AKO ŽIJEME NA VÝCHODE
ŽIVOT SVOJICH SNOV

Väčšina z nás, východniarov, je
hrdá na svoj pôvod, a to nech sme
momentálne kdekoľvek na svete.
Sme pohostinní, veselí, pracovití a
súdržní. Máme hodnoty, tradície a
nádherný kraj. A predsa mnohí z
nás odchádzajú do iných miest, či
do zahraničia kvôli lepším platovým
podmienkam.
Máme radi východ a chceme žiť
plnohodnotným životom aj tu.
Preto chceme touto formou osloviť vás,
všetkých šikovných ľudí, ktorí ľúbite
tento kraj a ktorí:

Aj vo svojom rodnom kraji môžete
žiť život svojich snov. My si ten svoj
žijeme aj vďaka hodnotám, ktoré sú
zakorenené v srdci každého z nás vo
firme, našej súdržnosti a spolupráci.

•
•
•

uvažujete nad odchodom do zahraničia,
ste sa vrátili zo zahraničia, chcete sa usadiť doma a využiť
svoje skúsenosti a rozhľad doma na východe,
máte radi východ a nevidíte dostatok spravodlivých
pracovných príležitostí.

Spísali sme 8 najdôležitejších hodnôt
firmy DeutschMann. Ak to vidíš rovnako
ako my, pridaj sa k nám a poď s nami
budovať svoju kariéru a lepší život na
východe.

8 najdôležitejších hodnôt, ktorými v DeutschManne žijeme
ZANECHÁVAME ZA
SEBOU KONKRÉTNE
VÝSLEDKY
Hľadáme kolegov, ktorí nám ukážu, čo
konkrétne priniesli pre svojho bývalého
zamestnávateľa a svoje okolie. Bol si lídrom,
ktorý vďaka novým obchodom zvýšil obrat
firmy? Vytvoril si vďaka svojej kreativite dizajn
nového produktu? Vybavoval si 50 zákazníkov
denne na zákazníckej podpore?

Alebo si zorganizoval zbierku pre detský
domov? Nechceme pasívnych ľudí, ktorí sa iba
zvezú na výkonoch iných. Ak nemáš problém
vyjsť zo svojej komfortnej zóny, robiť veci inak,
prísť s nápadom, ktorý posunie firmu vpred, u
nás Ti dáme priestor.

RASTIEME SPOLU
S FIRMOU

NEUSTÁLE SA
VZDELÁVAME
To, že už máme po maturitnej skúške,
neznamená, že sme zjedli všetku múdrosť
sveta.

Vydávame zo seba maximum, lebo sa chceme
mať ako “prasce v žite”. To dosiahneme, iba
keď sa bude dariť firme. Nesnažíme sa zviezť
na dobrých výkonoch kolegov. Ale tvrdou
prácou prinášame firme výsledky – zisk aj
dobré meno na domácom i zahraničnom trhu.

Aby firma mohla napredovať, potrebujeme
ľudí, ktorí majú chuť rozširovať svoje poznatky
celý život. Nemusíš vedieť všetko – nikto
učený z neba nespadol. Stačí, ak ovládaš
jeden cudzí jazyk. Ostatné Ťa už naučíme.
Kolegov vzdelávame už od nástupu. Máme
vlastnú akadémiu, kde Ťa naučíme teoretické
aj praktické veci. Trvá to nejaký čas, počas
neho Ti už beží nástupný plat.

ODMEŇUJEME
ÚSPEŠNÝCH
Podieľaš sa na výsledkoch firmy? Rastie vďaka
Tvojmu výkonu celá firma? Ak nám dokážeš,
že si pre nás prínosom, štedro Ťa odmeníme.
V DeutschManne máme nastavený spravodlivý
systém bonusov a odmien, ktorý zvýhodňuje
výkonných ľudí. Prirodzení lídri majú preto
u nás silné slovo. Majú právo meniť veci k
lepšiemu.
Vieme, že firma môže rásť iba vtedy, ak všetci
vydáme zo seba maximum.

