορεί να

προσφέρει  τον  εαυτό  του  στις  τοπικές  εφημερίδες,  τους

ραδιοφωνικούς  σταθμούς  ή  την  τοπική  τηλεόραση  ως  ρεπόρτερ

χόμπι. Μπορείτε να στείλετε τη μία ή την άλλη αναφορά με δική

σας πρωτοβουλία και να περιμένετε την αντίδραση. Με λίγη τύχη, ο

συντάκτης  θα  σας  καλέσει  ως  συγγραφέα  χόμπι  και  θα  σας

αναθέσει  την  επόμενη  ιστορία.  Μπορείτε  επίσης  να  κερδίσετε

χρήματα με αυτό.

Συζητήστε για τον αθλητισμό στο Διαδίκτυο και τραβήξτε την

προσοχή στον εαυτό σας

Ή απλώς  επιλέξτε  μερικά  αθλητικά  στιγμιότυπα  και  γράψτε  για

αυτά.  Συμμετέχετε  σε  φόρουμ  συζήτησης,  blog,  όπως  λέει  η

παροιμία σήμερα. Κάντε λοιπόν γνωστή τη γνώμη σας και τραβήξτε

την προσοχή στον εαυτό σας και στο ταλέντο σας. Δεν είναι τυχαίο

που λέγεται ότι σήμερα δεν κάνετε πλέον αίτηση, αλλά αφήστε τον

εαυτό  σας  να  βρεθεί.  Έτσι  χρησιμοποιείτε  σύγχρονα  κανάλια

επικοινωνίας για να σας απευθυνθείτε. Θα μπορούσατε επίσης να

τοποθετήσετε διαφήμιση στον ιστότοπο ή στο ιστολόγιό σας!



Ένα δημοφιλές χόμπι: Διαδίκτυο

Που μας φέρνει σε ένα εντελώς διαφορετικό χόμπι: το Διαδίκτυο.

Αν  δεν  έχετε  καμία  σχέση  με  το  Διαδίκτυο  αυτές  τις  μέρες,

πραγματικά  ή  πρέπει  να  είστε  μεγάλοι  ή  να  έχετε  τέτοια

τεχνολογική  φοβία  που  να  μην  αγγίζετε  υπολογιστή.  Αλλά  το

Διαδίκτυο  είναι  ίσως  το  πιο  διαδεδομένο  χόμπι  της  εποχής  μας.

Σερφάρουμε  και  συζητάμε,  email  και  blog  (σύγχρονο  δημόσιο

ημερολόγιο). Γιατί λοιπόν να μην κερδίσετε χρήματα στο πλάι με το

Διαδίκτυο; Λειτουργεί ως εξής: Πρώτα απ 'όλα, χρειάζεστε τη δική

σας αρχική σελίδα. Υπάρχουν τόσες πολλές δωρεάν προσφορές στο

Διαδίκτυο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε

τη  δική  σας  παρουσία  στον  Παγκόσμιο  Ιστό  σχετικά  γρήγορα

χρησιμοποιώντας  μεμονωμένα  δομικά  στοιχεία.  Υποθέτοντας  ότι

έχετε ένα σχέδιο: τι θέλω να βάλω στο διαδίκτυο, πώς εμφανίζομαι,

ποια είναι η πρόθεσή μου και τι υλικό έχω;

Ενεργήστε έξυπνα στο διαδίκτυο

Άρα, ασχολούμαστε με τα χόμπι και το να κερδίζουμε χρήματα. Γι'

αυτό πρέπει να επιστήσω την προσοχή πάνω μου και να κατακτήσω

μερικούς κανόνες ψυχολογίας της διαφήμισης. Ξεκινά με τη θεωρία

των χρωμάτων. Το κόκκινο και το κίτρινο, το κίτρινο και το μπλε

μπορούν να συνδυαστούν καλά και  να τραβήξουν την προσοχή.

Υπογραμμίζω  σημαντικές  περιοχές  με  χρώμα.  Αλλά  να  είστε

προσεκτικοί: όχι πάρα πολλά παρωπίδες και κινούμενα σχέδια, που

προκαλούν σύγχυση. Έχετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα στα οποία

ο επισκέπτης της αρχικής σας σελίδας αποφασίζει αν θα μείνει μαζί

σας ή θα κάνει κλικ ξανά. Χρησιμοποιήστε τα λοιπόν.



Κερδίστε χρήματα από ιστοσελίδες

Έχετε  ένα  χόμπι  που  ενδιαφέρει  επίσης  τους  επισκέπτες  του

ιστότοπού σας. Τον βοηθάτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσει τη

δική του αρχική σελίδα. Ή ενθαρρύνετέ τους να σας επιτρέψουν να

τα διαφημίσετε, για παράδειγμα για ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο

ή για το πρόγραμμα χιλιομέτρων μιας αεροπορικής εταιρείας. Μετά

τον χτύπησε αμέσως με τόλμη. Ξέρεις, όταν έρχονται τα χαρτιά,

όλοι  πηδάνε  για  τα  ειδικά.  Χρειάζεστε  λοιπόν  και  ειδικές

προσφορές. Προτείνετε στον επισκέπτη της σελίδας σας ότι μόλις

έκανε κλικ σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και προσθέστε έναν αυτόματο

μετρητή. "Αυτή η προσφορά λήγει σε τέσσερις ώρες και 28 λεπτά."

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε

χρήματα  από  το  χόμπι  σας  στο  Διαδίκτυο,  εδώ  είναι  μερικοί,

μπορείτε  να  βρείτε  περισσότερα  σερφάροντας  στο  διαδίκτυο.

Ορισμένοι  σας  προσφέρουν  χρήματα  για  την  ανάγνωση  email

(μέσω πόντους μπόνους, οι οποίοι πληρώνονται όταν φτάσετε σε

έναν συγκεκριμένο αριθμό). Θα κάνετε τους άλλους χαρούμενους

στρατολογώντας  αναγνώστες  για  δωρεάν  ενημερωτικά  δελτία.

Άλλοι σας πληρώνουν προμήθειες όταν οι πελάτες που αναφέρετε

βρίσκονται  σε  ξεφάντωμα  αγορών  στο  Διαδίκτυο.  Μπορείτε  να

ενεργήσετε  ως  πωλητής  ηλεκτρονικών  βιβλίων  αγοράζοντας

διάφορες άδειες χρήσης και μεταπωλώντας τις σε ενδιαφερόμενα

μέρη  μέσω  μιας  από  τις  διάφορες  υπηρεσίες  πληρωμών  μέσω

Διαδικτύου. Κάποιοι σε πληρώνουν για να κάνεις έρευνες και ούτω

καθεξής. Η λίστα μεγαλώνει κάθε μέρα.

Προσοχή όμως στο διαδίκτυο

Αλλά και εδώ πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί υπάρχει τώρα μια

ολόκληρη σειρά από μαύρα πρόβατα που θα σου βγάλουν τα λεφτά

από την τσέπη με κρυμμένες μικρές πάπιες. Υπό το πρόσχημα των

μεγάλων  προσφορών,  για  παράδειγμα  «Πάντα  ήθελα



ξέρεις ποτέ πόσο χρονών θα είσαι; – το δωρεάν τεστ ζωής!» τότε

ξαφνικά υπογράψατε ένα συμβόλαιο διαδικτυακά και ο λογαριασμός

πετούσε στο σπίτι σας. Ή απλά θέλετε να υπολογίσετε τους φόρους

σας  με  τη  βοήθεια  μιας  λεγόμενης  αριθμομηχανής  μισθών  στο

Διαδίκτυο και να κάνετε κλικ σε αυτήν επειδή είναι τόσο εύκολο,

αλλά αγνοείτε το γεγονός ότι έχετε κάνει κράτηση συνδρομής μέσω

Διαδικτύου  ταυτόχρονα.  Τα  καταναλωτικά  κέντρα  πλέον

συμβουλεύουν πάντα: Ακυρώστε αμέσως εγγράφως, ακόμα κι αν ο

λογαριασμός  έχει  ήδη  πεταχτεί  στο  σπίτι.  Αυτό  τραβάει,  τότε

τέτοιου  είδους  ριπ-off  συνήθως  αφήνουν  τα  νύχια  τους.  Αλλά

πολλοί είναι τόσο ανασφαλείς επειδή απειλούνται με είσοδο Schufa

– και πληρώνουν. Λοιπόν, το χόμπι με το Διαδίκτυο είναι επίσης μια

τολμηρή επιχείρηση, γιατί αναπτύσσεται όλο και πιο γρήγορα και εν

τω μεταξύ υπάρχουν πολύ άσχημα αρπακτικά ψάρια στη μεγάλη

λίμνη.  Προσοχή  είναι  η  μητέρα  του  κουτιού  πορσελάνης  εδώ.

Κοιτάξτε προσεκτικά και πριν κάνετε κλικ, ελέγξτε τα πάντα, κάντε

επίσης κλικ στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και ό,τι άλλο

είναι  κρυφό  (αυτό  σημαίνει  όλους  τους  συνδέσμους  που  δεν

εμφανίζονται σε πλήρες κείμενο, αλλά μόνο αφού κάνετε κλικ). Και

εκτυπώστε  τη  φόρμα  πριν  την  στείλετε.  Για  να  έχετε  και  κάτι

ασπρόμαυρο.

Μάθημα πληροφορικής για ηλικιωμένους

Υπάρχουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θα ήθελαν να ρίξουν μια

άλλη ματιά στο νέο μέσο των υπολογιστών και του Διαδικτύου. Με

το χόμπι σας με τον υπολογιστή, το κάνετε αυτό με συνδέσμους και

διδάσκετε στους ηλικιωμένους μερικές βασικές δεξιότητες, σε έναν

οίκο  ευγηρίας  ή  στο  κέντρο  εκπαίδευσης  ενηλίκων  ή  στην

εκκλησιαστική κοινότητα.



