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Bevezetés
A halogatás csapdái, amelyek meggátolhatnak abban, hogy elindítsd a

saját vállalkozásodat:

  Szeretnél egy vállalkozást indítani, de még arra sem szakítasz időt, hogy

megpróbáld körvonalazni azt, hogy milyen területen.



  Már évek óta arra vársz, hogy elég nagyok legyenek a gyerekeid ahhoz, hogy

saját lábukra álljanak és neked maradjon időd arra, hogy saját céget építs a régóta

dédelgetett üzleti ötletedből. A gyerekeid kirepültek már, de mégsem marad időd

ezzel foglalkozni a mindennapi teendőid mellet.



 Azt tervezted, hogy akkor kezded a saját üzletedet építeni, amikor megszületik a

kisbabád, és otthonról dolgozva a szemed előtt nőhet fel, valahogy mégsem sikerül

időt szakítanod erre.



  Volt már saját vállalkozásod, de nem ment jól. Tudod, hogy ez az utad, de az

újrakezdés időpontját tologatod.



Álmodozol, panaszkodsz, kifogásokat keresel. Tudod, hogy többet vársz az élettől,

sokkal több van benned, mint hogy mások álmait valósítsd meg.

https://hunmarksol.hu/


Hogyan küzdd le a halogatást és indítsd el MOST a saját
vállalkozásodat?

hunmarksol.hu

Az idő nem pénz. Az idő maga az élet.

Holnap, később, majd egyszer, majd ha…

Az életed túl értékes ahhoz, hogy kifogások mögé bújva elpazarold.

Az időt nem tudod megállítani. Nem tudod visszafordítani.

  Nem lépsz ki a munkahelyedről, bármennyire is eleged van a főnöködből, a

„csak pénzért csinálod” állásodból.
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Fiatalon ment férjhez, a házasságuk első tíz éve azzal telt, hogy saját házra

gyűjtöttek. Meglett a szép ház, de úgy gondolták, hogy még egy ideig elhalasztják a

gyerekvállalást, hogy olyan anyagi helyzetben vághassanak bele, hogy születendő

gyerekük semmiben sem szenvedjen hiányt. 

Jó munkahelyük, szép házuk volt már, a bankban is volt jócskán félretett pénzük,

amikor Marika megbetegedett. Nem volt egy nagyon komoly műtét, de időbe telt,

hogy teljesen felépüljön. 

Amikor megismertem a férje betegedett meg éppen, kórházban kezelték egy ideig,

pár hónap múlva pedig meg is halt. Marika egyedül maradt, most már a férje halála

miatti bánatával is. Utoljára, amikor hallottam róla a volt munkatársaimtól, azt

mesélték, hogy Németországba költözött.

Legnagyobb bánata az volt, hogy nem volt gyerekük, és abban az időben már

nagyon kockázatos lett volna bevállalniuk. Még nem mondott le teljesen róla, de

már csak ábrándozott arról, hogy egy napon újszülött kisbabáját a karjába veheti.

Marikát a legelső munkahelyemen ismertem meg. Könyvelőnő volt, jóval 40 felett.

A férje is ugyanott dolgozott, osztályvezetőként. Marika a szárnyai alá vett, kedves

és segítőkész volt. A munkakapcsolat emberileg is közel hozott minket egymáshoz,

gyakran mesélt az életéről.

Mi áll a halogatás hátterében?

https://hunmarksol.hu/


Hogyan küzdd le a halogatást és indítsd el MOST a saját
vállalkozásodat?

hunmarksol.hu

Ha �zikai fájdalmat érzünk, akkor gyógyszert veszünk be, hogy elmúljon. A

gyógyszeripar vagyonokat keres azon, hogy szervezetünk meggyógyuljon, ha

megbetegedett. Megelőzni könnyebb, mint gyógyítani- halljuk eleget, de ha

valóban tennénk is érte nem lennének ennyire zsúfoltak az orvosi rendelők

várótermei.

A sikeres, teljes élethez elengedhetetlen az egészség és az is, hogy megvalósítsuk

vágyainkat, álmainkat. Akkor mégis miért ennyire nehéz és bonyolult, hogy időben

tegyünk ezekért?

Ehhez hasonló történetekkel biztos, hogy már te is találkoztál. Emberi sorsokkal,

amelyek azért kerültek kátyúba, mert nem tettek meg valami számukra fontos

dolgot időben, hanem halogatták a végtelenségig. 

Egyszer csak eljön az a nagyon fájdalmas pillanat, amikor már elérhetetlenné válik

az, amiről álmodozott az ember. Az életünk minden területén (karrier, egészség,

kapcsolatok, stb.) vannak ilyen jelentős tennivalók, amelyek elodázása végül

frusztrációhoz, szenvedéshez vezet.

Még mindig kedves volt és segítőkész, de sokat panaszkodott, nem tudott

semminek sem örülni.
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- Majd holnap elkezded a fogyókúrát, nem hagyhatod most ott azt a 10 palacsintát,

elvégre imádod, és holnaptól úgysem fogsz ilyeneket enni. - mondja a kisördög, és

hiszel neki.

Másnap egy kolleganődnek van születésnapja, és nem utasíthatod vissza a

csokitortát, hazafelé menet a pékségben megcsap a frissen sült meggyes rétes

illata, és nem tudsz ellenállni.

Amikor már nem ér be a nadrágod, akkor már stresszes vagy, és utálod magad,

lelkiismeret-furdalás mardos és a legbrutálisabb diétákat keresed, mert kezdődik a

strandszezon…

A tudatos éned hoz egy elhatározást a jövődre nézve, ami logikus és számodra

hasznos. Abban a pillanatban, hogy elkezdenéd a megvalósítást, jön a kisördög és

kreatívabbnál kreatívabb magyarázatokkal lebeszél az azonnali cselekvésről.

A kisördög szerint a mostani énednek nagyobb szüksége van egy sörre, mint a

nyugdíjas énednek lenne a sör árának a megspórolásából, és a sok „csak még ezt

az egyet” sör árának a befektetéséből.

A tettes az agyunk. A kisördög, amelyik az agyunkban lakózik, és nem értékeli azt a

jutalmat, amelyet majd egyszer csak valamikor megkapunk azért, amit most

cselekszünk. Ez egy lusta, csak a pillanatnak élő kisördög. Az a tevékenység,

amellyel inkább kitöltenénk az időnket a lényeges, de hosszú távon fontos

tevékenységek helyett- azonnal jutalmaz. Mint például a tévénézés, interneten

böngészés, barátnőkkel csacsogás, stb.
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Mind a tied lehet…később

Az 1960-as években végeztek egy híres amerikai egyetemen egy kísérletet,

amelynek alanyai 3-6 év közötti kisgyerekek voltak. Egy kis szobában egy

pillecukrot helyeztek eléjük az asztalra, és azt mondták nekik, ha nem eszik meg

addig, amíg vissza nem térnek hozzájuk, akkor jutalmul kapnak még egyet. A

kísérletet végző felnőtt mintegy 15 perc múlva tért vissza a szobába.

A pillecukor teszt

A gyerekek egyharmadának sikerült kivárnia ezt a pillanatot. A többiek közül volt,

aki azonnal felfalta a pillecukrot, ahogy a felnőtt kilépett a szobából, 

Volt, aki pár másodpercig, vagy akár több percig is ellenállt a kísértésnek, de idő

előtt feladta. Volt olyan kisgyerek, aki 14 és fél percig tartóztatta magát.
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15 év után megkeresték a kísérletben résztvevő gyerekeket. Azt tapasztalták, hogy

az az egyharmad, amelyik várni tudott, amíg megkapta a második pillecukrot, az

elmúlt években sokkal jobban teljesített az iskolában, sokkal jobb eredményeket

ért el az egyetemi felvételihez szükséges teszteken, és egészségesebb volt, mint

azok a gyerekek, akik a későbbi nagyobb jutalom helyett az azonnalit választották.

A pillecukor tesztet azóta nagyon sok országban, különböző társadalmi rétegekből

származó gyerekekkel megismételték. Ugyanarra az eredményre jutottak: a

gyerekek egyharmada tudja kivárni a későbbi időpontban esedékes nagyobb

jutalmat.