DeutschMann nie je firma pre ľudí, ktorí
iba radi berú, a dávajú minimum. Hľadáme
kolegov, ktorí chcú makať a byť spravodlivo
ohodnotení podľa merateľného výkonu, nie
podľa dobrých vzťahov so správnymi ľuďmi.

KLIENTOM DÁVAME
VIAC AKO 100 %

PODPORUJEME
VÝCHOD

Bez spokojných klientov nemôžeme rásť.
Nechceme byť priemerní, chceme byť najlepší.

Staráme sa o to, aby nám na východe nič
nechýbalo. Nesťažujeme sa na to, čo nám
chýba, ale konkrétnymi činmi prispievame k
lepšiemu životu v našom rodnom kraji. Aby
sme sa na východe mali všetci dobre.

Veríme, že keď poskytneme zákazníkovi
nadpriemernú službu, zanecháme v ňom
pozitívnu emóciu a bude nás odporúčať ďalej.
Ak od nás klient niečo potrebuje, sme mu
k dispozícii 24 hodín denne. Do nášho tímu
zapadneš, ak si ochotný občas zdvihnúť
telefón alebo vybaviť e-mail aj po záverečnej.

Pravidelne podporujeme rôzne dobročinné
akcie a pomáhame skvalitňovať život v meste
Trebišov.

ČESŤ JE NA PRVOM
MIESTE
Netolerujeme nepoctivosť. Dohody sú pre
nás preto posvätné – platíme zamestnancom
aj dodávateľom vždy načas. Náš férový
prístup sa odzrkadlil aj v ocenení Najlepší
zamestnávateľ roka 2016, o ktorom rozhodla
široká verejnosť.
Poctivosť vyžadujeme od každého jedného
člena tímu. Ak máš charakter, ale nemáš
skúsenosti, dáme Ti šancu.
Na druhej strane, ak nás budeš klamať
alebo zamlčiavať pravdu, rýchlo sa s Tebou
rozlúčime.

PODPORUJEME PRÁCU
HROU A ZÁBAVOU

Ako sa pracuje v DeutschManne?
Chceš vedieť, ako sa naozaj maká v
DeutschManne? Náš východniarsky influencer
Jasper Ti to ukáže v 2 mimoriadne krátkych
videách:
Pozícia disponenta:

Nie sme stroje, aby sme len pracovali.
Potrebujeme sa aj zabávať, aby sme sa opäť
nakopli k maximálnym výkonom.
U nás v práci žiadna nuda nehrozí: keď
získaš zákazku, budeš počuť hlasný gong na
Tvoju oslavu. Nesúperíme, ale tešíme sa zo
vzájomných úspechov a zdieľame navzájom
vedomosti a chyby, aby sme boli všetci lepší.
Ak si raz vytvoríš pod sebou svoj tím, môžeš
si svoje oddelenie pomenovať, ako budeš
chcieť.

Pozícia obchodníka:

Ak sa stotožňuješ s našimi hodnotami a chcel
by si s nami rásť, neváhaj nás kontaktovať.

16 rád, ako si môžeš urobiť život
na východe lepší
seba. Ak Ti niečo chýba, porozmýšľaj, ako
to zlepšiť alebo vytvoriť. My všetci tvoríme
spoločnosť, v ktorej žijeme, a každý z nás je
zodpovedný za stav, v akom naša spoločnosť
je. Buď tým, kto hľadá riešenia, kto je aktívny.
Buď zmenou, ktorú chceš vidieť okolo seba.

https://tvnoviny.sk/domace/clanok/41590ukazeme-vam-mladych-vychodniarov-ktori-sinasli-pracu-aj-doma
https://www.invisiblemag.sk/vychod-mapotencial-byt-inspiraciou-pre-ostatnych/