Motorsport: τολμηρό και προσοδοφόρο

Σε ορισμένους σύγχρονους αρέσει πιο τολμηρό και έχουν επιλέξει

τον  μηχανοκίνητο  αθλητισμό  ως  χόμπι.  Είτε  cross-motorcycle,

Harley,  cart  ή  vintage  αυτοκίνητο,  υπάρχει  επίσης  μια  μεγάλη

γκάμα  διαφορετικών  τύπων  εδώ.  Δεν  χρειάζεται  να  κάνετε  την

περιοδεία  Παρίσι-Ντακάρ  αμέσως,  αλλά  μερικοί  άνθρωποι  απλώς

αισθάνονται πραγματικά άνετα στο όχημά τους εκτός δρόμου ή στο

ανεμόπτερο  τους.  Έχετε  σκεφτεί  ποτέ  να  κερδίσετε  χρήματα  με

αυτό  το  χόμπι;  όχι  Αλλά  τότε  ήρθε  η  ώρα,  γιατί  με  τον

μηχανοκίνητο  αθλητισμό  δεν  έχετε  επιλέξει  ακριβώς  μια  φθηνή

δραστηριότητα αναψυχής. Πάμε λοιπόν στα ποντίκια!

Άντρας στα κόκκινα

Για παράδειγμα, αν έχετε μια ακριβή Harley Davidson στο γκαράζ,

τότε  βγάλτε  την  ειδικά  ενόψει  των  Χριστουγέννων.  Τώρα  οι

περιηγήσεις από μαγαζί σε μαγαζί με τη στολή του Άγιου Βασίλη

είναι  η  σειρά  της  ημέρας.  Προσφέρετε  τον  εαυτό  σας  σε

επιχειρηματίες ως Άγιος Βασίλης στο Harley, φέρνοντας δώρα για

τα μικρά παιδιά. Αυτό φέρνει πολλούς πελάτες στο κατάστημα και

είναι  μια  μεγάλη  προώθηση  πωλήσεων.  Πού  αλλού  μπορείτε  να

βρείτε Άγιους Βασίληδες να οδηγούν μοτοσυκλέτες. Κανονίστε με

διάφορους  επιχειρηματίες  και  μην  τους  αφήσετε  να  πληρώσουν

μόνο τα καύσιμα. Έτσι κερδίζετε χρήματα με το αποκλειστικό σας

χόμπι. Ίσως γνωρίζετε τον έναν ή τον άλλο ποδηλάτη που πηγαίνει

από μαγαζί σε ψώνιο μαζί σας, τελικά, οι ποδηλάτες γνωρίζονται

μεταξύ τους. Τότε η εικόνα θα είναι ακόμα πιο μαγευτική. Οι μικροί

που  λαμβάνουν  δώρα,  οι  επιχειρηματίες  για  τους  οποίους  η

καμπάνια  προσελκύει  επιπλέον  προσοχή  και  εσείς  φυσικά

επωφεληθείτε  από  μια  τέτοια  ιδέα,  δηλαδή  τη  συμβολή  του

καταστηματάρχη.



Απογειωθείτε και κερδίστε

Ή αν είστε ανεμοπλάνο, γιατί να μην πάρετε μαζί σας έναν φίλο

στην  επόμενη  πτήση  σας  που  είναι  πρόθυμος  να  τραβήξει

φωτογραφίες  και  να  αποθηκεύσει  υπέροχα  αντικείμενα  στο  τσιπ

του. Ίσως θα πετάξετε και πάνω από μια κατοικημένη περιοχή ή

από  περίοπτα  αξιοθέατα.  Και  μπορείτε  ήδη  να  κερδίσετε  πολλά

χρήματα με την πτήση: από τους ιδιοκτήτες της βίλας για υπέροχες

αεροφωτογραφίες των σπιτιών και των ακινήτων τους και από τον

Τύπο  για  το  ένα  ή  το  άλλο  ενδιαφέρον  μοτίβο  για  μια  από  τις

επόμενες ιστορίες.

Καρτ ποστάλ και ημερολόγια με υπέροχες φωτογραφίες

Ή ο φίλος σας έχει τραβήξει τόσο υπέροχα στιγμιότυπα που αξίζει

να  φτιάξετε  καρτ  ποστάλ  ή  ένα  ημερολόγιο  από  αυτά.  Τέτοιες

φωτογραφίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ασυνήθιστο

δώρο. Τουλάχιστον έχετε αρκετά καύσιμα για την επόμενη πτήση.

Φυσικά, μπορείτε να κανονίσετε το ίδιο και από ένα υπερελαφρύ

αεροσκάφος.  Αυτά,  όπως  τα  μηχανοκίνητα  ανεμόπτερα,

προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι πετούν κάτω από το κάλυμμα των

νεφών.  Έχετε  εντελώς  διαφορετικές  δυνατότητες  για  λήψη

φωτογραφιών από ένα μπαλόνι. Οδηγούν ακόμα πιο βαθιά και εδώ

μπορούν  να  εμφανιστούν  εκπληκτικές  προοπτικές.  Οι  βόλτες  με

μπαλόνι είναι επίσης δημοφιλή δώρα. Εξάλλου, θα μπορούσατε να

πάρετε  δύο  ή  τρεις  επισκέπτες  ταυτόχρονα  και  τα  ταξίδια  με

αερόστατο δεν είναι  φθηνά.  Έτσι,  το χόμπι  φέρνει  ένα τεράστιο

παράπλευρο εισόδημα. Αλλά τα μπαλόνια είναι επίσης αντικείμενα

που  θαυμάζουν  πολύ.  Ρίξτε  μια  ματιά  στην  καθημερινή  σας

εφημερίδα: πού θα μπορούσε ένα μπαλόνι να φαίνεται πραγματικά

ωραίο και να δημιουργήσει ένα υπέροχο διαφημιστικό εφέ; Η απλή

απελευθέρωση  του  μπαλονιού  με  τη  φλόγα  αερίου  είναι  ένα

θεαματικό γεγονός.  Το μέγεθος του μπαλονιού κάνει  το γεγονός



ένα

εξαιρετικά ορατό γεγονός. Προσφέρετε τον εαυτό σας με το χόμπι

σας για ποικίλες χρήσεις.

Δείξτε το κλασικό σας αυτοκίνητο

Εάν είστε  λάτρης  του  κλασικού αυτοκινήτου,  τότε  το  σώμα σας

είναι  επίσης  ένα  καλό  μέρος  για  να  θαυμάσετε:  σε  φεστιβάλ,

εκθέσεις,  εγκαίνια  καταστημάτων  ή  όταν  παρουσιάζετε  ένα  νέο

αυτοκίνητο. Μιλήστε με τις εταιρείες της περιοχής σας ακόμα κι αν

έχετε Harley. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται  καλό σαν τραβάει τα

βλέμματα. Διότι το αν το ευγενές όχημα βρίσκεται στο γκαράζ σας

το  χειμώνα  ή  σε  μια  βιτρίνα  με  καλή  διάθεση  είναι  ίσως

περισσότερο ζήτημα της αμοιβής που επιτρέπεται να εισπράξετε για

αυτό. Άρα το χόμπι φέρνει και λεφτά. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε

να  οργανώσετε  μια  έκθεση  με  μερικούς  συναδέλφους  όπου

παρουσιάζουν μερικές σπάνιες μοτοσυκλέτες - και να χρεώνετε λίγα

ευρώ την είσοδο  από κάθε  επισκέπτη.  Ή αν  το  χόμπι  σας  είναι

vintage αυτοκίνητα, τότε αυτά είναι πάντα αντικείμενα θαυμασμού.

Οργανώστε επίσης μια έκθεση εδώ ή προγραμματίστε ένα vintage

ράλι αυτοκινήτων με φίλους που έχουν το ίδιο χόμπι. Στο τέλος

μαζεύεστε όλοι σε ένα μέρος. Με το ράλι έχετε αφυπνίσει τη γεύση,

ώστε να έρχονται πολλοί επισκέπτες στην έκθεση. Ίσως μπορείτε

επίσης να οργανώσετε μια φωτογράφηση.

Τραβήξτε φωτογραφίες ανθρώπων

Προσφέρετε φωτογραφίες των επισκεπτών της έκθεσης δίπλα σε

ένα  κλασικό  αυτοκίνητο  ή  ίσως  ακόμη  και  να  κάθονται  σε  ένα

κλασικό αυτοκίνητο. Δημοφιλείς είναι και οι φωτογραφίες παιδιών

σε  Harley.  Στη  συνέχεια  πουλάτε  και  τις  φωτογραφίες.

Διαφημιστείτε  μια  φορά  και  πείτε  σε  μια  αγγελία  ότι  έχετε  ένα

κλασικό  αυτοκίνητο  ή  μια  Harley.



Πολλά νιόπαντρα ζευγάρια έχουν οδηγηθεί σε vintage αυτοκίνητα.

Έτσι κερδίζετε πραγματικά χρήματα με το χόμπι σας.

Είναι το πάθος σας η συλλογή κινητήρα;

Λέγεται  ότι  υπάρχουν  άνθρωποι  που  τους  αρέσει  να  συλλέγουν

μηχανές όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των τρακτέρ και

των μύλων σιτηρών. Γιατί να αφήσετε αυτή την πολύτιμη συλλογή

να ζήσει μια λουλούδια στο γκαράζ σας ή στο υπόγειό σας; - Έξω

με αυτό! Δείτε πού θα μπορούσε να χωρέσει μια τέτοια συλλογή.

Ίσως  εμφανιστείτε  σε  ένα  φεστιβάλ  πόλης,  σε  ένα  φεστιβάλ

αχυρώνα, σε φεστιβάλ συγκομιδής ή σε πανηγύρια χωριών. Γίνετε

μέρος  του  προγράμματος  ή  του  ίδιου  του  προγράμματος  και

ανταμειφθείτε για τις προσπάθειές σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε

την  ευκαιρία  να  τραβήξετε  την  προσοχή  πάνω  σας  με

επαγγελματικές  κάρτες  ή  φυλλάδια.  Μπορείτε  επίσης  να

χρησιμοποιήσετε αυτήν την ευκαιρία για να πουλήσετε καρτ-ποστάλ

επιλεγμένων  μηχανημάτων  ή  τρακτέρ.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  το

χόμπι του τρακτέρ γίνεται κέρδος και για το πορτοφόλι σας.