(Ebben a  például a Kolumbiában végzett kísérletről beszél Joachim

de Posada)

TED videóban

Nem kétséges, hogy az előbbiekben említett kisördög minden kisgyereknél az

azonnali pillecukrot kérte volna. Hogyan sikerült mégis egy részüknek ellenállnia?

Vasakarat? Önfegyelem? Meggyőzték a kisördögöt, hogy két pillecukor sokkal

többet ér, mint egy, akkor is, ha a másodikra még várni kell?

Mindezt lefordíthatjuk úgy is, hogy a fontos dolgokért áldozatokat kell hozni, vagy

ahhoz, hogy a fontos dolgokat megvalósítsuk, le kell mondanunk az azonnali

élvezetekről.
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A kísérletben résztvevő gyerekeket meg�gyelve azt láthatjuk, hogy azok, akiknek

sikerült kivárniuk, közben viccesnél viccesebb dolgokat csináltak Volt, aki az asztalt

rugdosta, énekelt, de mindenképpen valami olyasmit csinált, amivel le tudta kötni a

�gyelmét, amíg várakoznia kellett.

Van erre más megoldás is?

Valóban csak úgy lehet sikereket, hosszú távú célokat elérni az életben, ha közben

lemondunk minden „jóról”?

Akaraterővel lehet csak csatát nyerni?

Ebből azt a következtetést is le lehet vonni, hogy a kisördögöt is boldoggá tehetjük,

miközben a fontos céljainkat próbáljuk elérni.
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Hogyan tudunk lemondani a mostani pillecukorról, hogy később több pillecukrot

ehessünk?

Vagy hogyan tudunk lemondani arról, hogy az utolsó pénzünket is elköltsük most,

annak érdekében, hogy x idő múlva sokkal több pénzünk legyen?

Például elkészítem az üzleti tervet, utána elmegyek a haverokkal sörözni.

Vagy hogyan tudunk lemondani arról, hogy ne a tévénézést válasszuk, hanem

inkább a saját vállalkozásunkat, karrierünket kezdjük el felépíteni most?

Vagy hogyan vegyük rá magunkat a sportolásra, egészséges étkezésre most,

ahelyett, hogy a közösségi médiában nézegetnénk a töltött káposzta recepteket?

Jutalmazzuk magunkat útközben is. Ne várjunk a „nagy jutalomig”.

Keressünk olyan lehetőségeket, jutalmazási módszereket, amelyek élvezetessé

teszik a nagy jutalomig vezető utat.

Nem arra gondolok, hogy mondjuk futás közben töltött káposztát együnk…

De hallgathatjuk a kedvenc zenénket közben. Vagy futhatunk egy barátunkkal, és

így kellemes időtöltéssé válhat.

Ha nem találunk olyan lehetőséget, amellyel azonnali jutalomhoz juthatnánk, akkor

választhatjuk azt a megoldást, hogy a nagy feladatot kis részekre bontva, minden

kis rész elvégzését követően megjutalmazzuk magunkat.
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Miért szeretnél vállalkozást indítani?
Néhány válaszlehetőség, amelyek között bizonyára te is megtalálod a sajátodat,

sajátjaidat:

Ne csak ábrándozz róla, keltsd életre a
saját vállalkozásodat!
Az első, és legfontosabb kérdés, amelyet mindenképpen fel kell tenned magadnak

ahhoz, hogy ne csak álmodozz arról, hogy egyszer majd saját vállalkozásod lesz:

 Sok pénzt szeretnél keresni.

 Be akarod bizonyítani a családodnak, az ismerőseidnek, hogy többre vagy képes.

 Szeretnéd biztosítani a szüleidnek azt az anyagi hátteret, amit megérdemelnek,

meghálálni nekik azt a sok áldozatot, amit érted hoztak.

 Szeretnéd, ha a gyerekeid jólétben nőnének fel, és közben együtt lehetnél velük.

 Te akarod irányítani az életedet, függetlenségre vágysz, eleged van abból, hogy a

főnökeid kötélen rángassanak, miközben te szakmailag sokkal jobb vagy náluk.

 Szeretnéd, ha a hobbid lenne a munkád. Szeretnéd kiaknázni a veled született

tehetségeket.

 Félsz, hogy egy napon elbocsátanak a munkahelyedről, és a te korodban nehéz lesz,

majdnem esélytelen, hogy megfelelő állást találj.

 Szeretnéd, ha a gyerekednek biztosítani tudnád a saját lakását az életkezdéshez.

 Szeretnéd a gyereked főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz biztosítani az anyagi

hátteret.

 Szeretnéd megvalósítani az ötleteidet, elképzeléseidet.

 Szeretnél azokon az embertársaidon segíteni, akik valamiért közelebb állnak hozzád.

(pl. egyedülálló szülők, sokgyerekes családok, valamilyen fogyatékossággal élők,

stb.)
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Ha a fenti válaszok közé nem illeszkedik a sajátod, akkor nyugodtam egészítsd ki a

listát.

Mindezek a vágyainkat és félelmeinket tükrözik. A vágy és a félelem minden

cselekedetünk hátterében ott van. Azért cselekszünk, mert vágyunk valamire,

szeretnénk elérni valamit, vagy azért mert félünk a szenvedéstől, a fájdalomtól, és

megpróbáljuk elkerülni ezeket.

anyagi biztonságot nyújtani a gyerekeidnek, ugyanakkor mellettük lenniVágy: 

Nézzük meg a fenti példákat: 

 Be akarod bizonyítani a családodnak, az ismerőseidnek, hogy többre vagy képes.

: az elismerésreVágy

: a kitaszítottságtólFélelem

 Szeretnéd biztosítani a szüleidnek azt az anyagi hátteret, amit megérdemelnek,

meghálálni nekik azt a sok áldozatot, amit érted hoztak.



biztonságot nyújtani a szüleidnek, bizonyítani a háládat, szeretetedetVágy: 

: attól, hogy hálátlannak tartanak/ nélkülözniük kell miattadFélelem

  Szeretnéd, ha a gyerekeid jólétben nőnének fel, és közben együtt lehetnél

velük.
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 Te akarod irányítani az életedet, függetlenségre vágysz, eleged van abból, hogy

a főnökeid kötélen rángassanak, miközben te szakmailag sokkal jobb vagy náluk.



: választanod kell a nélkülözés és gyerekeid közelsége, vagy jómód és esti

anyuka/apuka lehetőségek között

Félelem

önmegvalósítás, függetlenségVágy: 

 Szeretnéd, ha a gyerekednek biztosítani tudnád a saját lakását az életkezdéshez.

: az értelmetlen élettől, attól, hogy a más álmait kell megvalósítanod a

sajátjaid helyett

Félelem

Szeretnéd, ha a hobbid lenne a munkád. Szeretnéd kiaknázni a veled született

tehetségeket.

 

önmegvalósítás, kiteljesedésVágy: 

: nem használod ki a tehetségedet, olyan munkát végzel, ami nem elégít kiFélelem

 Félsz, hogy egy napon elbocsátanak a munkahelyedről, és a te korodban nehéz

lesz, majdnem esélytelen, hogy megfelelő állást találj.



anyagi biztonságVágy: 

: lecsúszás lehetőségeFélelem
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megkönnyíteni a gyereked életét, biztonságot nyújtani nekiVágy: 

: nélkülöznie kell, hogy a törlesztő részletet ki�zethesse a saját lakásra,

vagy a lakbért ki�zesse, nem fogod tudni támogatni

Félelem

segíteni akarás egy számodra fontos embercsoportnak, tenni egy ügyértVágy: 

  Szeretnéd, a gyereked főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz biztosítani az anyagi

hátteret.



a gyerekednek ne kelljen lemondania a továbbtanulásról, vagy munkát

vállalnia a főiskola mellett

Vágy: 

: a gyereked nem tud továbbtanulni anyagi okokból és ezzel hátrányos

helyzetbe kerül

Félelem

 Szeretnéd megvalósítani az ötleteidet, elképzeléseidet.

önmegvalósításVágy: 

: valaki más megcsinálja, és learatja a babérokat/ más álmait valósítod

meg a sajátjaid helyett

Félelem

  Szeretnél azokon az embertársaidon segíteni, akik valamiért közelebb állnak

hozzád. (pl. egyedülálló szülők, sokgyerekes családok, valamilyen

fogyatékossággal élők, stb.), vagy egy számodra fontos ügyért tenni (pl.

környezetvédelem)
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: lelkiismeret-furdalástól, hogyha pozitív irányba változtathatnál a

környezeteden, de nem teszed

Félelem

 Sok pénzt szeretnél keresni.