OBKLOP SA ÚSPEŠNÝMI
VÝCHODNIARMI

ZMEŇ SVOJ
POSTOJ
Možno to nie je bod, ktorý sa dobre počúva,
ale je to jeden z najdôležitejších bodov na
zlepšenie Tvojho života. Ty si tvorca svojho
života a iba Ty ho môžeš zmeniť. Nečakaj na
niekoho, kto vyrieši Tvoje problémy, kto Ti
ponúkne prácu snov, na vládu, ktorá Ti zlepší
podmienky na život.
Je ľahké kritizovať a hľadať vinníka. Začni od

Tvoja úroveň života a príjmu je priemerom
5 ľudí, s ktorými sa stretávaš najčastejšie. Ako
sa hovorí: „Ak chceš s vlkmi vyť, musíš s vlkmi
žiť.“ Vyhľadávaj preto ľudí, ktorí sú tam, kde
chceš byť Ty. Vyhľadávaj tých, ktorí namiesto
výhovoriek a sťažovania sa, hľadajú možnosti,
ktorí niečo dokázali. Pýtaj sa ich, ako to dosiahli.
Snaž sa im aj Ty poskytnúť nejakú hodnotu do
ich života. Je to jedna z kritických vecí, aby si bol
v okolí ľudí, ktorí na Teba pôsobia pozitívne.
Všade na svete žijú úspešní ľudia, a keď sa
nimi obklopíš, veľmi rýchlo sa staneš jedným z
nich. Ak potrebuješ inšpiráciu, pozri si príbehy
týchto úspešných východniarov:

POROZMÝŠĽAJ, AKO
MÔŽEŠ SKÚSENOSTI ZO
ZAHRANIČIA ČI Z INÝCH
MIEST VYUŽIŤ NA
VÝCHODE
Ak vieš v Anglicku rozprávať po anglicky, nie je
to pre teba žiadna výhoda, ale nevyhnutnosť.
Tvoje skúsenosti zo zahraničia, znalosť cudzích
jazykov vieš najviac využiť práve doma. Možno

sa Ti páčili hodiny jogy alebo domáce koláčiky
z kaviarne, kde si pracoval, a je plno
vecí, ktoré by si si zo zahraničia chcel
priniesť domov. Práve Ty vidíš príležitosti
a rozdiely, ako robiť veci lepšie, pretože
si vyšiel z každodenného stereotypu
a získal si nový pohľad. Vďaka tomu môžeš
priniesť domov nové nápady a zlepšiť tak život
každému z nás. Urob si kurz a nájdi priestor,
kde budeš precvičovať svoje obľúbené
cvičenie. Daj vedieť svojim známym, alebo si
vytvor kurz na YouTube či FB stránku. V čase
internetu je možností, ako začať, neúrekom.

OBKLOP SA ÚSPEŠNÝMI
VÝCHODNIARMI
Tento
bod
úzko
súvisí
s
predchádzajúcim
bodom.
Možno
v zahraničí je už všetko vymyslené
a nemáš tam s čím preraziť. Tu na východe je
stále veľa toho, čo nám chýba. Práve Ty môžeš
byť prvý, kto príde s nejakým nápadom, ktorý
je v zahraničí už dávno. Koncept je vymyslený,
funguje to inde, prečo by to nefungovalo aj
tu? Môžeš hľadať dôvody, prečo sa to nedá,
a čakať, kým túto šancu využije niekto iný. Alebo
sa na svoj kraj môžeš pozrieť novými očami
a vidieť neskutočné množstvo príležitostí,

ktoré tu čakajú na svojich objaviteľov.

