2020’de Yeni Bir Kariyere Daha Kolay Geçiş Yapmanın 9 Adımı
Bu hayatta zaman sınırlı.
O sınırlı zamanı başkasının yaşamını yaşayarak harcamayın.
Başka kişilerin düşünceleriyle yaşam, dogmaların tuzağına düşmek demektir.
Steve Jobs

1. Hemen kredi kartı ekstrenizi elinize alın. Ve oradaki bazı kalemlerin gerçekten
hayatınızda olması gerekip gerekmediğine karar verin. Küçük rakamlar gibi
görünüyor olabilirler. Toplamda o rakamlar büyür. Yeni bir hayata adım
atıyorsunuz bunun için eski düzeni bozmaya ilk buradan başlamak iyi olur.
a. “Netflix, Digiturk, Youtube, Sportify,…gibi aylık sabit giderleri bir süre
hayatınızdan çıkarırsanız yaşayabilir misiniz?” , bunu düşünün.
b. Telefon ve Internet paketleriniz o kadar geniş ve pahalı olması gerekir mi?
c. Size kendinizi değerli hissettirecek abonelikleriniz var mı? Mesela, spor
salonu? Onun yerine dışarda gerçek havada sporunuzu yapsanız, ne
kazanırsınız? Bunları bir düşünün bakalım.
2. Dışarda arkadaş buluşmalarınızı, yediğiniz yemekleri içtiğiniz kahveleri bir
süreliğine iptal edin, evde buluşun daha sıcak ve içten sohbetler gelişecek
göreceksiniz.
3. Gardırobunuza göz atın. Eminim sizi 1-2 yıl götürecek kadar eşya vardır. Size satın
aldıran şey ya içinizdeki tatminsizlik duygusu ya da cep telefonunuza gelen
bildirimler, e-mailler. Uygulamaları silmeye, e-mail aboneliklerinden çıkmaya ne
dersiniz?
4. Evliyseniz, eşinizin sizi kararınızda sürekli olarak destekleyeceğinden emin olun.
Bu sayede yeni kariyer geçişinizde potansiyel yaşayacağınız bir sıkıntıdan kaçınmış
olursunuz.
5. Eşinizin sabit bir maaşı olsun. Bu sayede sabit giderlerin garantisini sağlarsınız.
6. Bekarsanız ailenizin yanına taşının. Böylece birçok sabit giderleriniz ortadan
kalkacak, boşa gider yaratmayacaksınız.
7. Birden fazla araca sahipseniz, hemen diğerini(lerini) elden çıkartın. Vergiler,
sigortalar ve benzinden süper bir tasarruf yapacaksınız.
8. Yürüyerek gidebileceğiniz yerlere yürüyerek, diğer yerlere de toplu taşıma ile
gidin. Bu sayede hem zaman kazanın hem ekonomi yapın hem de çevrenizin
farkında olun. Kim bilir, belki bir iş fırsatı düşüncesi yaratabilirsiniz bindiğiniz
metroda ya da otobüste.
9. Ayrılmadan önce almanız gereken bir meslek sertifikası varsa, mutlaka bunu
çalışırken tamamlayın.

Yeni bir hayata adım attığınızın farkında olun. Bu nedenle geçmiş alışkanlıklarınızı ve
beklentilerinizi yeniden çerçeveleyin.
Unutmayın, çalıştığınız kurumlar elinizdeki birçok imkânı alıp, sizi çalıştırmaya devam
edebiliyor.
Siz de gerçekten bir kurum gibi düşünerek, kendinizde gelecek vaat eden bir durum için
“gereksizleri” kısa-orta vadede feda edin. Geri dönüşün daha büyük olacağını hayal
ederek, adım atın.
Sonuç olarak küçük küçük geri dönüşlerin biriktikçe büyük sonuçlara dönüştüğünü
göreceksiniz

“2020 yılında tam da istediğiniz gibi bir gelecek,
tatmin, huzur ve başarı ile sizin olsun.”

Okuduğundan keyif aldıysan, okuduğun sana hitap
ediyorsa ve yardıma ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan;
internet sitemi ziyaret et, benimle bağ kurmak üzere
iletişime geç.
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