A legáltalánosabb indok, ugyanakkor egy csapda, mert túl általános. Mindenkinek

mást jelent a sok pénz. Van, akinek egy luxushajó ára, amivel körülutazhatja a

Földet, míg másnak akkora pénzösszeget jelent, amivel havonta ki tudja �zetni a

számláit.

Meg kell tudnod határoznod, hogy neked mit jelent a sok pénz.

Ez még mindig nem elég ahhoz, hogy cselekvésre ösztönözzön.

Konkrét elképzelésednek kell lennie arról is, hogy miért, milyen célból akarod azt

az összeget. A „miért?” kérdés mögött megbúvó válasz lesz az, ami motiválni tud,

ami elindít a cselekvés útján. Nagyobb házra vágysz vagy autóra, esetleg utazgatni

szeretnél? Határozd meg, hogy mi az, ami neked fontos.

A miért kérdésre adott válaszodban rejlő vágyaid és félelmeid képezik majd a

vállalkozásod mozgatórugóját, hajtóerejét.

Ezek fognak átlendíteni a kudarcokon (mert lesznek), ezek fognak talpra állítani, ha

elbuksz. Nem az akaraterődön fog múlni, hogy sikeres vállalkozóvá válj, hanem a

motivációdon.

Minél konkrétabb választ adsz, annál jobban segíted az agyadat abban, hogy

megtalálja a megoldást.
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Ne csak vágy j rá, képzeld is el!

A XX. század elején jelentek meg az első önsegítő, személyiségfejlesztő könyvek. 

A , mint a siker elérésének egyik eszközéről Dale Carnegie és

Napoleon Hill könyveiben is olvashattál.

vizualizációról

A pozitív pszichológia 1998-ban vált a pszichológia egyik új ágává, és olyan valós

lehetőségeket vizsgál, amelyekkel az egyének, illetve közösségek életét

teljesebbé, boldogabbá tehetik.

A pozitív pszichológiának köszönhetően most már tudományos kísérletek is

bizonyítják, hogy a vizualizáció egy valóban működő technika.

Tegyük fel, hogy saját lakást szeretnél a gyerekednek vásárolni, az egyetemi

tanulmányait �nanszírozni és szeretnél egy virágboltot nyitni, mert mindig is erről

álmodtál.
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Mit érzel?

Bármi is a célod, hagyd abba az olvasást most, és hunyd le a szemed. Képzeld el,

hogy az, amire vágysz, az a jelen.

A motivációnk lehet anyagi és nem anyagi jellegű.

Anyagi jellegű a felhalmozott vagyon, a ház, a luxusautó.

Ha erre vágysz, nincs ezzel semmi gond.

Éld át a büszkeséget, a nyugalmat, az elégedettséget, a boldogságot.

Ez mind a tied lehet a valóságban is. Mire vársz?

Kezdj el cselekedni, tedd meg az első lépést most!

Mennyire erős a motivációd?

Képzeld el azt a pillanatot, amikor a létező leggyönyörűbb virágcsokrot (amit te

készítettél), átnyújtod a gyereked ballagásán. 

Képzeld el azt a pillanatot, amikor fülig érő szájjal a nyakadba ugrik, hogy felvették

az egyetemre. 

Benyúlsz a zsebedbe és kiveszed onnan az új lakásának a kulcsát. Kérdő

szemekkel néz rád, te meg a boldog meghatottságtól csak annyit tudsz mondani,

hogy: „Ez a te lakásod kulcsa.”
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Fogyasztói társadalomban élünk, ez vesz körül minket, ezt látjuk magunk körül,

hogy a pénz, a vagyontárgyak tesznek minket boldoggá.

Ha a gyerekkori barátunk vitorlást vett, akkor mi jacht-ot akarunk. A kérdés csak az,

hogy megéri-e a befektetett pénzt, energiát az, hogy lássuk a szemében az

irigységet?

Egy új luxusautó mennyi ideig hat az újdonság erejével? Egy hétig?

Utána meg tűzhetünk ki egy újabb célt, amivel majd villoghatunk az ismerőseink

előtt.

Közben meg lehet, hogy a szomszédunk még nagyobb házat épít, a gyerekkori

barátunk pedig vesz egy repülőt.

Az elismerés iránti vágy kielégítésének rengeteg egyéb formája is van.

Ha folyamatosan túl akarunk tenni mindenkin a vagyontárgyak megszerzésében,

nem nyerhetünk. Az is benne van a pakliban, hogy elveszítjük a barátainkat.

Lesznek helyettük újak, akiket a pénz szaga csábít majd a közelünkbe, de nem

biztos, hogy igazi barátok lesznek.

Az elismerés iránti vágy alapvető emberi tulajdonság.

Ha a szomszéd háza hatalmas, akkor mi annál is nagyobbat akarunk.
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Jó, ha a pénz motivál, de nem érdemes abba a végletbe esned, hogy minden

ekörül forogjon.

Nem állítom, hogy a pénz nem fontos.

Az elégedett, boldog, teljes élet elengedhetetlen feltétele, hogy olyan

tevékenységet végezz, amit szeretsz csinálni, ami a képességeidnek

megfelelően nem túl könnyű, de nem is túl nehéz és a társadalom számára

hasznos.

Ehhez arra is szükség van, hogy amit tervezel, ne legyen számodra túl könnyű,

mert akkor unalmassá válik, állítson kihívások elé, de csak olyan mértékben, hogy

ne találd túl nehéznek sem.

Ha arra építed az üzletedet, amit szeretsz csinálni, vagy érdekel, akkor azt

szenvedéllyel, lelkesedéssel fogod sikerre vinni.

Egy kedves ismerősöm mondta gyakran, hogy őt a pénz nem izgatja, hanem

nyugtatja.

Mindenkinek szüksége van anyagi biztonságra, jólétre, és egy jól menő vállalkozás

ezt biztosítani tudja.

Hatékonyabb, ha arra törekedsz, hogy kivívd környezeted, ismerőseid tiszteletét,

mintsem irigykedését.
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Lehet ez egy olyan problémára megoldása, amit még soha senki nem oldott meg

előtted, vagy megoldottak már, de te jobb módszert találtál. Lényeges szempont,

hogy hajlandóak-e ezért �zetni is.

Például, ha zavar a kenyérre ragasztott papír fecni, és van egy ötleted, hogy ezt

hogyan lehet emberi fogyasztásra alkalmas anyagból, felirattal megvalósítani, még

nem biztos, hogy megütötted a főnyereményt. Ha ez a megoldás a kenyér árát

duplájára emelné, senki nem venné meg.

Találd meg a saját motivációidat, amelyek végigvezetnek majd az általad választott

úton.

Ha az anyagi jellegű motivációhoz nem anyagi motiváció is párosul, akkor a siker

esélye is sokkal nagyobb.

A termékednek, vagy szolgáltatásodnak valamilyen szükségletet kell kielégítenie,

amiért azok, akiknek szánod, hajlandóak �zetni is.

Ha valamit a képességeinkhez mérten túl nehéznek találunk, akkor szorongunk,

félünk attól, hogy nem tudjuk véghezvinni, és ezért nem is kezdünk bele a

megvalósításba.

A kihívásra szükséged van azért, hogy érdekes, izgalmas legyen a tevékenység.
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Biztos vagyok benne, hogy nem.

Ugyanez érvényes a saját vállalkozásodra is. Nem fogsz arra ébredni egy reggel,

hogy ma igenis felépítem a saját vállalkozásomat. Ez így túl nagy és nehéz falat.

Absztrakt és bonyolult. Az agyunk a konkrét és egyszerű feladatokat szereti. Ehhez

csak annyit kell tennünk, hogy apró részekre daraboljuk a tevékenységet.

Bármennyire is szereted a pizzát, csak falatonként fogyasztod el.