ROZMÝŠĽAJ, ČO CHCÚ
ONI, ABY SI DOSTAL TO,
ČO CHCEŠ TY
Chceš zarábať veľa? Okej, tak sa zamysli,
prečo by Ťa mal niekto nadpriemerne platiť. Čo
by si mohol priniesť firme, zamestnávateľovi.
Ak chceš byť lepším obchodníkom, čo by si
mohol priniesť svojmu zákazníkovi, aby bol
ochotný Ti zaplatiť viac?
Ak ideš na pohovor, vži sa do úlohy
zamestnávateľa,
prečo
by
Ťa
mal
zamestnávateľ chcieť zamestnať. Prečo by Ti
zákazník mal zaplatiť viac. Ak nevieš, pýtaj sa
– šéfa, zákazníka. Spätná väzba je najlepšou
formou, ako dostať odpoveď na zlepšenie.
Počúvaj ľudí, na čo sa sťažujú. Že je kaviareň,
kam chodia, pekná, ale nemajú dobré koláče?
Že by chceli bezlepkové menu? Že by chceli
usmievavú obsluhu? Prišli by radšej do Tvojej
kaviarne, do firmy, kde pracuješ, keby ste to
tam všetko mali? Keby si im poskytol hodnotu,
akú im nikto iný v okolí neposkytne? Sťažnosti
ľudí sú nekonečnou inšpiráciou, ako robiť
veci lepšie. A že je táto studnica inšpirácie
na východe nevyčerpateľná, nemusíme ani
spomínať.

NEUSTÁLE SA
VZDELÁVAJ
Najlepšie platení ľudia sú tí, ktorí vedia
vyriešiť najväčšie problémy vo svojom odbore
vďaka svojim znalostiam. Staň sa jedným
z nich. Navštevuj prednášky, čítaj knihy a
sleduj všetky aktuálne informácie vo svojom
odbore. Na internete nájdeš všetko, čo
potrebuješ vedieť. Vypni televízor, nenadávaj
pri pive nad životom, ale venuj čas tomu,
ako môžeš naozaj zlepšiť svoj život. Kam
ide Tvoja pozornosť, tam ide Tvoja energia.
Čím viac sa sťažuješ, tým viac problémov
máš. Čím viac upriamiš pozornosť na to,
čo chceš a ako sa tam dostať, tým bližšie si
k svojmu cieľu.

Neuspokoj sa s priemerom, buď čoraz lepší,
uč sa viac ako ostatní, pracuj vtedy, keď
iní oddychujú. Nezostaň stáť na mieste,
neporovnávaj sa s ostatnými, iba sám so
sebou. Ak si každý deň lepší ako včera, budeš
neustále napredovať.

každý deň stráviť hodinu s niekým, kto je
pre Teba vzorom, inšpiráciou v niečom, čo
Ťa zaujíma. Myslíš, že by to ovplyvnilo Tvoj
život k lepšiemu? Bol by si ochotný robiť to aj
zadarmo?

VYTRVALOSŤ JE
VÝSADA KRÁĽOV

VO SVOJEJ KARIÉRE SOM POKAZIL
VIAC AKO 9 000 HODOV, PREHRAL SOM
TAKMER 300 ZÁPASOV A 26-KRÁT SOM
NETRAFIL ROZHODUJÚCU STRELU V
ZÁVERE ZÁPASU. NEZLYHAL SOM IBA RAZ,
ZLYHÁVAL SOM ZNOVA A ZNOVA. A PRÁVE
PRETO SOM NAKONIEC USPEL.

Začiatky nebývajú ľahké a za jedným úspechom
stojí veľa neúspechov, omylov a učenia sa
na vlastných chybách. Ľudia sa zvyknú dívať
na úspešných a hovoriť si, že mali šťastie.
V skutočnosti sú tým šťastím tisícky hodín,
chýb a neustáleho zlepšovania sa.
Ak si na vysokej škole, hľadaj si brigádu vo
svojom odbore. Buď ochotný robiť aj zadarmo
alebo za málo, aby si získal skúsenosti, ktoré
potrebuješ. Že sa Ti táto myšlienka nepáči?
Predstav si, že takto to funguje aj v najlepších
firmách v zahraničí. Študenti si vysokú školu
platia, prípadne si berú pôžičky, aby potom
mohli dostať neplatenú stáž v najlepších
firmách. Prečo to robia? Lebo vedia, že o
niekoľko rokov sa môžu dostať na špičku
vo svojom odbore tak, keď sa budú učiť
od najlepších. Predstav si, že by si mohol