Πώς  να  μετατρέψετε  γραμματόσημα  και  νομίσματα  σε
χρήματα

Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από ιστοσελίδες ανταλλαγής για

όλα  σχεδόν  τα  συλλεκτικά  αντικείμενα:  από  σπιρτόκουτα  μέχρι

φιγούρες αβγών έκπληξης, από γραμματόσημα μέχρι νομίσματα ή

μοντέλα αεροπλάνων. πήγαινε εκεί Ίσως μπορείτε να πουλήσετε ή

να  ανταλλάξετε  το  ένα  ή  το  άλλο  διπλότυπο  εξάρτημα.  Οι

συλλέκτες  χόμπι  συχνά δεν γνωρίζουν καν την πραγματική αξία

των αντικειμένων τους και ανακαλύπτουν πόσο πολύτιμα είναι με

αφορμή τέτοιες ανταλλαγές. Δημοφιλείς δημοπρασίες για σχεδόν τα

πάντα μπορούν – πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά – σήμερα

στο Διαδίκτυο. Ευκαιρίες, πουλήστε ό,τι δεν ταιριάζει στη συλλογή

χόμπι σας.



Mineralien, Fossilien und Modell-Eisenbahnen

Es  gibt  Mineralienbörsen  und Leute,  die  Fossilien  sammeln  und

tauschen, Hobby-Astrologen und Eisenbahnfreunde. Mit jedem

Hobby  kann  man  etwas  erreichen  und  Geld  verdienen.  Modell-

Eisenbahner zum Beispiel tauschen oder verkaufen. Das ist fast so

wie Aktienhandel.  Man muss ein  Näschen für  Schnäppchen und

echte Raritäten haben, dann lässt sich auch mit diesem Hobby

Geld  verdienen.  Schauen  Sie  in  die  Kleinanzeigen.  Jede  Woche

suchen Inserenten Modelleisenbahnen, kaufen ganze Sammlungen

oder suchen bestimmte Modelle. Es gibt natürlich auch die echten

Eisenbahnfreunde, die sich für Züge aller Art interessieren,

fotografieren und verreisen, tauschen und handeln. Bieten Sie

Fotos vom neuesten ICE, vom französischen Hochgeschwindig-

keitszug TGV an oder vom Thalys. Sie alle fahren auch in große

deutsche Bahnhöfe ein. Oder legen Sie sich an einer ICE-Strecke

auf die Lauer und warten, bis der nächste Zug kommt. Tolle

Action-Fotos finden bestimmt Abnehmer.

Fahren Sie doch mal selbst eine Bahn!

Sie  sind  Eisenbahn-Fan und  wollten  als  Kind  immer  schon mal

Lokomotivführer werden? Diesen Wunsch können Sie sich

heutzutage erfüllen. Es gibt Straßenbahnen, die suchen – wirklich

– Aushilfsfahrer und schulen Sie – echt, im Ernst! In Köln sind so

knapp 20 Studenten angeheuert worden, die in Spitzenzeiten

einspringen,  etwa nach einem Fußballspiel  oder  Konzert,  in  der

Urlaubszeit,  nachts  oder  an  Wochenenden.  So  erfüllen  Sie  sich

etwas Ihren Kindheitstraum, und wenn Ihr Hobby sowieso

Eisenbahnen sind, dann bauen Sie Ihre Leidenschaft doch hier aus

und verdienen damit auch noch Geld.



Sind Sie Hobby-Paläontologe?

Sie haben als Hobby-Paläontologe (Fossiliensammler) ganz seltene

Fundstücke entdeckt, vielleicht hunderte von Millionen Jahre alt.

Dann zeigen Sie sie. Machen Sie die Presse neugierig, reden Sie

mit den Berufs-Paläontologen. Sie stehen im Mittelpunkt, die Leute

reißen sich um Ihre Hobby-Funde. Vielleicht haben Sie ja gerade

den Abdruck einer 300 Millionen Jahre alten Fliege zwischen zwei

Schieferplatten entdeckt. Wenn Sie damit erst einmal im

Fernsehen sind, sind Sie der gemachte Hobbyist!

Fotografieren und Filmen als Hobby

Sie fotografieren oder filmen gerne? Mein Gott, das ist doch die

Geldquelle  schlechthin.  Gute  Motive  werden  immer  und  überall

gebraucht. Halten Sie die Augen auf, erkennen Sie Bilder, Szenen.

Haben Sie Kamera immer griffbereit. Im entscheidenden Moment

sind Sie vor Ort. Nun ja, Sie werden vielleicht nicht gerade bei der

Schiffskatastrophe in der Nähe sein oder den Flugzeugabsturz

fotografieren können. Aber wie oft sind Sie schon plötzlich witzigen

Motiven,  Unfällen  oder  interessanten  Menschen  begegnet.  Mut

zum Klick heißt es hier. Trauen Sie sich, betätigen Sie den

Auslöser. Den Blick fürs Motiv entwickeln heißt es, wenn Sie schon

bei diesem Hobby sind. Füllen Sie das Bild aus, erkennen Sie den

Kern des  Motivs.  Und wenn die  Personen,  die  Sie  fotografieren

oder filmen, einmal nicht so wollen, animieren Sie sie, stellen Sie

sie in Szene.

Boulevardpresse als Vorbild?

Schauen Sie sich dazu einmal die großen Boulevardzeitungen an.

Hier finden Sie Musterbeispiele für toll in Szene gesetzte



Menschen. So muss das kreative Motiv sein. Die Presse braucht

ständig neues, aktuelles Material. Sie nehmen interessante

Ereignisse  ab.  Wie  oft  sehen Sie  bei  Bildveröffentlichungen den

Autorenhinweis auf eine Privatperson. Diese Person war halt zur

richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn Sie den Klick Ihres Lebens

haben, können Sie damit reich werden. Wären Sie am 11.

September 2001 in New York gewesen, hätten Sie solche Bilder

aufnehmen können. Aber das sind Chancen wie der Volltreffer im

Lotto. Darauf muss man mit seinem Hobby nicht warten. Aber

Bild-  und Videomaterial  kann man auch sonst  Gewinn bringend

einsetzen, etwa bei interessierten Firmen, Geschäften. Gehen Sie

einmal mit offnen Augen durch Ihre Innenstadt und fotografieren

Geschäfte, witzige Situationen, Menschen vor Schaufenstern oder

Betriebe aus einem anderen Blickwinkel.

Stellen Sie Ihre Fotos einmal aus

Wenn Sie gute Fotos in Ihrer Sammlung haben, dann versuchen

Sie doch einmal eine Ausstellung im Rathaus, der Bank oder

Volkshochschule. Arrangieren Sie dazu etwas Musik, eine

Eröffnung, eine Rede, vielleicht ein Gläschen Sekt – und vor allem:

ein paar Postkarten, Flyer oder Visitenkarten. Machen Sie sich so

bekannt und werben Sie für sich. Vielleicht können Sie auch eine

Liste auslegen mit ein paar Fotos zum Kauf, die Sie vielleicht in

Kopie dabei haben und gleich mitgeben könnten. Es gibt immer

Interessenten für bestimmte Motive. Oder fragen Sie Ihren Arzt,

Apotheker oder Physiotherapeuten und bieten eine kostenlose

Dekoration ihrer Räume auf Zeit an – mit einem Hinweis auf Sie

natürlich als Quelle und Werbung.



Geben Sie Postkarten und Kalender heraus

Besonders gute Motive eignen sich auch vielleicht als Postkarten

oder Kalender. Sprechen Sie einmal mit einer Druckerei oder

einem Buchladen,  oder  kennen  Sie  etwa  eine  Werbeagentur  in

Ihrer Nähe? Dann sollten Sie einmal über verschiedene Projekte

reden: „Was könnte man sonst noch mit meinem Bildmaterial so

alles anstellen?“

Produzieren Sie Heimatfilme oder Dokumentationen

Filme lassen sich mit dem entsprechenden Material zu Heimatfil-

men verarbeiten, zu Dokumentationen von bestimmten Ereignis-

sen, etwa dem Karnevalsumzug, Schützenfest oder

Dorf-/Stadtfest. Finden Sie Partner für den Vertrieb solcher CD´s,

etwa die Bücherstube in Ihrem Ort oder den Schützenverein, den

Heimatverein  oder  das  Karnevalskomitee.  Oder  bieten  Sie  Ihre

Filme übers Internet an, entweder auf Ihrer eigenen Homepage –

oder noch besser: Klicken Sie sich in die Seiten der Abnehmer ein.

Beispiel: Gehen Sie auf die Seite des Schützenvereins, schreiben

Sie etwas Nettes ins Gästebuch und erwähnen am Ende: „Übrigens

habe ich von Eurem Schützenfest eine tolle CD angefertigt. Wer

daran interessiert ist, klickt mich einfach mal an!“ Und Sie werden

sehen, wer sich alles so meldet. Bei bestimmten Großereignissen

werden Sie mit dem Nachbrennen der CD´s nicht mehr

nachkommen. So verdienen Sie etwas Geld zusätzlich mit Ihrem

Hobby Filmen.

alles anstellen?“



Immer schön an die Vermarktung denken

Wenn Sie erst einmal erkennen, wie die Nachfrage nach solchen

Filmen ist, werden Sie mit Feuereifer an Ihr Hobby gehen und als

Hobbyfilmer  durch  die  Lande  ziehen.  Und  immer  schön  an  die

Vermarktung denken! Präsentieren Sie Ihren neuen Film immer

vor Publikum, laden Sie Honoratioren ein. Gehen Sie zur örtlichen

Presse  und  tun  so,  als  sei  es  ja  nur  eine  Leidenschaft,  Lokal-

historisches oder Geschichtsaufbereitung oder Dokumentation.