Ha arra is ébredsz egy reggel, hogy autót szeretnél venni, nem indulsz el rögtön a

piacra, hogy vegyél egyet. Előbb kitalálod, hogy mekkora, milyen márkájú, milyen

színű legyen, új, vagy régi, benzines vagy gázolajas, esetleg elektromos, milyen

extrákat szeretnél, mekkora összeget tudsz rászánni, stb.. Ha nem teljesen

önerőből akarod megvásárolni, akkor körülnézel, hogy honnan, milyen

feltételekkel tudsz hitelt felvenni. Valószínűleg nem az első utadba eső

forgalmazóhoz betérve az első gépkocsit fogod megvásárolni, hanem többet is

megnézel, mielőtt meghozod a döntésedet.

Mennyire vagy biztos abban, hogy meg
tudod csinálni?

Próbáltál már egy családi pizzát egyszerre a szádba tömni?

Ébredtél már úgy egy reggel, hogy megyek és veszek egy autót?
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Gondold át és írd le, hogy melyek azok a fontosabb lépések, amelyeket meg kell

tenned, hogy az ötletedből üzlet legyen.

A tervezés során felmerülő feladatok két fajtájával fogsz szembesülni.

Lesznek olyan feladatok, amelyeket pontosan fel tudsz mérni, tudod, hogy mit kell

tenned és ezt hogyan tudod véghezvinni. Mivel már rendelkezel tapasztalattal az

adott területen, biztos vagy abban, hogy meg tudod valósítani.

Ahhoz, hogy megalapozott döntést tudj hozni ezzel kapcsolatosan, és átlásd azt,

hogy képes vagy-e megvalósítani, szükséged van egy tervre és csinálnod kell.

Fontos, hogy legyen önbizalmad úgy általában, de ahhoz, hogy egy vállalkozást

elindíts és sikerre vigyél ennél több kell.

Tudnod kell, hogy mit kell tenned, melyek azok a feladatok, tevékenységek,

amelyeknek a teljesítése elvezet a kívánt eredményhez.

Ha van egy üzleti ötleted, és ez még csak egy gondolat szintjén létezik a fejedben,

nem tudhatod, hogy ez életképes, vagy megvalósítható-e egyáltalán.
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Összegezve mindezt: még mielőtt belekezdenél az üzleted felépítéséhez tudni

fogod, hogy mi az a tudás, amire szükséged lesz, és amivel rendelkezel, és tudni

fogod, hogy mi az a tudás, amire szükséged lesz, de még nem rendelkezel vele. 

A tervezés pillanatában nem feltétlenül tudsz minden feladatra felkészülni, mert a

megvalósítás során felmerülhetnek olyan új dolgok, amelyekkel kapcsolatosan az

elején semmilyen információval nem rendelkeztél.

Nincs két egyforma vállalkozás. Lehet ugyanaz a tevékenységi körük,

tevékenykedhetnek ugyanazon a piacon, de mégis lesznek számottevő

különbségek közöttük. Vegyünk például két pékséget, amelyek ugyanabban a

kerületben működnek, franchise rendszerben.

A második fajta feladatcsoport, amelyet meg tudsz nevezni, de a megvalósításhoz

szükséges ismeretekkel, tapasztalattal nem rendelkezel. 

Dönthetsz úgy, hogy mivel nem akarod, vagy nincs lehetőséged kiszervezni ezt a

tevékenységet, megtanulod.  

Vagy kiszervezed a feladatot, esetleg partnert/partnereket vonsz be a

vállalkozásba. A harmadik kategóriája a feladatoknak, amelyek a megvalósítás

során fognak felmerülni, amelyekre a tervezés során nem gondoltál. Mivel nem

tudtad, hogy szembesülni fogsz velük, így nem tudod eldönteni az elején, hogy

meg tudod-e valósítani, vagy sem. Ez annyit jelent, hogy amíg nem csinálod, addig

nem tudod, hogy mit nem tudsz.
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Igen.

Egy vállalkozás nem olyan, mint egy gyárszalagon készült sorozattermék.

A vállalkozónak a mozgástere bár kisebb egy franchise esetében, mégis elég nagy

ahhoz, hogy jó, vagy rossz döntésein és ezek megvalósításán keresztül sikerre

vagy csődbe vigye az üzletét. Egy teljesen független vállalkozás esetében ezek a

lehetőségek megtöbbszöröződnek.

Mit jelent mindez?

Ahhoz, hogy fel tudd mérni, hogy jelen pillanatban mennyire vagy alkalmas arra,

hogy az üzleti ötletedre egy jövedelmező vállalkozást építs, készítened kell egy

útvonaltervet.

Ugyanaz a kialakításuk, a termékeik, a marketingjük, az üzletek kialakítása, stb..

Elképzelhető, hogy az egyik sikeres, a másik pedig rövid idő után kénytelen lehúzni

a rolókat?
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Megkérdezheted az ismerőseidet, akik már jártak ott, hogy merre kell menni.

Ha eltévedsz útközben az útjelző táblák segítségével próbálod megtalálni a helyes

irányt.

Minél biztosabb vagy abban, hogy fel tudod építeni a saját vállalkozásodat, annál

erősebb a motivációd, hogy belekezdj és végigcsináld.

Ha olyan országon keresztül utazol, ahol nem latin betűket használnak,

használhatod a már indulás előtt megszerzett tudásodat, vagy megpróbálhatsz a

helyszínen kézzel-lábbal gesztikulálva értekezni a helyiekkel.

Ehhez tudnod kell, hogy milyen lépéseket kell megtenned, hogy elérd a célodat,

vagyis egy tervet kell készítened.

Ha teljesen nem is zárhatod ki a megvalósítás során felmerülő váratlan dolgokat,

minél alaposabban átgondolt a terved, annál jobban leszűkítheted ezek

felmerülésének a kockázatát.

Mintha a nyaralásodat terveznéd gépkocsival egy olyan országba, ahol még soha

nem voltál, és nincs hozzá térképed.

Mit tudsz tenni?

Az út egy része lehet, hogy nem fog kihívást okozni, mert már jártál arra.
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Mit tegyél, ha naponta ezer új ötleted van?

Nem vagy egyedül. Naponta több tízezer gondolatunk támad, aggódunk, vagy

merengünk a múlton, tervezzük a napi feladatainkat, vagy a jövőnkön elmélkedünk.

A napi feladatokat oldjuk meg a segítségükkel, vagy kommunikálunk a

környezetünkkel.

Kreatív ötleteink támadhatnak, amikor valamilyen problémával szembesülünk, vagy

amikor egy bizonyos megoldást látva a tapasztalatunk, tudásunk alapján, az

asszociációs képességünket használva egy jobb megoldási javaslatunk születik.

Ha van már tapasztalatod egy adott feladat elvégzésében, akkor biztos lehetsz

benne, hogy el tudod végezni.

Ha nincs tapasztalatod, akkor megkérdezhetsz olyan személyeket, más

vállalkozókat, akik értenek hozzá, vagy utánajárhatsz az interneten. Megbízhatsz

külső szakértőt, bevonhatsz egy partnert, vagy dönthetsz úgy is, hogy elsajátítod a

szükséges tudást.
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Kezdd el csinálni.

Vedd sorba őket, tervezd meg, nézz utána, hogy kinek lenne rá szüksége, úgy,

hogy ezért hajlandó lenne �zetni is, és hogyan lehet megvalósítani.

Elég gyorsan ki fogod tudni deríteni, hogy érdemes-e tovább foglalkoznod az adott

ötlettel.

Ha úgy látod, hogy megvalósítható és eladható, akkor vágj bele a vállalkozásba.

Tedd le a voksodat egyetlen ötlet mellett, és azt az egyet valósítsd meg.

Ha már stabil lábakon áll az üzleted, vagy rájössz, hogy mégsem kivitelezhető,

akkor elkezdhetsz egy következő ötleten dolgozni, de addig nem javasolom.

Koncentrálj egyetlen dologra, és hozz ki abból 100%-ot. Ha egyszerre két, vagy

több üzleten dolgozol, nem csak szétforgácsolod az energiádat, idődet, de az első

nehézségnél tovább léphetsz azzal, hogy inkább a másik üzlettel foglalkozol, és ha

ott merül fel egy probléma, akkor azt is abbahagyod, mert inkább a harmadikba

kezdesz bele.

Ahhoz, hogy a sok ötletedből egy is megvalósuljon, egy dolgot tehetsz.

