PTÁTE SE, ZDA TO MÁ VŮBEC CENU?
Jistě, že to tu cenu má – rozhodně! Ale co je důležité,
že je to pouze na vás, zda to má cenu právě právě pro vás!
VY se rozhodnete!
Ptám se vás, jak dlouho už toužíte najít nějakou práci, která by vám dala především čas, volnost a
samozřejmě i PENÍZE? Splňuje to právě ta vaše současná práce, nebo zaměstnání?
Kolik hodin trávíte v té práci a počítejte i čas, kdy se do práce musíte nějak dopravit. Kolik pak máte
možností, užívat si s rodinou, dětmi, partnerem, nebo jen tak sami se sebou?
MÁTE VŮBEC ČAS? Nebo svůj čas promarníte v práci, která vám nepřináší naprosto žádné potěšení a
uspokojení?
Tak si sami odpovězte, ale upřímně, zda už delší dobu netoužíte třeba mít více času, více peněz, více
svobody…. Nemáte náhodou už plné zuby toho věčného honění za pár tisícovek, které vám beztak nestačí
na vše, co nutně potřebuje, natož dokonce na to, co byste si přáli.
Zda náhodou nevytloukáte klín klínem a běžíte neustále, jak křeček v kolotoči… Ráno brzo vstát, vypravit
děti do školy a školy, rychle do práce a tam si odbýt svých povinných 8,5 hodin a někdy i více, pak rychle
z práce, mezitím nakoupit něco na večeři a ráno na snídani a svačinu, vyzvednout děti ze škol a školek,
rozvézt je třeba do zájmových kroužků, následně je vyzvednout a opět rychle domů. Přezout, převléknout a
opět úprkem k plotně dělat večeři, mezitím dohlídnout na děti a jejich úkoly a než se člověk naděje, je večer.
Povečeřet, zkontrolovat oblečení na druhý den nejen pro vás, ale hlavně pro děti, dohledat cvičební úbory,
nahnat děti do koupelny, dohlédnout na to, aby si vyčistily zuby… A večer padnete k televizi totálně
nadranc a jen si povzdechnete, tak zítra zas nanovo…

Ptám se, máte z toho svého života ve věčném poklusu vůbec něco?
Nebylo by už načase s tím něco udělat? A co vlastně? Vždyť takhle přeci žijí
téměř všichni (až na nějaké výjimky)!
CO SE TAKHLE KONEČNĚ JEDNOU ROZHODNOUT K NĚJAKÉ
ZMĚNĚ ŽIVOTA!
MOŽNÁ TADY A TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS!
TAK PROČ STÁLE OTÁLÍTE?
MÁTE STRACH?
Z ČEHO?
ŽE ZAČNETE ŽÍT JINAK, NEŽ
MILIONY JINÝCH LIDÍ?
ŽE SE NA VÁS BUDOU KOUKAT JAKO NA PODIVÍNY?
ŤUKAT SI NA ČELO, ŽE JSTE BLÁZNI?

PROSTĚ SE PŘESTAŇTE BÁT!