Dass Sie damit auch noch ein paar Euro verdienen, nun ja, das

deckt gerade einmal Ihren Aufwand. So muss Ihre Argumentation

sein. Weisen Sie in der Anpreisung Ihres Filmes erst gar nicht auf

Kosten hin. Das besprechen Sie dann mit den Interessenten, die

anstandshalber sowieso fragen: „Was bekommen Sie denn dafür?“

Ihre Chance Heimatfernsehen

Im Moment schießen in jeder großen Stadt private Heimat-

Fernsehsender  wie Pilze aus dem Boden. Die machen mit  recht

einfachen Mitteln gutes Stadtteil-Fernsehen, das man auch übers

Internet empfangen kann. Und sie suchen ständig Hobby-

Reporter, Hobby-Filmer. So gab es eine Aktion zum Karneval in

der Karnevalshochburg Köln: „1.111 Reporter filmen 1.111

Ereignisse zur  Karnevalseröffnung am 11.  im Elften.“  Mit  etwas

Glück waren Sie dabei und konnten ein paar Euro damit verdienen.

Mit ganz viel Glück haben Sie aber vielleicht mit Ihrem

Filmmaterial so überzeugt, dass Sie jetzt regelmäßig Jobs

bekommen. Also, auch Hobbyfilmer können Geld verdienen,  nur

Mut.



Nehmen Sie an Wettbewerben teil

Nehmen Sie mit Ihrem Hobby Foto und Film an einem der zahl-

reichen Wettbewerbe teil. Der Karnevalsausschuss sucht das beste

Plakat für die neue Session oder die Bank die beste Ansicht aus

dem Stadtteil für einen Kalender oder die Lokalzeitung versteckte

Plätze im Ort: Beteiligen Sie sich und gewinnen mit Ihrem Hobby

einen Preis. So machen Sie Ihre Freizeitbeschäftigung zu Geld. Es

gibt überregionale Wettbewerbe mit dem besten Urlaubsmotiv

oder dem schönsten Kinderfoto, Radiosender oder Fernsehstatio-

nen suchen Filmsequenzen.

Fotografieren Sie Promis

Sie  müssen bei  Ihren  Motiven,  auch  wenn sie  nur  Hobby sind,

immer daran denken: Wie kann ich damit Geld verdienen? Zum

Beispiel: Wenn Sie in Spanien Urlaub machen, und Sie sehen einen

prominenten Menschen am Strand, dann halten Sie schonungslos

drauf. Bieten Sie das Bild Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendern

in Ihrer Heimat an. So startete ein überregionales Boulevardblatt

eine Aktion unter seinen Lesern: Schickt Urlaubsfotos mit

Promis!“Jede Woche gab´s neue Enthüllungen. Ob Angela Merkel

auf dem Markt in Italien oder Dieter Bohlen am Strand von

Mallorca, die Hobby-Fotografen haben draufgehalten, was das

Zeug hielt – und damit zusätzlich Geld verdient.

Sammeln Sie Münzen oder Briefmarken?

Früher galt als Hobby schlechthin das Sammeln von Briefmarken.

Das ist zwar etwas aus der Mode gekommen, doch die Fan-

Gemeinde ist immer noch da, was man ja schließlich auch an den

Tauschbörsen und Messen sieht. Genau so ergeht es Münzsamm-



lern.  Ob  Philatelist  oder  Numismatiker,  sie  alle  haben  oft  teils

enorme Werte in ihren Sammlungen schlummern. Durchforsten

Sie einmal Ihr Hobby und schauen nach Duplikaten, von denen Sie

sich leicht trennen könnten. Verkaufen Sie sie oder tauschen Sie

sie  gegen Stücke,  die  Ihre  Sammlung komplettieren.  Vor  allem

Machen Sie sich schlau, werden Sie zum Fachmann auf Ihrem Ge-

biet. Vielleicht ist dann ja auch Ihre Volkshochschule, Kirchenge-

meinde oder Schul-Arbeitsgemeinschaft an Ihrem Hobby interes-

siert  und  Sie  dürfen  einen  Vortrag  halten,  eine  Arbeitsgemein-

schaft organisieren – und damit ein paar Euro nebenbei verdienen.

Haben sie  seltene Münzen,  anhand derer  Historisches vermittelt

werden kann oder Latein geübt werden kann. Dann bieten Sie sich

an, die Leute müssen ja wissen, dass es Sie gibt. Der Anzeigenteil

Ihrer Tageszeitung sowie das Internet bieten weitere Möglichkeiten

für Ihr Hobby Briefmarken oder Münzen.

Vorsicht bei Silbermünzen

Aber  Vorsicht:  Manche  Münzen  haben  nur  einen  Wert  auf  dem

Papier. Oft reduziert er sich auf den tagesaktuellen Silber-Gramm-

Preis. Warum? Es gibt keinen Markt, keine Börse wie beim Gold.

Gold ersetzt ganze Währungen, und der Münzpreis für Gold weicht

nicht  seht stark vom Gramm-Preis ab. Silbermünzen hingegen

haben das Manko, dass man sie zu einem relativ hohen ideellen

Wert  erwirbt,  beim Verkaufen  finden  Sie  aber  selten  die  breite

Nachfrage. Sie müssen schon Glück haben, wenn Sie mit Silber-

münzen Ihren  Einsatz  oder  gar  Gewinn rausholen  möchten.  So

mancher  ist  da  schon  böse  hereingefallen.  Deshalb  gibt  es  bei

Silbemünzen inzwischen einen zumindest garantierten Abnahme-

preis der Münzprägeanstalt, damit Sie am Ende nicht Ihre Münzen

doch einschmelzen müssen. Silbermünzen sind Liebhaberobjekte,

schöne Erinnerungsstücke. Es gibt aber auch solche Silbermünzen,



etwa früher Zehn-Mark-Münzen, die auch als Zahlungsmittel

akzeptiert wurden.

Sie singen gern?

Sie singen gern und haben ein Talent für Melodien? Warum

machen Sie dann nicht Ihr Hobby zu Geld. Zum einen könnten Sie

Ihre Sangeskunst Kindern vermitteln oder einem Singkreis in Ihrer

Nachbarschaft. Es gibt so viele Leute, die gerne miteinander

singen möchten, ohne in einem Verein gebunden zu sein. Leiten

Sie solche Menschen an und verdienen Sie sich so etwas hinzu.

Gehen Sie in Kindergärten. Da wird viel gesungen. Lassen Sie sich

vom Förderverein dafür bezahlen, dass Sie den Kleinen Liedchen

beibringen, mit ihnen das Singen üben. Sie können natürlich auch

in den Kirchenchor oder Männergesangverein gehen. Doch da gibt

es in der Regel  kein Geld für Ihr Hobby, es sei  denn, Sie sind

hervorragender Solosänger und überzeugen so sehr mit Ihrer

Stimme, dass sich der Chor das extra etwas kosten lässt.

Versuchen Sie es doch einmal mit Musik

Haben Sie schon einmal daran gedacht, als Solosänger

aufzutreten? Vielleicht mit  einer  eigenen Band? Es gibt  so viele

Events, für die nach Musik gesucht wird. Live Auftritte sind allemal

besser  als  Musik  aus  der  Konserve.  Wenn  Sie  also  gut  singen

können,  dann  haben  Sie  hier  ein  breites  Verdienstfeld.  Es  gibt

Sängerinnen und Sänger, die einen sicheren Beruf sogar als

Beamter dafür aufgegeben haben, weil Sie so viele Auftritte

haben, dass sie die Fehlzeiten ihrem Arbeitgeber nicht mehr

zumuten wollten und heute davon ganz gut leben. Aber bis dahin

ist es ein steiniger Weg. Vielleicht sind Sie ja auch professionelle

Sängerin oder Sänger in einem Ensemble, einer Philharmonie oder



an der Oper. Geben Sie nebenbei Gesangsunterricht, schulen Sie

im  Einzelunterricht  Talente.  Oder  bieten  Sie  einen  Kurs  in  der

Volkshochschule an.

Sie spielen ein Musikinstrument?

Wenn Sie ein Musikinstrument zu Ihrem Hobby gemacht haben,

dann stehen Ihnen doch (fast) alle Wege zum Geldverdienen offen.

Sie spielen Gitarre, Klavier, Keyboard oder Saxophon? Ja prima!

Warum geben Sie dann Ihr Wissen nicht an solche weiter, die es

auch gerne lernen wollen? Warum spielen Sie dann nicht in einer

Band mit, machen die Musik, die Ihnen immer schon Spaß

bereitete? Sie müssen sich ja nicht gerade mit einem Hut oder

Geigenkasten in die Fußgängerzone oder an den Bahnhof setzen

(obwohl auch das eine lukrative Möglichkeit für den Nebenerwerb

wäre! Neuerdings gibt es jede Menge Kleinkunst vor roten Ampeln

zu sehen! Das wäre doch auch mal etwas, oder?).

Eine eigene Band und eine eigene CD

Vielleicht sind Sie ja mit Ihrer eigenen Musik oder der Musik Ihrer

Band so genial, dass Sie schon bald eine eigene CD auf den Markt

werfen können. Schicken Sie Demo-Tapes, also kleine Probe-

stückchen Ihrer Musik, an Produzenten, Studios, Musikmacher

oder Sender mit einem kleinen Begleittext. Laden Sie mal

Journalisten ein, eine Story über Sie und Ihre Band zu schreiben.

Sie sind neu und wollen bekannt werden. Aber Vorsicht mit den

Rechten an der Musik! Spielen Sie möglichst nie andere Titel

einfach nach, bevor Sie nicht die Rechte zuvor geklärt haben. Die

Gema und die Autoren könnten Ihnen sonst Schwierigkeiten

machen.