A fejünkben megforduló ötletek nagyon kis százaléka az, ami valóban újszerű és

hasznos is lehet, de nagyon sokan, nagyon sokszor végig sem gondolják azt a

folyamatot, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani, és lenne-e rá

�zetőképes kereslet.
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Hogyan készíts tervet, ha csak annyit tudsz,
hogy szeretnél egy saját vállalkozást?

Ameddig csak gondolataid szintjén létezik egy ötlet, nem tudhatod, hogy mivel jár

ennek a megvalósítása.

Ha még nincs ötleted, hogy mi legyen a terméked, szolgáltatásod, akkor érdemes a

Google keresővel kezdened. A is találsz gondolatébresztő

ötleteket. Készíts listát azokról a dolgokról, amelyeket szeretsz csinálni, amit

szívesen megtanulnál, és gyűjts inspirációt az internetről. 

Használd a kreativitásodat, próbáld megtalálni a legjobb kombinációt. 

Ha nem is érzed tökéletesnek, de már megvan az alapötleted, lépj tovább. Ne

ragadj le ezen a ponton, idővel majd tökéletesíted az elképzeléseidet. Szabj

határidőt magadnak, szánd rá a napi időkeretet, és ha megvagy vele, folytasd a

következő tennivalóval.

mi honlapunkon 

Ha csinálod, akkor tudást, tapasztalatot gyűjtesz, ami a további ötleteid értékelését,

megvalósítását jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja.

Ha már tudod, hogy mit szeretnél, de hiányzik a szükséges tudásod, vagy

gyakorlatod, akkor időt kell szakítanod a tanulásra, tapasztalatszerzésre. 

Van, amihez elég pár hét, vagy hónap, teljesen az adott területtől függ. 

Ideális esetben miközben tanulod, csinálhatod is. Vagy szerezhetsz némi

gyakorlatot úgy, hogy önkéntes munkát vállalsz az adott területen. A legfontosabb,

hogy nézz utána, hogyan tudod elsajátítani, gyakorolni az adott tevékenységet, és

be tudd határolni, hogy ehhez mennyi időre lesz szükséged.
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Hogyan tudod elérni azt, hogy a három hónap valóban annyi legyen és a kezdeti

lelkesedésed ne múljon el három nap múlva?

Ha mondjuk úgy döntöttél, hogy este nyolctól tízig fogsz tanulni, és eddig ez alatt

az idő alatt tévét néztél, készülj fel arra, hogy az első napokban kellemetlen lesz a

váltás. Tudod, hogy fontos ez neked, akarod is, de mégis nehezedre esik leülni

tanulni.

Érdemes mindig ugyanabban az időpontban elkezdened a tanulást, pár alkalom

után már elkezd szokássá válni, egyre kevésbé kell majd leküzdened azt a belső

ellenállást, vagy kényszert, amelyik inkább a televízió elé szeretne irányítani.

Ha például napi két órára van szükséged, három hónapon keresztül arra, hogy

megtanulj még egy programozási nyelvet, akkor ehhez tartanod kell magadat.
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A telefonodat is érdemes lehalkítanod, vagy kikapcsolnod közben.

A  nagy segítségedre lehet. Kattints a linkre és nyomd meg a

start gombot. Csak a feladatoddal foglalkozz, amíg meg nem hallod a szünet

kezdetét jelző sípszót. 

A huszonöt perces koncentrált �gyelmet követően öt, vagy tízperces szünetet

beiktatva hatékonyan tudsz tanulni. A szüneteket használd ki arra, hogy felállsz,

mozogsz egy kicsit, majd megújult erővel folytathatod.

Pomodoro módszer

Ha a laptopodon, számítógépeden tanulsz, és kísértésbe eshetsz, hogy csak egy

pillanatra benézz a Facebook-ra, vagy csak egy kicsit szörfölgess, és közben eltelik

fél óra is, mire visszatérsz a tananyaghoz, töltsd le a gépedre a leckéket és

kapcsold ki az internetet.

Iktass be kisebb jutalmakat, ha a napi feladatoddal végeztél. Lehet ez egy vicces

videó megnézése, egy kedvenc zeneszám meghallgatása, egy- két kocka csoki,

vagy bármi olyasmi, ami Neked örömet szerez.

Hetente, vagy hosszabb időközönként beiktathatsz egy-egy nagyobb „bónuszt” is,

ezzel is erősítve a kitartásodat, lelkesedésedet.

Könnyítsd meg a dolgodat azzal, hogy nem ott tanulsz, ahol tévézni szoktál, még

véletlenül se úgy kezdj hozzá, hogy a háttérben megy a kedvenc �lmed, vagy

sorozatod. Próbálj meg kizárni minden zavaró tényezőt. 

https://hunmarksol.hu/
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Jó módszer, hogy tartsd magad az ütemtervhez, ha sikerül egy tanulótársat

találnod, közösen eredményesebben tudtok haladni. 

Lehetőleg ne egy olyan barátod vedd rá a közös tanulásra, aki az első óra után azt

mondja, hogy menjetek inkább sörözni.

Évekkel ezelőtt az egyik kollegám egy reggel odajött hozzám azzal, hogy megígéri

nekem, hogy mától nem dohányzik. Elsőre nem értettem az összefüggést, és ezt

szóvá is tettem, hogy miért nekem ígéri meg. Fontos számomra az egészsége, de

biztos, hogy nem fogom kérdőre vonni, ha meggondolná magát. Azt mondta, hogy

azért, mert a saját magának tett ígéretét sokkal könnyebben megszegi. Ha másnak

tesz ígéretet, ahhoz mindenképpen tartja magát.

Ha te is így vagy ezzel, akkor osztd meg a tervedet egy barátoddal, vagy

ismerősöddel, ezzel is erősíteni fogod az elhatározásodat, az elszántságodat.

Fórumokon is érdemes körülnézned, nagy eséllyel találsz olyan személyeket,

akikkel online tarthatod a kapcsolatot, egymást támogathatjátok, segíthetitek az

adott területen.
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Nagy előnnyel indulsz, ha arra szeretnéd építeni a vállalkozásodat, amit már évek

óta gyakorolsz.

Nem kérdés, hogy megvan-e a szükséges szakmai tudásod, és emellett a piaci

szereplőket is ismered, megvan a kapcsolati hálód, ami nélkülözhetetlen egy

vállalkozás sikeréhez.

A tervkészítés számodra is elengedhetetlen, mert egy sor olyan tevékenységgel jár

egy vállalkozás működtetése, amelyeket alkalmazottként nem kellett végezned,

még akkor sem, ha felsővezetőként, vezetőként dolgoztál egy szervezetben.

Volt már vállalkozásod, de nem volt sikeres, és az
újrakezdés gondolata félelemmel tölt el?
Ha volt már vállalkozásod, de nem volt lehetőséged, vagy nem láttad értelmét

annak, hogy tovább folytasd, nem kell feladnod a próbálkozást.

Szükséged van-e tervre akkor is, ha
alkalmazottként huszonöt éve egy adott
területen dolgozol, és most erre szeretnél egy
vállalkozást építeni?

Nézz utána, hogy egy sikeres vállalkozó múltjában hány sikertelen próbálkozás áll,

és azonnal pozitívabban fogod látni a helyzetedet.

Egy teljesen kezdőhöz képest abban a privilegizált helyzetben vagy, hogy már

tudod, hogy mit kell, és mit nem kell tenned ahhoz, hogy jó eredményt érj el.

https://hunmarksol.hu/
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Próbálj meg nem kudarcként visszatekinteni a tapasztalataidra, hanem mint egy

tanulási folyamat részére.

Gondold át és javítsd ki a múltban elkövetett hibáidat, legközelebb sokkal jobb

leszel.

Összefoglalás:

Készíts tervet a megvalósításhoz, bontsd részfeladatokra, hogy átlásd a

tennivalóidat. Ezzel a „térképpel” a kezedben kiszámíthatóvá és elvégezhetővé

teszed a feladataidat. Az elvégezhető, megvalósítható teendők csökkentik a

bizonytalanságodat, erősítik a motivációdat.

https://hunmarksol.hu/
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A halogatás melegágya az, ha nincs határidőhöz kötve egy feladat elvégzése.

Lehet, hogy teljesen lefoglal a munkád, a családod, az otthoni teendők elvégzése.