Michael Jordan, basketbalista

POZNAJ SVOJU
HODNOTU
My Slováci, sme skromný národ, čo nie je
vždy až taká veľká výhoda. V zahraničí nás
poznajú ako pracovitých, zodpovedných,
ktorí urobia viac ako treba a bez reptania.
Prečo nevyužiť naše klady doma? Ak vieš,
že si vykonal skvelú prácu, daj si za ňu
primerane zaplatiť. Ak si priemerný, aj Tvoja
odmena bude priemerná, čo úzko súvisí
s bodom 6 o neustálom vzdelávaní. Na

začiatku nečakaj zázraky a buď ochotný začať
pracovať aj za menej. Ak sa však vypracuješ
a budeš vedieť viac ako ostatní, budeš
ochotný prijať viac zodpovednosti a vyriešiť
problémy, ktoré iní vyriešiť nevedia, poznaj
svoju hodnotu. Neboj sa pýtať si viac, ak vieš,
že Tvoja práca za to stojí. Nevie Ťa Tvoj šéf
oceniť? Ak je Tvoja práca naozaj výnimočná,
Tvoj šéf to určite ocení. A ak nie, ocení Ťa
niekto iný. Neostávaj tam, kde stagnuješ.

PRACUJ
NA DIAĽKU
Keď sa vypracuješ a budeš jednotkou vo
svojom odbore, môžeš robiť tiež na diaľku, či
z domu. Už teraz je veľa firiem, ktoré úspešne
zavádzajú systém „home office“ práce.
Náklady na život máš na východe
neporovnateľne nižšie a zarábať môžeš oveľa
viac, ako je priemer. Lenže iba vtedy, keď
budeš lepší ako priemer.

Je veľa povolaní, kde Ti stačí mať počítač a
dostatok znalostí. Vyhneš sa dopravným
zápcham veľkomesta, raňajkovať môžeš
v pokoji na terase svojho domčeka, po práci
ísť na prechádzku do lesa pri dedine. Život tu
na východe, je pomalší a vlastne to vôbec nie
je zlé. Je to luxus, ktorý si málokto uvedomuje.
Myslíš, že tieto výhody majú v Londýne či v
iných veľkomestách, kde hodinu denne strávia
v metre presunom do práce, aby mohli zarobiť
dosť peňazí na zaplatenie drahých nájmov
a školy, či škôlky pre deti?

DOMA MÁŠ NAJLEPŠIU
ŠTARTOVACIU ČIARU
Vždy je pre Teba najľahšie presadiť sa tam,
odkiaľ pochádzaš. Vieš reč, poznáš mentalitu
ľudí, zvyky, si tu doma. Akokoľvek sa Ti to

nemusí zdať, začiatok je tu pre Teba oveľa ľahší
ako kdekoľvek inde. A ak si z celého eBooku
zoberieš k srdcu iba pravidlo o neustálom
vzdelávaní sa, už tak budeš napredovať
neuveriteľne rýchlejšie. Áno, v zahraničí
zarobíš viac, ale aké vysoké sú tam životné
náklady? A povedzme si pravdu, koľko Tvojich
známych robí v zahraničí prácu snov? Začať
musíš zväčša prácami, ktoré nikto domáci robiť
nechce, a veľakrát musíš pracovať omnoho
viac a ťažšie, než si kedy doma musel.

deň niečo pekné iba pre jedného človeka, o
koľko lepší by bol náš každodenný život? O
koľko šťastnejší by si sa cítil Ty sám? A je to
niečo, čo má možnosť zmeniť každý z nás.