Wie Sie Ihre Musik schützen

Und bei  Eigenkreationen,  also  bei  Ihrer  eigenen  Musik,  gibt  es

einen Trick, damit solche Titel nicht einfach von anderen geklaut

werden können: Nehmen Sie Ihre Musik auf, brennen Sie davon

eine  CD  und  legen  Sie  diese  in  einen  gut  verschlossenen  und

versiegelten  Umschlag.  Nun gehen  Sie  zur  Post  und  geben ein

Einschreiben an sich selbst auf. So können Sie später im Streitfall

jederzeit  nachweisen,  wann  Sie  den  Titel  genau  aufgenommen

haben. Es kann ja sein, dass Sie einen Treffer landen und Ihre

Komposition später zum Hit wird. Mit Musik als Hobby sind Sie auf

jeden Fall beim Geldverdienen erfolgreich.

Machen Sie Musik in der Schule, Jugendzentrum oder

Altenheim

Auch die örtliche Musikschule könnte für Sie ein Thema sein.

Fähige Leute werden immer gesucht, und Honorare zahlt die auch.

Oder gehen Sie mit Ihrem Instrument in ein Jugendzentrum oder

in ein Altenheim. Erfreuen Sie alte Menschen in einem Spielkreis

mit netter Musik. Der Heimleiter wird dafür bestimmt noch ein

paar Euro im Topf haben. Etwas Abwechslung im Alltag tut immer

gut.

Sie beherrschen andere Sprachen?

Waren Sie schon einmal im Ausland? Sprechen Sie gut Englisch

oder Spanisch? Ihnen ist es immer schon leicht gefallen,

Fremdsprachen zu lernen? Dann machen Sie dieses Hobby zu einer

lukrativen Nebenerwerbsquelle. Wie? Es gibt so viele Schüler, die

dümpeln in ihrer Fremdsprache so vor sich hin. Ständig werden

fähige Nachhilfelehrer gesucht. Oder Leute werden beruflich ins



Ausland  versetzt  oder  wandern  aus.  Sie  suchen  einen  privaten

Crashkurs, Refresher oder Trainer, der ihnen schnell und kompakt

Italienisch oder Französisch in den Grundzügen beibringt oder nur

in Konversation alte Kenntnisse wieder auffrischt. Sie könnten

hierfür auch die modernen und kostengünstigen Medien wie

Internet und Internettelefonie nutzen und einen

online/telefonischen Fernkurs anbieten.

Fremdsprachen-Konversation mit Senioren

Es gibt Senioren mit Grund-Sprachkenntnissen, die sich in

Konversation geistig fit halten wollen. Eine Gruppe aus dem

Ausland kommt zu Besuch und Sie sind derjenige, der Chinesisch

oder Japanisch, also eine eher exotische Sprache, beherrscht.

Dann sind Sie der gemachte Mann oder die gemachte Frau. Sie

spielen quasi den Dolmetscher, spielen den Mittler zwischen den

Gruppen. Geben Sie Kurse in Englisch im Kindergarten, üben Sie

mit Kleinen in der Grundschule – und lassen sich dafür vom

Schulverein etwas Geld geben. Oder Sie übersetzen Dokumente,

Briefe.  Schauen Sie dazu in die Tageszeitung oder ins Internet.

Immer wieder werden solche kleinen Aufträge angeboten.

Nachhilfe mit allen Hobbys

Jeder Mensch hat seine spezifischen Interessen. Der eine

interessiert sich für Biologie, der andere für Chemie, oder Deutsch

ist sein Lieblingsgebiet. In zahlreichen Fächern werden gerade vor

Zeugnisprüfungen oder nach Zeugnisausgaben Nachhilfelehrer

gesucht.  Bieten  Sie  Ihre  Kenntnisse  an  oder  schauen  Sie,  was

nachgefragt wird. Nachhilfeschulen suchen ständig neue Kräfte. Es

gibt bestimmte Orte mit so genannten Schwarzen Brettern – an

der Uni, im Foyer des Rathauses, beim Sprachtherapeuten,



Kinderarzt oder in Geschäften mit fremdsprachiger Literatur – wo

Sie einen pfiffigen Flyer platzieren könnten. Erdkunde, Geschichte,

Politik, Ökonomie, ja auch Hauswirtschaft und Kochen, Pädagogik

und Psychologie könnten sich als Nachhilfethemen eignen.

Schauen, Augen und Ohren offen halten, sich anbieten – lautet

hier die Devise.

Schießen Sie schon mal?

Sie sind Sportschütze in einem Verein? Dann haben Sie eine

Menge gelernt: von Waffenkunde, Ballistik, Treffsicherheit und so

weiter verstehen Sie etwas. Dafür haben Sie viel Zeit investiert

und auch Prüfungen abgelegt. Sie haben einen Waffenschein.

Geben Sie Ihr  Wissen weiter.  Vielleicht  bereiten  Sie  angehende

Jäger auf Ihre Prüfung vor oder bieten wieder einmal einen Kurs in

der  Volkshochschule  an.  Oder  Sie  haben so enge  Kontakte  zur

örtlichen Jägerschaft, dass man Sie vielleicht zur nächsten

Treibjagd einlädt.  Vielleicht  gibt  es  dafür  neben einem erlegten

Hasen auch noch etwas Taschengeld für Ihr Hobby?

Sie reiten gerne?

Es gibt so viele Pferdefreunde, die sich natürlich ein teures Hobby

ausgesucht  haben.  Gerade hier  brauchen Sie dringend ein paar

Euro nebenbei.  Warum pflegen Sie nicht ein paar Pferde in den

Boxen eines  Reitstalls  oder  führen  sie  aus?  So können Sie  das

Angenehme (Kontakt  zu Pferden)  mit  dem Nützlichen (Geldver-

dienen) verbinden. Wer ein Pferd besitzt, hat auch ein paar Euro

für die gute Pflege übrig. Bürsten Sie das Pferd nach dem Ausritt,

füttern und tränken Sie es. In einem Reitstall gibt es so viel zu

tun. Oder manche Besitzer haben keine Zeit, regelmäßig mit ihrem



Pferd auszureiten. Die sind dankbar dafür und lassen es sich sogar

etwas kosten, wenn Sie ihr Pferd hin und wieder ausreiten.

Sie rudern, paddeln, sind Kanute oder Kajakfahrer?

Zugegeben, das Hobby ist etwas extravagant, aber damit lässt

sich  auch Geld nebenbei  verdienen.  Wenn Sie rudern,  mit  dem

Kanu oder  Kajak die  Wildbäche unsicher  machen oder  paddeln,

dann können Sie Kinder betreuen und ihnen den Sport näher

bringen. Wenn Sie besonders gut sind, finden Sie vielleicht sogar

einen Sponsor für Ihr neues Boot, taufen es dann auf den Namen

des Gönners oder lassen einen Werbeaufdruck platzieren. Machen

Sie bei Wettbewerben mit und kassieren Preisgelder. Sie könnten

auch glücklich Vermählte zur Hochzeit paddeln, die Attraktion beim

Kindergeburtstag  sein  oder  mit  ein  paar  Ruderbötchen  am See

Wochenende  für Wochenende Zusatzeinnahmen haben. Es  gibt

viele Möglichkeiten, auch mit etwas ausgefallenen Hobbys Geld zu

verdienen. Bieten Sie einfach das besondere Geschenk an.

Haben Sie einen Bootsführerschein?

Sie  können  natürlich  Ihre  Leidenschaft  für  diese  Art  von  Was-

sersport auch weiter ausbauen und einen Bootsführerschein

machen (oder Sie haben ihn bereits), für Segel- oder Motorboote.

Dann bieten sich Ihnen weitere Möglichkeiten, etwa sich als

Bootsführer  für  Ausflugsfahrten  zur  Verfügung zu stellen,  selbst

Ausflugsfahrten zu organisieren oder bei der Ausbildung des

Nachwuchses zu helfen. Es gibt so viele Gruppen, die gerne einmal

mit einer Segelyacht einen Törn unternehmen würden, aber ´den

geeigneten  Bootsführer  suchen.  Das  ist  Ihre  Stunde.  Außerdem

könnten Sie damit den Einsatz bei einem Rettungsdienst

verbinden, bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)



zum Beispiel. Bei Großereignissen sind Sie dann der gefragte und

gebrauchte Helfer. Vielleicht gibt es für Ihren Einsatz auch noch

etwas Geld, zumindest aber sind Sie beim Event kostenlos dabei

und werden auch noch gut versorgt. Der Ausweis des

Rettungsdienstes öffnet Ihnen auf jeden Fall bei interessanten

Großereignissen wie Fußballspielen oder Konzerten Tür und Tor.

Im Rettungsdienst sind Sie überall mit dabei

Sie müssen aber keinen Bootsführerschein haben oder rudern

können, um Ihr Hobby Rettungsdienst auszuüben. Sie sind bereits

beim Deutschen Roten Kreuz, bei den Maltesern oder Johannitern?

Bei fast allen Veranstaltungen, Konzerten, Wettkämpfen und

dergleichen muss der Veranstalter eine bestimmte Anzahl von

Rettungskräften nachweisen. Sie sind dabei und erhalten so eine

Aufwandsentschädigung, aber auch die Möglichkeit, so ganz

nebenbei ein Event am Rande mitzuerleben.

Sie schwimmen oder tauchen gern?