Ha két munkahelyed van, három gyereket nevelsz egyedül és közben esti

egyetemre jársz, nem biztos, hogy tudnék Neked tanácsot adni, hogy mikor szakíts

időt arra is, hogy elindítsd a saját vállalkozásodat. 

Általában nem ez a helyzet, nem ennyire elfoglaltak az emberek. Vagy ha mégis,

akkor ők azok, akiket csodálunk, akikre felnézünk, mert megtalálják a módját, hogy

mindenre jusson idejük, ami valóban fontos. Biztos, hogy a te ismerőseid között is

vannak ilyen csodalények.

MOST.

Mikor érdemes elindítanod a
vállalkozásodat?

https://hunmarksol.hu/
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Ha úgy döntesz, hogy napi két órát szánsz arra, hogy elindítsd a vállalkozásodat, és

elkezded így, amíg nem lesz annyi jövedelmed ebből, hogy ne kelljen

alkalmazottként dolgoznod, akkor meg fogod találni ennek a módját.

Lehet, hogy a jelenlegi állásod helyett keresned kell egy olyat, amelyik közelebb

van a lakóhelyedhez, vagy ahol magasabb a munkabér, ahol kevesebb munkaórát

kell dolgozni, kevesebb a túlóra, vagy ahol a hétvégéid szabadok.

Lehet, hogy az otthoni teendőket is egyedül végzed el, mert így alakult. Így

szoktátok meg. Ha nincs kőbe vésve, miért ne változtathatnál ezen? Bevonhatod a

családtagokat, átszervezhetsz dolgokat, hogy hatékonyabb legyen.

Lehet, hogy le kell mondanod a kedvenc sorozatodról.

Lehet, hogy egy órával később kell lefeküdnöd este, vagy felkelned reggel.

Az igazság pedig az, hogy arra van időnk, amire akarjuk, hogy legyen.

A másik véglet az a verzió, amikor az emberek arról panaszkodnak, hogy nincs

idejük, miközben földesurak a virtuális világban, ábécé sorrendben fel tudják

sorolni az összes fő- és mellékszereplőt a valaha is televízióban bemutatott

szappanoperából, stb..

A te döntésed. Rajtad múlik. A hozzáállásodon, a kreativitásodon.
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Akkor is, ha egy teljesen új terméket, vagy szolgáltatást akarsz majd kínálni.

Első körben elég csak arra törekedned, hogy egy prototípust elkészíts, vagy

kidolgozod egy minimál verzióját a szolgáltatásodnak.

Ha ez elkészült, tesztelheted a piacot, és a visszajelzések alapján el tudod készíteni

a végleges változatot.

Napi két órát rászánva is tudsz vállalkozást építeni, de ne számíts olyan mértékű

eredményekre, mintha nyolc, tíz, tizenkét órát, vagy esetleg még többet fektetnél

bele napi szinten.

Ha már megvan, hogy mekkora a napi/heti időkereted, akkor az előzőekben

elkészített tervedet vedd elő, és minden feladathoz rendelj határidőt.

Próbálj meg minden feladathoz pontos határidőt rendelni, akkor is, ha ebben a

pillanatban még fogalmad sincs, hogy a megvalósítása mennyi időt fog igénybe

venni.

Az elvárásaidnak ugyanakkor reálisaknak kell lenniük ahhoz, hogy ok nélkül ne

okozz csalódást magadnak.

https://hunmarksol.hu/
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Ha már elkészült a dátumokkal ellátott „útvonalterved”, kezdj hozzá a

megvalósításhoz.

Az elkészült terved alapján készíts heti, illetve napi tervet.

Jelölj ki egy napot, amikor minden héten megtervezed a következő heted teendőit.

Minden este lefekvés előtt nézd át és esetleg módosítsd, aktualizáld a másnapi

listádat. A feladatok mellé írd oda azt is, hogy mennyi időt szánsz az elvégzésükre.

Tervezd meg, hogy mikor fejezed be a napodat!

A vevőid lesznek a legjobb tanácsadóid. Rengeteg olyan információ birtokába

juthatsz tőlük, amire a kezdetekkor még nem is gondoltál. 

Készülj fel a negatív kritikákra is, ne vedd majd támadásnak ezeket. A rosszindulatú

megjegyzéseket engedd el nyugodtan a füled mellett, de az építő jellegű bírálatok

segítségével készíthetsz egy valóban piacképes terméket. 

Elképzelhető az is, hogy az eredeti elképzelésedből valami teljesen más terméket,

vagy szolgáltatást fogsz nyújtani, mert a visszajelzésekből kiderül, hogy a

célcsoportodnak mire van szüksége.

Tervezd meg a hetedet!

Egy napot mindig a legnehezebb, legkellemetlenebb feladattal kezdj, mert akkor

van a legtöbb energiád. Ha későbbre halasztod, lehet, hogy már nem lesz kedved

belevágni, vagy közbejön valami, ami megakadályoz benne.

https://hunmarksol.hu/
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Sétálj egyet, vagy igyál egy �nom kávét, csinálj valami olyasmit, amit szeretsz.

Növeld meg ezzel a dopaminszintedet, hogy boldogan és elégedetten kezdj hozzá

a következő feladathoz a listádról.

Amíg ezen dolgozol, próbálj meg kizárni minden zavaró tényezőt. Halkítsd le a

telefonod, zárj be minden ablakot a böngésződben.

Ha végeztél vele, ne feledkezz meg arról, hogy a kisördög is ott lapul a háttérben,

várja a jutalmat

https://hunmarksol.hu/
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Tedd meg az első lépést most.

Tervezd meg az első matyóhímzéses táskádat.

Írd meg az első oldalt a motivációs könyvedből.

Térképezd fel a lehetőségeket, ahol a jógaórákat tarthatod majd.

Mindegy, hogy mi az üzleti elképzelésed, ez, a mostani a legalkalmasabb pillanat a

kezdéshez.

Kezdj el cselekedni!

https://hunmarksol.hu/
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Nem vagy a saját magad ellensége, így mindig meg tudod magyarázni, hogy miért

nem cselekszel még mindig.

Ássunk a dolgok mélyére, és nézzük meg
közelebbről a kifogásokat

Összegyűjtöttem Neked a kifogásokat, amelyekkel a leggyakrabban találkozni

lehet, amelyek nagy valószínűséggel a Te kifogásaid is:

 a gyűlölt munkahelyed pillanatnyilag biztonságot nyújt anyagilag

 félsz az ismeretlentől, inkább elvagy a megszokott rosszal

 nincs elég önbizalmad

 félsz a kudarctól

 nincs pénzed

De mi történik akkor, ha el is készül a terved, holnapra halasztod a kezdést, mert

ma sürgősebb tennivalóid vannak? Holnap rápillantasz, és úgy határozol, hogy

hétvégén elkezded, majd két hét múlva, takarítás közben előkerül a �ókod

mélyéről. Akkor leülsz, és újratervezed…

Fél év múlva rádöbbensz, hogy még mindig egy helyben toporogsz, és jó lenne

már belevágni az üzletbe, de továbbra sem sikerül.

Nagy valószínűséggel, ha a tettek mezejére lépsz, a lelkesedésed tovább fog vinni

lépésről-lépésre.

https://hunmarksol.hu/
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„Az optimista a lehetetlent lehetségessé;

Valós okok, valós félelmek, amelyek meghátrálásra késztethetnek. Eltemetheted

az álmaidat az agyad egy hátsó �ókjába, ahonnan többet elő sem kell venned, és

folytathatod tovább a megszokott, biztonságos életedet.

a pesszimista a lehetségest lehetetlenné változtatja.”

(William Arthur Ward)

:Vagy

felveszed a kesztyűt, és leküzdöd az akadályokat, mert sikeres vállalkozó akarsz

lenni.

Mert Henry Ford -ot idézve:

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”

Az embereket két csoportra lehet osztani az alapján, hogy egy problémát, feladatot

hogyan közelítenek meg. Az egyik csoport az, amelyik rögtön megoldási

javaslatokkal áll elő, lehet, hogy ezek képtelenebbnél képtelenebbek az elején, de

egyik gondolat szüli a másikat, míg végül megszületik a legjobb verzió. 

A másik csoport meg az, amelyik azonnal kitalál ezer okot arra, hogy miért nem

lehet megoldani, megvalósítani az adott feladatot.
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Miért?