STARAJ SA O ĽUDÍ
A OKOLIE
Ak chceš, aby boli ľudia pozitívnejší, začni
byť k nim pozitívny. Ak chceš, aby bolo čisto,
neodhadzuj odpadky na zem alebo ich zdvihni
zo zeme. Ak to uvidia Tvoje deti, budú to robiť
tiež. Ak Tvoj sused potrebuje pomoc a pre
Teba to nie je problém, pomôž mu. Nie preto,
lebo budeš čakať niečo na odplatu, ale preto,
lebo môžeš a chceš robiť prostredie okolo
seba lepším. Opýtaj sa babky, či jej nemáš
pomôcť ísť nakúpiť. Prines susedovi úrodu zo
záhrady. Urob niečo pekné pre niekoho, koho
nemáš rád. Nie každý to ocení a nie každý
Ti to opätuje. Sám môžeš byť inšpiráciou pre
druhých. Keby len polovica z nás urobila každý

V DEUTSCHMANNE NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÝ SVET OKOLO NÁS A PRETO
POMÁHAME TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ.
OPRAVUJEME, ZVEĽAĎUJEME, POMÁHAME, RADI TEŠÍME INÝCH A PRETO
NÁS MÔŽEŠ ZAŽIŤ AJ AKO HERCOV V
DIVADIELKACH
ALEBO
TANEČNÝCH
PARTNEROV SENIOROV. VEĽAKRÁT ZISŤUJEME, ŽE SME PRIŠLI DÁVAŤ, ALE MY SAMI
ODCHÁDZAME OBOHATENÍ OMNOHO
VIAC.

NERIEŠ
DRUHÝCH
Betka z finančného má lepší plat ako Ty
a nezaslúžene? Sused má väčšie auto a zdedil
dom?
Áno, všetci máme inak hodené karty, ale
lamentovať nad tým nám nepomôže. Závisť či
ohováranie je strata toho času a energie, čo
Ti neostane na kreatívne nápady, vzdelávanie,
na investovanie do seba. Nemôžeš zmeniť
druhých, môžeš zmeniť iba sám seba. Čas
je najväčšia devíza, ktorú máme, a plynie
spravodlivo pre všetkých rovnako. A je
na každom z nás, ako efektívne tento čas
využije. Či ním budeme plytvať sťažovaním
sa na veci, ktoré nezmeníme, alebo ho
investujeme do seba, aby sme mohli zmeniť
vo vlastnom živote to, čo sa zmeniť dá
a čo nám život aj reálne zlepší.

OCEŇ TO, ČO JE
NAOZAJ DOBRÉ
Ak sa Ti niekde páči služba či tovar, povedz
to. Každému z nás dobre padne pochvala za
dobre vykonanú prácu ako motivácia. Tráv

čas s rodinou, čas Tvojich detí strávených
so starými rodičmi im dá viac ako desať
hračiek, ktoré dostanú na Vianoce. Vypestuj
si bio záhradku na svojej záhrade a stravuj sa
zdravo. V zahraničí byť EKO je luxus, u nás je
to stále ešte možná realita.
To, že si zdravý, nie je samozrejmosť a je to
dôležitejšie, ako mať dom s bazénom. Namiesto
neustáleho hľadania, čo je zlé, skús zamerať
svoju pozornosť na to, čo je naozaj dobré, a
buď za to vďačný každý deň. Hoci nemáme
politikov, ktorí by nám pomáhali, nemáme tu
diktatúru ako v niektorej inej krajine. Máme
slobodu prejavu, pohybu, prístup k pitnej
vode, máme strechu nad hlavou. Nemáme tu
zemetrasenia, či prírodné katastrofy, máme
príjemné podnebie a nádhernú prírodu.

SUSEDOVA TRÁVA JE
VŽDY ZELENŠIA AKO
TVOJA
Nič nie je čiernobiele. Všetko má svoje za a
proti. Život v akejkoľvek krajine, či meste,
prináša so sebou pozitíva aj negatíva.
Preto sa Ti môže život niekde v Thajsku,
v Nemecku či kdekoľvek, zdať lepší. A
áno, nebudeme si klamať, v mnohých