Das  nasse Element  ist  Ihre  zweite  Heimat  und Sie  schwimmen

leidenschaftlich gern. Dann zeigen Sie es dem Nachwuchs. Machen

Sie mit beim Mutter-Kind-Schwimmen im warmen Bad. Üben Sie

mit Senioren Aqua-Jogging. Schwimmen Sie bei Wettkämpfen mit

oder bieten Sie sich als Aufsichtsperson an. Denn Kinder dürfen im

Schwimmbad nicht unbeaufsichtigt bleiben. Vielleicht machen Sie

noch  Ihren  Rettungsschwimmer  und  können  dann  sogar  in  der

Sommer-Hochsaison im Schwimmbad den Bademeistern unter die

Arme greifen. So verdienen Sie richtig Geld mit Ihrem Hobby

Schwimmen. Kunstspringen, Synchronschwimmen, Wasserball

oder Tauchsport – das Wasser bietet so viele Varianten. Denken

Sie einfach nach. Gerade das Tauchen findet immer mehr Anhän-



ger.  Bringen Sie Kindern den Umgang mit der Sauerstoffflasche

bei, trainieren Sie mit ihnen im Schwimmbad, zeigen Sie ihnen,

wie man sich mit Schnorchel und Schwimmflossen unter Wasser

bewegt. Oder wenn Sie im Urlaub an einer malerischen Küste sind

und eine Tauchschule in der Nähe ist, fragen Sie ganz einfach

nach, ob Sie für kleines Geld aushelfen dürfen.

Ihr Hobby ist das Basteln

Wenn Sie  leidenschaftlich gerne  basteln, dann produzieren Sie

doch Weihnachtssterne aus Stroh oder Goldpapier, Tischdeko oder

Kerzenlichter,  Lampions und bemalte Ostereier.  Es gibt so viele

Basare, Kunsthandwerkermärkte und andere Gelegenheiten, wo

Sie Ihre Hobbyprodukte verkaufen können. Oder Sie verstehen

sich hervorragend auf Seidenmalerei, Aquarelltechnik oder

Holzschnitzereien. Seidentücher mit unterschiedlichen Farben sind

von Frauen sehr begehrt als dekoratives Outfit der Bekleidung.

Bieten Sie Ihrem Hobby Schach!

Sie spielen leidenschaftlich gerne Schach und sind obendrein ein

echt Guter? Dann bieten Sie sich doch einmal für Schauturniere

an.  Sie  müssen ja  nicht  gleich  wie Kasparow gegen 20 Spieler

simultan antreten. Aber wenn Sie Ihr Talent gegen ein paar

Nachwuchsspieler aufblitzen lassen, beeindruckt das nicht nur Ihre

Gastgeber, sondern Sie machen auch noch ein paar Euro locker.

Üben Sie das Schachspielen im Verein mit Kindern, bieten Sie auf

dem Elternabend in der Schule eine Schach-AG an. Zugegeben, die

Möglichkeiten, hier viel Geld nebenbei mit dem Hobby zu verdie-

nen, sind eher gering, aber seien Sie kreativ, dann können Sie hier

auch etwas dazuverdienen.



Sie spielen nicht mit gezinkten Karten?

Ob  Skat  oder  Doppelkopf,  Schafskopf  oder  Pokern,  Sie  spielen

Karten?  Na dann führt  Sie  der Weg direkt  zum nächsten Skat-

Turnier, wo es oft gute Preise zu gewinnen gibt, auch

Geldprämien. Manchmal spielen ja richtige Füchse auch um kleines

Geld (Vorsicht, nicht erlaubt!). Organisieren Sie Kartenspiel-

Turniere im Jugendheim, in der Kirchengemeinde oder im

Seniorenclub. Werben Sie bei Geschäftsleuten, die mit diesen

Institutionen Handel betreiben, und bitten um Geld- oder

Sachspenden. Vielleicht gelingt es Ihnen noch, zum Ereignis selbst

eine  kleine  Zeitung,  ein  Blättchen  herauszugeben.  Nehmen  Sie

Werbung  der  Firmen  auf,  die  im Umkreis  angesiedelt  sind  und

lassen Sie sich diese bezahlen. So können Sie selbst mit Ihrem

Hobby Kartenspiel noch Geld verdienen. Übrigens, Pokerspiele sind

im Internet gerade sehr im Kommen. Schauen Sie einmal in den

Suchmaschinen nach.

Sie haben eine Ader für die Schauspielerei?

So manches verborgene Talent ist schon auf einer Laienspielbühne

entdeckt  worden.  Man  weiß  manchmal  selbst  gar  nicht,  welche

Qualitäten in einem schlummern. Sie stehen plötzlich in der Kir-

chengemeinde auf der Bühne, machen im Sportverein bei einem

Sketch  mit  oder  stehen  im Karnevalsverein  mit  einem Gag am

Podium. Und merken plötzlich, wo Ihre neue Leidenschaft aufblüht.

Ihr Hobby ist die Schauspielerei.  Sie scharen Gleichgesinnte um

sich, bilden eine Theatergruppe mit einem witzigen Namen, „Die

Glühwürmelchen“ etwa, und suchen sich ein tolles Stück aus.

Harte Arbeit  liegt zwar vor Ihnen,  aber am Ende füllen Sie mit

Ihrem Stück einen Saal von 300 Leuten und mehr. Und nicht nur

eine Vorstellung ist ausgebucht, sondern gleich drei. Sie verkaufen



Eintrittskarten ohne Ende. Natürlich sorgen Sie für eine gute

Pressearbeit, laden zur Generalprobe und Premiere ein und

überzeugen durch gute Berichte in den Medien. Im nächsten Jahr

müssen Sie vielleicht das Stück schon fünfmal anbieten, um die

Nachfrage zu decken. Mit Ihrem Hobby Schauspielerei haben Sie

eine Goldader entdeckt.

Gehen Sie als Schauspieltalent zum Casting

Oder versuchen Sie es mit Ihrem Hobby Schauspielerei einmal bei

den zahlreichen Fernseh-Produktionsgesellschaften. Die suchen

immer Laiendarsteller für kleine Rollen. Es gibt so viele Gerichts-

sendungen, Psycho- oder Beziehungsproblem-Shows, in denen

Menschen wie Du und Ich Rollen übernehmen. Dafür gibt es Geld.

Wenn Sie beispielsweise auf Kommando heulen können oder

andere Talente besitzen, sind Sie hier genau richtig. Sie bekom-

men Tage vorher einen kleinen Drehbuchauszug, den Sie einstu-

dieren sollen – mit genauer Regieanweisung, wie Sie sich verhal-

ten sollen. Sie spielen da beispielsweise eine Oma im Gerichtssaal,

die auf  Kommando losheult  und um ihr Enkelkind weint.  Schon

dürfen Sie gleich danach den Umschlag mit Ihrem Honorar

einstecken. Und vielleicht wartet die nächste Rolle auf Sie.

Sie  sind  nicht  nur  eine  Quasselstrippe,  sondern  ein  echt

guter Redner?

Es gibt so viele gute Veranstaltungen, doch manchmal werden sie

nur schlecht präsentiert. Ihnen liegt das Reden vor Publikum, Sie

haben da keine Berührungsängste und Lampenfiber? Dann sollten

Sie Stadtfeste moderieren, durchs Programm führen, den Präsen-

tator spielen – und dafür richtig Kohle verdienen. Moderatoren mit



Charme, schlagfertig und unterhaltsam, werden oft händeringend

gesucht. Es bieten sich so zahlreiche Gelegenheiten, das ganze

Jahr über aufzutreten. So können Sie Ihr Hobby, Ihre

Leidenschaft, voll ausleben und damit Geld verdienen. Manchmal

suchen auch Geschäfte so genannte Propagandisten. Sie

moderieren eine Verkaufsaktion, eine Geschäfts-Neueröffnung, ein

Jubiläum,  ein  Kinderfest,  einen  Wettbewerb.  Da  sind  Sie  dann

gleich auf  der  kommerziellen Schiene,  und das lohnt  sich  dann

wirklich.

Gesprächspartner gesucht!

Lesen Sie einmal sorgfältig die Kleinanzeigen Ihrer Tageszeitung.

Da finden Sie manchmal Leute, die „nur“ Gesprächspartner

suchen. Können Sie gut zuhören, hervorragend Gespräche führen,

Diskussionen gestalten? Dann ist das ein wunderbares Hobby.

Bieten Sie sich älteren, einsamen Menschen an oder leiten Sie eine

Gesprächsrunde zu einem bestimmten Themenkreis – etwa

Religionen, Sinn des Lebens, aktuelle Politik. Oder spielen Sie den

professionellen  Moderator  zu  einem  kritischen  Thema,  etwa  zu

einem umstrittenen Bauprojekt.

Hören Sie Menschen einfach nur zu

Manche Leute haben Probleme und wollen nur, dass ihnen jemand

zuhört.  Sie  suchen  –  gegen  Honorar  –  Gesprächspartner.  Oder

machen Sie bei  der Telefonseelsorge mit,  betreuen Sie Schwer-

kranke in Hospizen oder Kliniken. Dafür müssen Sie aber an

Schulungen der  Organisationen teilnehmen,  damit  Sie  das  auch

psychisch aushalten können. Eine kleine Aufwandsentschädigung

wird auch hier gezahlt.



Schreiben Sie gerne?

So manch einer träumt davon, ein großer Schriftsteller zu sein. Er

schreibt Gedichte, kleinere Texte und Geschichten. Man wundert

sich, wer alles Kinderbücher verfasst hat. Da gibt es einen

General, der wunderbare kleine Enkelkinder hat und nicht mehr

aus den vorgefertigten Büchern lesen wollte. Er schrieb selbst tolle

Kindergeschichten und war so nebenbei ganz erfolgreich damit. Es

gibt mittlerweile im Internet Möglichkeiten, eigene Texte ganz

unkompliziert  zu veröffentlichen,  ohne einen teuren Apparat mit

Verleger, Druckerei und so weiter in Bewegung zu setzen.

Sind Ebooks vielleicht Ihr Hobby?

Wenn Ihr Hobby das Schreiben ist, sollten Sie auch einmal darüber

nachdenken, ob Sie nicht am neuen erfolgreichen Markt mit

Ebooks teilnehmen und solche elektronischen Bücher zu Lifestyle-

Themen verfassen. Auch hier finden sich Abnehmer im Netz. Oder

versuchen Sie es einmal mit einer kleinen Anzeige im Lokalteil

Ihrer Zeitung, etwa so: „Schreibe gute Texte aller Art, vom

Liebesbrief bis zum Einspruch beim Finanzamt, vom Gedicht bis

zum Kinderbuch, ja selbst mit Ebooks sind Sie bei mir gut

aufgehoben!“ Da findet sich bestimmt der eine oder andere

Interessent mit einem Auftrag für Sie. So machen Sie Ihr Hobby

Texten zur lukrativen Geldquelle.