Elhitetheted magaddal, hogy nem is volt annyira fontos, és amúgy sem sikerült

volna. Mivel meg sem próbáltad, elvetted az esélyedet, hogy sikeres legyél.

Az elégedetlenség, a frusztráció megmarad, akkor is, ha ezer kifogást találsz ki,

hogy miért nem változtatsz az életeden. Hibáztathatod a körülményeidet, a

családodat, a társadalmat. Panaszkodhatsz fűnek-fának, irigykedhetsz másokra,

ettől nem leszel boldogabb.

Megpróbálhatod átverni saját magadat, kiszínezheted hupirózsaszínre a jelenlegi

helyzetedet, te is tudod, hogy ez csak ideiglenesen működik.

Ha volt üzleti ötleted, terved, de lemondtál róla, mert cselekvés helyett a

kifogásokat választottad, nagyon fog fájni, amikor egy napon azt veszed észre, hogy

valaki más megcsinálta helyetted. A kávézót az utcasarkon, az applikációt, a

kutyajátékot, vagy bármi is volt az elképzelésed.

Milyen következményekkel kell számolnod,
ha meg sem próbálod megvalósítani az
álmaidat?
Kudarcot vallasz anélkül, hogy bármit is tettél volna.
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Hogyan küzdd le a halogatást és indítsd el MOST a saját
vállalkozásodat?

hunmarksol.hu

Ne menjünk bele abba, hogy ez mennyire korrekt, vagy sem.

Ha te is ebbe a körbe tartozol, akkor is találhatsz kiskapukat.

Amennyiben az üzleti elképzeléseid és a mostani munkád között nincs

összefüggés, egy családtaggal közös vállalkozás jó megoldás lehet, oly módon,

hogy az ő neve alatt fut addig, amíg kilépsz a munkahelyedről.

Nem kell holnap felmondanod, ha vállalkozást szeretnél indítani. Ha

munkanapokon nem tudsz rá időt szánni, ott vannak a hétvégéid, amikor

elkezdheted összerakni, kis lépésekkel felépíteni az üzletedet. Ha szükséges,

gondold át, hogy miként tudsz egy egyszerűsített verzióval is pénzt keresni.

Az állásodat megtarthatod addig, amíg ugyanannyi pénzt nem keresel a cégedből,

mint a mostani munkahelyeden.

Vannak olyan területek, cégek, intézmények, amelyek feltételül szabják a

munkavállalóknak, hogy nem lehet saját vállalkozásuk, vagy a felmondás után

valamennyi ideig nem tevékenykedhetnek azon a területen.

Nézzük meg, hogy hogyan tudod kezelni a
kifogásaidat. Pukkasszuk ki a lufikat!

1. a gyűlölt, vagy unalmas munkahelyed pillanatnyilag biztonságot nyújt

anyagilag
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2. félsz az ismeretlentől, inkább elvagy a megszokott rosszal

Ha ugyanazt a tevékenységet szeretnéd folytatni, mint amit a mostani állásodban

végzel, de a cég politikája ezt bizonyos ideig korlátozza, elkezdhetsz vállalkozni egy

ehhez közelálló területen, és amint a határidő letelik, a mostani tevékenységeddel

bővítheted a tevékenységi körödet.

Ott motoszkál benned a vágy, hogy felépítsd a saját vállalkozásodat, de inkább a

homokba dugod a fejedet, és maradjon minden a régiben?

A változáshoz ki kell lépned a komfortzónádból. Ez lehet, hogy félelemmel tölt el.

Két kérdés, amire választ adva, közelebb kerülhetsz a megvalósításhoz.

Mit veszíthetsz, ha nem teszed meg?

Képzeld el magad tíz, vagy húsz év múlva, amikor még mindig a mostani

megszokott életedet éled. Ugyanaz a napi rutin, amibe belefásultál, ami

boldogtalanná tesz.

Például ha egy pályázatíró cégnél dolgozol, és a munkaszerződésedben aláírtad

azt, hogyha kilépsz tőlük, egy évig nem végezhetsz ilyen tevékenységet, akkor

elindíthatod a saját hiteltanácsadó vállalkozásodat, és később kibővíted a

tevékenységi körödet a pályázatírással. Az új szolgáltatásodhoz már lesz egy

kialakított ügyfélköröd is.
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Képzeld el magad, ahogy jegyzetelsz az esküvőszervező céged első kliensénél.

Mit nyerhetsz, ha megteszed?

Vagy az első megrendelőd elégedetten mosolygó arcát, akinek felújítottad a

lakását.

Bármi is az álmod, egy döntésen múlik, hogy valósággá váljon.

3. Nincs elég önbizalmad

Az élet minden területén szükséged van egy egészséges önbizalomra.

Munkahelyen, otthon, emberi kapcsolatokban. A gátlásos, félénk embereknek

sokkal többet kell bizonyítaniuk, mint azoknak, akik hisznek önmagukban.

Ha magabiztos vagy, tekintélyre tehetsz szert akkor is, ha szakmailag nem vagy a

helyzet magaslatán. Ellenkező esetben határozatlannak, gyengének tűnhetsz, és

sokkal nehezebben éred el, hogy elfogadjanak, hogy rád �gyeljenek.

Egy kisbaba sem születik önbizalomhiánnyal. Gyerekként, �atal felnőttként kerülhet

olyan közegbe, amelyik a magabiztosságát kikezdi, és ő meg akar felelni a

környezetének.

Hogy érzed magad?
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Az eredményeknél, a sikernél jobban semmi nem fejleszti az önbizalmat. De ehhez

fel kell állni a tévé elől és csinálni kell azt, amiben eredményt akarsz elérni.

Ha otthon a szüleitől, vagy az iskolában a tanáraitól mindig azt hallotta, hogy ő

ügyetlen, vagy buta, vagy kövér, akkor ennek megfelelően fog viselkedni, és el

fogja hinni, hogy igazuk volt.

Neked is jár a siker, az elismerés, de ezt nem adják ingyen senkinek, meg kell

küzdeni érte. Ha ehhez előbb magadat, a gátlásaidat kell leküzdened, akkor hajrá,

kezdj bele!

1. Ez az a műfaj, ahol aközben tanulsz, miközben csinálod.

Készítsd el az útvonaltervet, és tedd meg az első lépést. Koncentrálj a folyamatra, a

feladatokra, amelyekről tudod, hogy képes vagy megcsinálni.

Meg fogsz lepődni azon, hogy mennyire megváltozik az életszemléleted, a saját

magadhoz való hozzáállásod már attól, hogy elkezded.

4. Félsz a kudarctól

Bármi is történt a gyerekkorodban, felnőttként a magad útját járhatod.

Meghozhatod a saját döntéseidet. Visszaszerezheted az elvesztett önbizalmadat.

Két dolgot meg kell fontolnod, mielőtt teljesen elveted az ötletedet, vagy

belevágsz az üzletbe.

Az tény, hogy a kezdő vállalkozások jelentős része csődbe megy az első öt évben.
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A tévedés nem kudarc, hanem egy lehetőség arra, hogy megtaláld a legjobb

megoldást.

Lehet, hogy a terméked, szolgáltatásod prezentációja a vasárnapi ebéd közben

elnyerte minden családtagod tetszését.

Elméletben és laboratóriumi körülmények között nem pontosan azok az

eredmények jelentkeznek, mint élesben, a való világban.

Lehet, hogy ezen felbuzdulva piackutatást is végeztél, hogy felmérd a �zetőképes

keresletet a réspiacodon, és az eredmény pozitív lett.

Amit tudsz, amit csinálsz, amiben eredményeket értél el az életed során, azt mind

tanulással, gyakorlással sajátítottad el. Minél jobb vagy valamiben, annál több

tapasztalatszerzéssel töltött óra áll mögötted.

Ha csak olyan, számodra alapvető tevékenységekre gondolsz, mint a cipőfűzés, a

főzés, a biciklizés, az autóvezetés, rá fogsz jönni, hogy ami most rutin, az egy adott

pillanatban egy kihívás volt. Idővel egyre jobb lettél azért, mert nem adtad fel az

első sikertelen próbálkozás után, hanem levontad a következtetéseket, hogy mi az,

amit másképp kell csinálnod ahhoz, hogy elérd a kívánt eredményt.