smeroch môže byť lepší. Mysli však na to,
že Tvoja predstava je skreslená, lebo nepoznáš
negatíva tohto života. Nevieš, aká otravná
dokáže byť prílišná vlhkosť v Thajsku, keď Ti nie
a nie vyschnúť veci a keď sa potrebuješ
sprchovať aj 4x za deň. Nevieš, koľko Ťa v
Nemecku môže vyjsť mesačne nájom, koľko
stojí zubár, škôlka pre deti, koľko výdavkov,
ktoré máme tu ešte „zadarmo“, musíš platiť
navyše. Nevieš, aké nič nehovoriace sú pre
Teba ich zvyky a ako veľmi Ti môže chýbať
rodina, keď ju dlho nevidíš, aké vzácne sú
tieto chvíle v živote. Ak budeš pozerať na to,
čo nemáš, nájdeš toho veľa. Ak budeš hľadať
veci, za ktoré môžeš byť vďačný, nájdeš
ich tiež veľa. Je iba na Tebe, či vidíš pohár
poloprázdny, alebo poloplný.

a tí najlepší nemajú čas na tri mesiace dopredu.
Lenže o tých najlepších sme už hovorili.

ZBAVME SA
STARÝCH DOGIEM A
MYŠLIENKOVÝCH
VZORCOV
Doba sa zmenila, aj režim, ale naše myslenie
stále ostalo podobné. Tak, ako sme sa
sťažovali na politiku, plat, na podmienky
pred 10 rokmi, sťažujeme sa aj teraz. Pritom,
o koľko sa zmenila doba? Každý z nás má už
prístup na internet, dotykový telefón, máme
plné skrine oblečenia, supermarkety sú plné
tovaru, na mandarínky nemusíme stáť v rade
ako na nedostatkový tovar. Žijeme v časoch
najväčšej hojnosti, v časoch najväčších
technologických možností, v akých sme
kedy žili. Preto využime tieto možnosti na
maximum, nemusia tu byť pre nás večne.
A napriek tomu, že je veľa vecí, ktoré môžu
byť lepšie, uvedomme si, že momentálne ten,
kto má strechu nad hlavou, má čo jesť a má
príjem, je na tom lepšie ako 70 % sveta.
Aj keby Ti teraz zdvihli plat o polovicu, stále
nájdeš niečo, čo si nemôžeš dovoliť, čo je
lepšie, krajšie, a Ty to nemôžeš mať. Zdravá
nespokojnosť je dobrá, núti nás zlepšovať
seba a svoje okolie. Lenivá nespokojnosť nás
však vedie k tomu, že sa neustále sťažujeme
bez hľadania riešení, a preto stagnujeme.

PRÁCA NEMÁ BYŤ
MIESTOM, KDE MÁŠ CELÝ
ŽIVOT TRPIEŤ 8 HODÍN
DENNE
Práca je miestom, kde väčšina z nás trávi
najviac času, a venuje tomu najviac energie.
Viac času, ako tráviš doma s rodinou. Prečo
sa nezamyslieť nad tým, ako mať rád prácu,
ktorú robíš? Čo Ťa baví? Čo robíš rád a čo
robiť vieš alebo sa chceš naučiť? Si dobrý
obchodník alebo sa ním chceš stať, máš
skvelé komunikačné schopnosti? Poď robiť
k nám, takí ľudia sa nám vždy zídu. Oceňujú
Tvoji známi Tvoje skvelé matematické
schopnosti? Možno môžeš začať robiť u nás
účtovníka. Alebo vieš susedovi opraviť niečo
pokazené? Dobrých majstrov je čoraz menej

A keď už vieš, čo Ťa baví a čo Ti ide, ako sa tým
dajú zarábať peniaze? Možno nikto takú prácu
neponúka, tak si vytvor príležitosť, ako by si
mohol byť prínosom vďaka svojim zručnostiam
a ako by si to vedel speňažiť. Prestaň brať
prácu ako utrpenie, ale ako miesto, kde môžeš
naplno rozvinúť svoje zručnosti, kde môžeš
vyrásť natoľko, že o desať rokov budeš úplne
inde, ako si teraz.

Šťastie je niečo, čo nenájdeš vo svojom okolí,
ale vo svojom vnútri. Bez ohľadu na miesto,
kde si. V tomto prípade je to miesto dokonca
celkom dobré.
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