Ihr Hobby sind die Tiere!

Sie sind leidenschaftlicher Hunde- oder Katzenliebhaber. Das ist

Ihr Hobby. Bieten Sie sich doch als Hundesitter an. Wo Sie die

Stellen finden? Na zum Beispiel bei den Tierfuttergeschäften oder

an der Pinwand im Supermarkt. Die Liebe zu den Vierbeinern treibt



bisweilen  ganz kuriose Stilblüten.  Da gibt  es  Designershops für

jeden  möglichen Schnickschnack.  Ob Dirndl  für  die  Hundedame

oder Lederhose für den Rüden, Edelstein-Halsband für den Pudel

oder Gold-Fressnapf für den Dackel. Ob Hunde- oder

Katzenfriseur,  Hundehotel  oder  ein  Metzger  nur  für  Hunde  und

Katzen, es gibt nichts, was es nicht gibt.

Vierbeiner

Beliebt sind auch inzwischen Tagespflegeplätze für Hunde, damit

die Lehrerin weiter zur Schule gehen kann und der Manager seine

Firma leitet. Oder Sie bieten Pflegeplätze für den Urlaub von

Herrchen an und nehmen für einige Wochen das Tier auf.

Die mobile Hundeschule

Sie verstehen sich besonders gut im Umgang mit Hunden? Dann

ist vielleicht die mobile Hundeschule Ihre Nebenerwerbsquelle.

Geben Sie eine kleine Anzeige auf, fertigen Sie Flyer an, die Sie an

Hunde-Freilaufflächen oder in Tiernahrungsläden auslegen. Sie

gehen zum Herrchen und schauen sich Hund und Katz an und

üben das Miteinander gemeinsam vor Ort. Dafür bekommen Sie

ein Honorar.

Züchten Sie doch Hunde

Vielleicht liegt Ihr Hobby aber auch darin, dass Sie Rassehunde

züchten. Sorgen Sie für einwandfreie Papiere, halten Sie Kontakt

zu einem guten Tierarzt,  vereinbaren Sie mit ihm eine günstige

Pauschale für Impfung, Wurmkur und Chip, weil Sie ja auch öfter

zu ihm kommen, und dann werden Sie für Ihre Rasse-Welpen in



liebevoller Aufzucht bei der Mutter auch dankbare und gut

zahlende Abnehmer finden.

Gesunde Ernährung – auch für Tiere

Ihr Hobby ist ohnehin eine gesunde Ernährung, warum dann nicht

auch bei Hunde- oder Katzenfutter? Sie machen sich schlau über

qualitativ hochwertige, ausgewogene Tiernahrung und kaufen

gleich beim Hersteller größere Mengen. Jetzt bieten Sie eine Info

über Ihr Top-Futter per Flyer auf Hundeplätzen, in Hundeschulen

oder beim Tierarzt an und geben es in kleineren Mengen Gewinn

bringend ab.

Dressieren Sie Hunde für Shows

Sie  verstehen  sich  auf Dressur  von  Tieren,  sind  der geborene

Pferde-Flüsterer oder Hundedompteur? Dann geben Sie diese

Hobby-Kenntnisse weiter. Oder vielleicht haben Sie ja schon mit

Ihrem Pfiffi ganz bestimmte lustige Kunststückchen einstudiert. Es

gibt inzwischen auch Castings für Tiere. Gehen Sie dorthin,

machen Sie auf sich aufmerksam. Dann werden Interessenten bei

Ihnen anklopfen und Sie dafür bezahlen, dass Sie ihren

Vierbeinern Ähnliches beibringen.

Treten Sie mit Ihrem Vierbeiner auf

Sie können natürlich auch gleich ein ganzes Programm mit Ihrem

Hund entwickeln und damit durch Säle und über Bühnen tingeln,

wenn es Ihnen Spaß macht. Sie sehen also, Ihr Hobby mit der

Tierliebe ist grenzenlos Nebenerwerbstauglich.



Sie haben eine Ader für die Wasserader?

Kennen Sie Wünschelrutengänger? Das sind Leute mit einer

Fähigkeit, Wasseradern zu finden. Diese nehmen einen möglichst

gegabelten Zweig in beide Hände und gehen so lange durch den

Garten oder über ein Grundstück, bis der Stab anfängt zu zittern.

Wenn es ihr Hobby ist, mit der Wünschelrute sicher auf Wasser zu

stoßen,  sollten  Sie  Ihren  Nachbarn,  die  einen  Brunnen  bohren

wollen, helfen – und sich dafür bei Erfolg fürstlich entlohnen

lassen.

Ihr Hobby ist das Kochen

Wenn Ihr Hobby das Kochen ist, sollten Sie sich schnell Gedanken

darüber machen, wie Sie es hier zu Geld bringen. Schreiben Sie

doch einmal Ihre besten Rezepte auf. Machen Sie ein kleines

Heftchen oder Büchlein. Es gibt heute Copyshops, die Ihnen das

für wenig Geld fein herstellen. Dann bieten Sie Ihre „Mutters

deftige Küche aus dem Rheinland“ doch einmal im Internet an. Es

gibt so viele Auktionen, versteigern Sie Ihr Kochbuch. Machen Sie

ein tolles Foto, schreiben Sie einen klasse Werbetext,  dass den

Interessenten schon das Wasser allein beim Lesen im Mund

zusammenläuft. Bieten Sie das Buch gegen eine so genannte

„Schutzgebühr“ über Zeitungsanzeigen, auf Ihrer eigenen

Homepage oder im Buchladen an. So machen Sie Ihr Hobby

Kochen zum Gewinn.

Schicken Sie Rezepte

Reichen Sie einzelne ganz pfiffige Rezepte bei Frauen- und

Fachzeitschriften zum kostenlosen Abdruck ein – mit einem

Hinweis auf Ihr Büchlein. Schreiben Sie Buchrezensionen, legen



ein Titelbild dazu und verschicken Sie Pressemeldungen. So

machen Sie Umsatz mit Ihrem Hobby.

Kochkurs beim Italiener

Legen Sie das Buch in Restaurants zum Kauf aus oder werben Sie

mit Flyern dort. Vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, Restaurants als

Partner mit ins Boot zu holen, indem sie in Ihrem Buch inserieren. 

Ein neuer Trend ist es, zu einem Kochkurs in ein bestimmtes

Restaurant einzuladen. Der Chefkoch erklärt verschiedene

Gerichte, deren Zubereitung, besondere Verfahren, Tricks und 

Kniffe, und anschließend wird gemeinsam gekocht und gegessen.

Der Kurs kostet natürlich Geld, und vielleicht können Sie nebenbei

auch noch Ihr Buch verkaufen.

Journalisten backen in der Konditorei

Sie backen gerne, Kuchen, Plätzchen und Brote. Sie haben noch

Ausgefallenes von Ihrer Großmutter aus Ostpreußen oder

Bayerisches. Rezepte aufschreiben heißt hier die Devise. Erklären

Sie genau die Torte, den Aufbau, die Zutaten und das Verfahren,

das sie so besonders schmackhaft macht. Auch hier können Sie

eine  Bäckerei  oder  Konditorei  als  Partner  finden.  Gemeinsames

Weihnachtsplätzchenbacken ist angesagt oder: „Wir basteln uns

ein Lebkuchenhaus!“ Laden Sie vielleicht Journalisten zum Backen

in die  Backstube ein.  Zeigen Sie ihnen Ihr Hobby hautnah.  Sie

werden sich wundern, wie die hinterher über Ihr Buch schreiben

werden. So machen Sie aus Ihrem Hobby „Flocken“!



Sie funken?

Sie haben einst bei der Bundeswehr das Funken gelernt oder auf

dem Unterseeboot das Morsen. Nun gut, heute geht alles

moderner, aber gelernt ist gelernt. Sie haben es sich jedenfalls als

Hobby erhalten und sind so fasziniert, dass Sie darüber gut

Vorträge halten können – oder besser noch: Sie gehen mit einem

Kurs begeisterter Hobbyfunker raus in den Wald, nehmen einen

Dieselgenerator mit und zeigen es denen einmal. Sie funken

nämlich plötzlich mit Australien und Kanada, Südafrika und Japan

– weil Sie es können, das ist Ihr Hobby. Der Kurs macht Spaß, und

Sie haben neben Ihrem Honorar wieder ein paar begeisterte für

das Hobby Funken gewonnen. Und so ganz nebenbei zeigen Sie

ihnen auch noch das Morse-Alphabet.

Sie verstehen etwas vom Gravieren?

Sie haben dereinst den ehernwerten Beruf des Graveurs erlernt,

Sie wissen schon: der, der Zinnkelche beschreibt, Gläser einritzt

oder  Kupfer  und  Messing  bearbeitet,  indem  er  verziert  Namen

aufschreibt. Mittlerweile Haben Sie aber einen ordentlichen Beruf

ergriffen und haben ihr gutes Auskommen als

Versicherungsdirektor beispielsweise, dann haben Sie dieses

Hobby  erst  einmal  beiseite  gelegt.  Sie  können  es  aber  schnell

wieder reaktivieren. Und dann sind Sie der Mann: Sie gravieren

jetzt  mit  Freude  Plaketten  für  die  Auszeichnung  von  Sportlern,

Zinnteller als Ehrengaben des Bürgermeisters, Pokale und

Anhänger, Orden und vieles mehr. Was glauben Sie, wie die Leute

Ihnen das Haus stürmen und Sie mit Aufträgen überschütten.



Sie schlichten gut Streitigkeiten?

Sie haben sich schon in der Schule als Streitschlichter engagiert,

Dann könnte Ihr Hobby darin bestehen, Konflikte zu lösen.