Mindezek ellenére követhetsz el hibát, vagy felmerülhetnek problémák, amelyeket

nem tudsz kivédeni. De mindig lehet egy B terved.

2. Tervezéssel a legtöbb kockázatra felkészülhetsz.
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És megtörténhet, hogy mindezek ellenére valami végzetes hiba csúszik a

fogaskerékbe, egy tényező, amivel nem számoltál, vagy nem is számolhattál, mert

nem is létezett, amikor te el kezdted tervezni az üzletedet.

Egy új termék, vagy szolgáltatás, ami feleslegessé teszi a tiedet, egy állami

beavatkozás, ami ellehetetleníti a tevékenységedet.

Ha jós lennél, vagy jósnő, akkor jósdát nyitnál, de feltételezem, hogy nem vagy az,

így nincs kristálygömböd, amiből kiolvashatnád, hogy mi fog történni egy-két-öt év

múlva.

Mit tehetsz, hogy a kudarctól való félelmeid ellenére mégis belevágj az

üzletépítésbe?

Legyen mindig egy „B” terved, amit vészhelyzet esetén élesíteni tudsz.

Egy mentőmellény, aminek a segítségével könnyedén ki tudsz úszni a partra.

Lehet, hogy körültekintően feltérképeztél minden kockázatot, ami a megvalósítás

során felmerülhet és kidolgoztad a kezelési tervet is.

Így ha be is kellene csuknod a boltot, nem kell összeomlanod. Felállsz, leporolod a

nadrágodat és továbblépsz. Lehet egy másik üzleti lehetőség. Vagy egy

munkalehetőség, amíg új erőre kapsz, hogy elölről kezdd. Vagy néhány hónapra

elegendő pénz a bankszámládon.
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A kezdő vállalkozásoknak nem szívesen hiteleznek a bankok, ezért a leggyakoribb

lehetőségek, amit igénybe szoktak venni a �nanszírozáshoz: a család, az ismerősök

és a barátok.

Csak annyi pénzt fektess az üzletedbe, amennyinek az elvesztése nem kockáztatja

a saját és esetleg a családod lecsúszását is.

5. Nincs pénzed

 kérj kölcsön

Ha te is ezt a megoldást választod, világosítsd fel őket a kockázatokról, és

beszéljétek meg azt is, hogy milyen határidővel, milyen részletekben fogod

vissza�zetni a kölcsönt.

Különféle vállalkozásokhoz más és más nagyságrendű indulótőke szükséges.

Nem mindegy, hogy mekkora összeg áll a rendelkezésedre, de kevesebb pénzzel

is lehet nagy vállalkozást építeni, csak lehet, hogy több idő alatt.

Használd a kreativitásodat, segítségül, íme néhány lehetőség, amelyekből

válogathatsz:

  takaríts meg

Ehhez tudnod kell, hogy mekkora összegre lesz szükséged, amíg a vállalkozásod

nem viszi, hanem hozza a pénzt. Nézd át a havi költségvetésedet, hogy honnan

tudnál lefaragni, hogy ezt az összeget félretéve elindíthasd a vállalkozásodat.
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Kereshetsz egy olyan megbízható személyt, aki hajlandó társulni veled úgy, hogy ő

�nanszírozza a céget, amíg beindul, te a szakmai tudásodat teszed mellé.

 indíts egy olyan vállalkozást, amelyik nem igényel különösebb indulótőkét

 vonj be egy pénzestársat



Az internetnek köszönhetően ma már rengeteg olyan üzleti lehetőség közül

választhatsz, amelyek elindítása nem igényel számottevő pénzösszeget.

Egy tárhelyre és egy domain névre van szükséged csak, hogy online vállalkozó

legyél. Meg természetesen jó sok munkára, hogy működjön is.

 készíts egy jó termékprezentációt és kérj előre�zetést, vagy találj támogatókra a

közösségi �nanszírozást elősegítő oldalakon (pl. kickstarter.com)



Egy innovatív, kreatív termékkel piacra léphetsz úgy, hogy csak egy mintád van, és

az sem a teljes verzió.

A közösségi �nanszírozás arról szól, hogy bemutatod a terméket, megadva

pontosan, hogy mire, mikor, mennyi pénzre lesz szükséged a megvalósítás során,

és aki ezt hasznosnak, érdekesnek találja, �zet valamekkora összeget. Neked kell

eldöntened azt is, hogy mekkora támogatásért mit kapnak cserébe, egy

köszönömöt, vagy esetleg egy készterméket.
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Ha ezt olvasod, remélem, hogy  már a tettek mezejére léptél, és megtetted az első

lépést a vállalkozásod elindításához.

Gratulálok, ha tényleg így van!

Befejezésül még egy olyan lehetőséget szeretnék veled megosztani, amelynek

segítségével nagy eséllyel nem kell többé az utolsó percben stresszelned azon,

hogy befejezel-e egy adott feladatot.

Parkinson fő aforizmája szerint: „A munkavégzést mindig addig húzzák, hogy

kitöltse az elvégzendő feladat rendelkezésére álló időt”.

+1 tipp, amelynek a segítségével
megszabadulhatsz egy jó adag stressztől

Gondolj csak bele, mikor adják fel a legtöbben az adóbevallásukat? Mikor �zetik be

a számláikat? Mikor adják le a projekteket? Mindegy, hogy mennyi idő állt a

rendelkezésükre, mindig utolsó napon.

A trükk csak annyi, hogy hozd előre a határidőket. Lehet egy projekt leadási

határideje papírforma szerint jövő hétfő, te megszabhatod ezt az időpontot e hét

csütörtökre is. Lehet, hogy elsőre nem lesz könnyű a határidőnél közelebbi

határidőt kijelölni és ehhez tartani magadat, de megéri gyakorolni.
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Képzeld el, amikor nem utolsó percben kapkodva, égbe szökő vérnyomással kell a

postára, vagy ügyfélhez, vagy bárhova rohannod, egy összecsapott, esetleg

hibáktól hemzsegő dokumentációval. Hanem van időd még egyszer átnézni,

kiegészíteni, és hétvégén még ki is pihenheted magad.
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Martin Meadows: Self-Discipline for Entrepreneurs: How to Develop and Maintain

Self-Discipline as an Entrepreneur

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozitív_pszichológia

https://jamesclear.com/procrastination

Források:

https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn

https://www.udemy.com/motivation-how-to-motivate-yourself-in-any-

situation/learn/v4/overview

https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator

https://hunmarksol.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozit%C3%ADv_pszichol%C3%B3gia
https://jamesclear.com/procrastination
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
https://www.udemy.com/motivation-how-to-motivate-yourself-in-any-situation/learn/v4/overview
https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator
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Kedves kezdő
vállalkozó!

Boncata Csilla vagyok, külkereskedelmi közgazdász

végzettséggel rendelkezem. Hobbim és szenvedélyem a

tanulás, az önfejlesztés, az online marketing és a segíteni

akarás. A hunmarksol.hu weboldalon keresztül tudásom és

tapasztalatom legjavát szeretném átadni Neked, hogy segítsek

céljaid elérésében. Voltam alkalmazott állami vállalatnál és a

versenyszférában, kisvállalatnál és nagy cégnél. Volt már és

van vállalkozásom, sok éven keresztül dolgoztam együtt

vállalkozókkal. Merek tévedni és tanulok a hibáimból. Tudom,

hogy a megszerzett tudás csak akkor értékes, ha alkalmazzuk,

és erre bíztatlak Téged is, hogy az írásaimat ne csak olvasd,

hanem amit hasznosnak találsz, ültesd át a gyakorlatba. Azért

dolgozok, hogy segítsek Neked észrevenni a lehetőségeket,

és kihasználni ezeket, hogy tudatosabb, optimistább,

informáltabb, felkészültebb, sikeresebb vállalkozóvá válj

minden nappal, mint tegnap voltál. Arra kérlek, hogy oszd meg

velem észrevételeidet, azokat a kérdésköröket, amelyeket

fontosnak tartasz, hogy honlapomat számodra még

hasznosabbá, érdekesebbé tegyem. Egy társadalom

fejlődésének motorjai a vállalkozók. Tarts velünk, hogy közös

erővel jobb hellyé tegyük a világot! 

Szeretettel, Csilla
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