Versuchen Sie sich doch als Schiedsmann. Gerichte suchen

ehrenamtliche Richter,  Schöffen oder  Laienrichter.  Dafür gibt  es

auch eine Aufwandsentschädigung.

Sie flechten Körbe?

Ein altes Handwerk, das viele als Hobby betreiben, ist das

Korbflechten. Es kommt wieder in Mode und ist mittlerweile ein

beliebtes Angebot auf Deutschlands Märkten, Flohmärkten und

Handwerkermärkten. Auch schaut man solchen Hobbyisten gerne

bei ihrer Arbeit zu. Weil geflochtene Körbe als Zeitungshalter oder

zum Einkaufen genutzt werden, finden Sie immer dankbare und

gut zahlende Abnehmer.

Sie lieben süße Bienen?

Ein  klassisches  Hobby  ist  die  Imkerei.  Leider  braucht  man  für

dieses extravagante Hobby abgelegene Plätze, einen großen

Garten  oder  abgezäunte Gebiete.  Es ist  ein aufwändiges Hobby

obendrein und nicht ganz ungefährlich. Aber der Lohn ist nicht nur

süß,  er  findet  auch  überall  Liebhaber,  die  leckeren  Honig  oder

Bienenwachskerzen kaufen. Gehen Sie mit Ihren Produkten auf die

oben beschriebenen Märkte, und Sie werden auf großes Interesse

stoßen.



Sie züchten Hasen, Tauben, Aras oder Schildkröten?

Früher waren es klassische Hobbys, Tauben oder Hasen zu halten

oder sogar zu züchten. Typisch war der Taubenzüchter im

Kohlenpott  zum Beispiel.  Die Tauben waren die Rennpferde des

kleinen Mannes. Wenn die Brieftauben an Wochenenden aus ihrem

Schlag  im  Dachboden  auf  Wettkampfflüge  losgeschickt  wurden,

dann war da so manches Spitzentäubchen mit dabei, und es hatte

seinen hohen Preis. Unter Kumpels im Pott  wurde damit kräftig

gehandelt. Es gab regelrechte Taubenbörsen. Und die Stallhasen

wurden so lange angefüttert, bis sie einen kräftigen Weihnachts-

oder Osterbraten abgaben. Auf Zuchtschauen wurden die

Prachtexemplare bewerten, bekamen Auszeichnungen und waren

manchmal sehr wertvoll. Heute sind das zwar nicht mehr die

Hobby-Renner, aber immer noch präsent. Oder Sie züchten

Papageien  und  Schildkröten.  Dann  haben  Sie  eine  kleine  feine

Nische gewählt, in der es auch interessierte Abnehmer gibt.

Sie sticken und häkeln?

Ein feines Hobby der Hausfrauen und Omas war früher mehr des

Häkeln und kunstvolle Besticken von Leinentüchern, Tischdecken

oder Taschentüchern. Es ist eine aufwändige Handarbeit, die ihren

Preis hat. Auf Weihnachtsbasaren können Sie Ihre Produkte

anbieten wie im Bekanntenkreis und finden damit dankbare

Kunden.

Sie haben eine Nähmaschine?

Das spricht sich bestimmt schnell herum. Bei den heutigen Preisen

für das Kürzen von Hosen, Röcken und Jackenärmeln sind Sie als

Hobbyist die ideale Marktlücke für Privataufträge. Setzen Sie Ihre



Nähmaschine öfter  einmal ein,  es macht Ihnen doch Spaß. Und

vielleicht nähen Sie auch flugs noch ein paar schöne Kostüme für

Karneval oder ein Nikolausgewand. Damit machen Sie Ihr Hobby

zu einer wahren Goldgrube.

Sie haben feinmechanisches Werkzeug?

Dann reparieren Sie doch Uhren oder Brillen. Wenn das erst

einmal ein paar Leute erfahren, werden sie Ihnen die Tür

einrennen und Ihr Hobby nutzen.

Sie haben eine Töpferscheibe und einen Brennofen?

Ton ist ein schönes Material, weil es sich formen lässt und man

missratene Stücke wieder  einstampfen und von vorne beginnen

kann. Und die Bandbreite der Werkstücke reicht vom Aschenbe-

cher über Blumenvase bis hin zum Kerzenständer oder Obstschale.

Fein  glasiert,  gebrannt  sind  Tonobjekte  Kunst  für  die  Ewigkeit.

Produzieren  Sie  unterschiedliche  Gefäße  oder  Ton-Kunstobjekte,

die Sie zeigen können. Schon bald werden Sie Ihr Hobby als

Auftragsarbeit erledigen müssen.

Sie haben einen Schweißerschein?

Irgendwann haben Sie mal aus Lust und Laune einen

Schweißerschein  gemacht,  und  es  macht  Ihnen  Spaß,  mit  dem

Gerät umzugehen. Was glauben Sie, was die Leute alles von Ihnen

geschweißt haben wollen. Denken Sie an Ihr Hobby und bieten Sie

sich an, es soll Ihr Schaden nicht sein.



Der Werkstoff Holz fasziniert Sie?

Sie sägen und hobeln, stemmen und schleifen, bauen kleine

Möbelstücke oder  Kinderspielzeug.  Dann sind  Sie  der  gemachte

Mann.  Entwickeln  Sie  Ideen  für  neue  Kinderspiele,  Puzzles  und

Kindermöbel, bauen Puppenstuben oder Kaufläden, vielleicht auch

Weihnachtskrippen  und  Figuren.  Passen  Sie  auf,  dass  man  Sie

eines Tages nicht fast ehrfürchtig den „Krippenbauer von der

Waterkant“ schimpft, weil sie bereits Hunderte von Krippen auf

den Markt gebracht haben. Ideen muss man haben, bauen Sie

zum Beispiel Krippen aus Birkenstämmchen. Das findet reißenden

Absatz, weil es sonst keiner hat.

Kunst bietet ein weites Hobbyfeld

Kunst aus Draht,  mit  Glas,  Skulpturen, Gemälde, Installationen,

Gefäße aus Ton, die Möglichkeiten im Hobby Kunst sind

unerschöpflich. Und jeder findet hier sein eigenes Betätigungsfeld.

Für alles gibt es auch einen Markt. Der Hobbykünstler ist allerdings

auch eine Spezies für sich. Er produziert und schafft,  fragt sich

immer wieder, mein Gott, wohin damit, kann sich aber auch von

einzelnen Objekten nicht trennen. Ihm fehlt ein Manager an der

Seite, jemand der aus Hobbyleidenschaft sich genau für diese

Kultur interessiert – und jetzt kommt das Wichtigste: Sie auch an

den Mann bringt.  In  dieser  Kombination  kann man mit  seinem

Hobby Kunst Geld verdienen. Man muss als Künstler auch grenz-

überschreitend  arbeiten,  mit  verschiedenen  Techniken  mischen,

Neues entwickeln, sonst bleibt man stehen – und steht eines

Tages  alleine  da,  weil  die  Kunst  so  nicht  mehr  geht  und keine

Abnehmer mehr findet.



Ihr Hobby ist die Natur, der eigene Garten

Wenn Sie  etwas  von Blumen,  Bäumen und Pflanzen  verstehen,

dann können Sie auch Obstbäume veredeln oder Rosen züchten,

Ableger verkaufen. Vielleicht kommt auch wieder die Zeit, in der

man Gemüse, Kräuter und Salat im eigenen Garten anbaut. Früher

sah man sogar ganze Spargelreihen in Privatgärten, und die

Hobbygärtner hatten eine ganze Saison lang so viel von der edlen

weißen Frucht, dass sie die ganze Nachbarschaft damit bedienen

konnten – gegen Bezahlung, versteht sich.

Zauberer, Nikolaus, Weihnachtsmann oder Clown

Sie verstehen es, Kinder zu begeistern und Kindergeburtstage zu

gestalten. Das ist Ihr Hobby. Sie haben da ein richtiges Händchen.

Machen Sie sich zunächst bekannt – durch kleine pfiffige Hand-

zettel, Kleinanzeigen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann bieten

Sie Ihr Programm an. Der zaubernde Clown auf dem Kinder-

geburtstag ist der Renner.  Damit brechen Sie alle Aufmerksam-

keits-Rekorde bei  den Kleinen.  Und ein Honorar  bekommen Sie

such dafür.



Schlusswort: Wer will, der kann

Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen: Von den aus Strandgut

gebastelten Krippen über Steinmännchen bis hin zu Teddybären

aus Stroh und Heu,  Tiffany-Lampenschirmen, Wachskerzen oder

Bleifiguren. Es gibt so viele Hobbys, mit denen sich Geld verdienen

lässt. Ihr Hobby sind Weine oder Reisen, Sie basteln Karnevals-

orden oder Schützenvögel, sind ein Computertüftler  und Hobby-

Hardware-Bastler. Sie lieben Fashion, Design oder Wellness, kön-

nen vielleicht sogar massieren. Sie entspannen Menschen und

finden darin  Ihr  Hobby.  Zu seinem Hobby kann man alles  und

nichts machen – jeder so, wie er es mag. Es gibt keine Liste der

„Best of“ und kein Verzeichnis. Hobby ist das, was einem gefällt,

woran man Spaß hat. Das kann für den Nachbarn Stress sein oder

ihm gar nicht liegen. Hobby ist eine ganz individuelle und

persönliche Angelegenheit. Manch einer will mit seinem Hobby das

Geldverdienen nun partout nicht in Zusammenhang bringen. Dem

anderen fehlen die Ideen, er möchte schon mit seinem Hobby Geld

verdienen,  weil  er  sich  mit  seinem  Verdienst  im  Hobby  weiter

entwickeln möchte. Also, wer will, der kann, nämlich Geld

verdienen mit seinem Hobby! Dieses Ebook konnte Sie hoffentlich

dabei inspirieren?! Viel Erfolg!

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα  https://vip-online-university.com/
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