Capitolul 4

Angajat, sau antreprenor?

S

e pare c` dilema zilelor noastre pune în balan\` varianta de

a munci ca simplu angajat sau de a-\i încerca norocul cu

propria afacere. Am foarte mul\i prieteni ]i colegi care tr`iesc, la
propriu, aceast` dilem`: „A] vrea s` fac ceva, dar nu ]tiu ce“, m`rturisesc unii, sau „M-am s`turat s` muncesc pentru al\ii, a] vrea s` fac
ceva pentru mine“. Bineîn\eles c` toat` lumea are preten\ia de a veni
cu acea idee unic`, minunat` care presupune investi\ie minim`,
munc` pu\in`, dar bog`\ie peste noapte. Este aceasta o caracteristic`
a românilor, s` vrem mult cu minimum de efort, sau este general
valabil ]i pentru alte na\ii?
Într-adev`r, antreprenoriatul este mai dinamic ca oricând în
România, observându-se o cre]tere a vizibilit`\ii în mass-media a
pove]tilor antreprenoriale de succes. Este un subiect de discu\ie
foarte efervescent, în fiecare s`pt`mân` anun\ându-se noi ]i noi
ini\iative cu focus pe acest subiect, de la hub-uri la evenimente de
pitching sau networking, la tranzac\ii care implic` startup-uri în
tehnologie.
Ce ar putea implica îns` o astfel de alegere: angajat, sau
antreprenor? Care ar fi riscurile aferente fiec`rei op\iuni ]i ce ar
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înclina, în final, balan\a în favoarea uneia sau alteia? De ce ai alege s`
fii angajat ]i mai ales angajat într-o multina\ional`? V` avertizez c`
multe aspecte men\ionate pot fi clar parte din valorile promovate de
companii, dar în practic` lucrurile nu stau chiar a]a. Pe de o parte,
vorbim despre siguran\a locului de munc`, sau cel pu\in a]a ar trebui,
când nu tr`im vremuri de criz`. Acest aspect ar veni la pachet cu un
venit sigur ]i cert (lucrez de mai bine de ]apte ani în cadrul aceleia]i
corpora\ii ]i nu a fost lun` în care s` nu-mi primesc salariul). Pe de alt`
parte, po\i c`p`ta experien\` pe cheltuiala companiei ]i ai posibilit`\i
de cre]tere ]i de promovare în carier` (asta în m`sura în care te \ii de
treab` ]i ai ]i un dram de noroc, bineîn\eles). S` nu uit`m ]i de echilibrul via\` profesional`–via\` personal` pe care-l po\i câ]tiga prin
intermediul unui program fix, un program care-\i permite s` ]tii exact
câte ore vei petrece la birou ]i când vei putea pleca acas`, la familie.
Este adev`rat c`, asumându-\i calitatea de antreprenor, î\i
asumi, de fapt, ni]te riscuri, dar ]i satisfac\ia este pe m`sur`. Vorbim
despre mul\umire sufleteasc` pentru succesul unei afaceri pe care ai
promovat-o ]i ai dezvoltat-o singur, dar ]i despre satisfac\ie financiar`
atât timp cât cre]ti o afacere corect` ]i s`n`toas` ]i, ca s` o spunem ]i
pe aia dreapt`, atât timp cât ai ceva noroc. Ca antreprenor, lumea se
deschide în fa\a ta, având posibilitatea de a interac\iona ]i de a
socializa cu o varietate de oameni dintr-o varietate de domenii, ceea
ce-\i va da prilejul unei dezvolt`ri personale adecvate (î\i faci prieteni
cu care po\i colabora, dar ]i du]mani de care înve\i s` te aperi).
Potrivit Indexului Global al Antreprenoriatului (2015), \`rile cu cel mai
mare poten\ial antreprenorial sunt Statele Unite ale Americii (locul 1),
Canada (2) ]i Australia (3), urmate de Marea Britanie (4) ]i de Suedia
(5). La polul opus, cele mai slabe performan\e se înregistreaz` în
Malawi (locul 128), Uganda (129) ]i Bangladesh (130). România se
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afl` pe locul 42 din 130 într-un top al poten\ialului antreprenorial,
realizat de Institutul Global de Antreprenoriat ]i Dezvoltare (GEDI),
o organiza\ie ce studiaz` leg`turile dintre antreprenoriat, dezvoltare
economic` ]i prosperitate. Studiul urm`re]te poten\ialul de a înfiin\a
startup-uri, analizând treizeci ]i patru de variabile investi\ionale în
130 de state de pe glob. Pentru stabilirea clasamentului, au fost analiza\i factori precum percep\ia cet`\enilor asupra oportunit`\ilor de
afaceri, acceptarea riscurilor, inova\ia, competitivitatea sau absorb\ia
pe pia\` a tehnologiei.
Surprinz`tor, potrivit datelor furnizate de Global Entrepreneurship
Monitor ]i de Comisia European`, România este prima \ar` din
Uniunea European` din punct de vedere al inten\iilor antreprenoriale,
27% dintre români declarând c` vor s` porneasc` la drum pe cont
propriu. Procentajul este mai mult decât dublu fa\` de media
înregistrat` în Uniunea European`. Ne num`r`m printre primele \`ri
europene ]i când vine vorba despre modul în care antreprenoriatul
este privit în societate. 71% dintre români consider` antreprenoriatul
ca o alternativ` de carier` excelent`, în compara\ie cu doar 58%
dintre europeni, în timp ce 74% din popula\ia României consider` c`
antreprenorii au un statut privilegiat în societate. Ocup`m îns`
penultimul loc la nivel european din punct de vedere al sustenabilit`\ii ini\iativelor antreprenoriale: mai bine de jum`tate dintre
companiile nou înfiin\ate nu reu]esc s` supravie\uiasc` perioadei
critice de patruzeci ]i dou` de luni (acestea se închid sau î]i suspend`
activitatea). Rata de închidere a companiilor nou înfiin\ate este de
patru procente, a doua cea mai mare din Uniunea European`, dup`
Slovacia (potrivit unui studiu Akcees).
A]adar, apetitul românilor pentru antreprenoriat este în
continu` cre]tere, dar s` nu uit`m c` mai avem multe de îmbun`t`\it,
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cum ar fi educa\ia antreprenorial`, sistemul birocratic sau dificultatea
cu care se pot accesa finan\`rile necesare (de exemplu, fondurile
europene). Mul\i antreprenori aplic` principiul celor „3 P“ când vine
vorba de ob\inerea fondurilor necesare demar`rii unei afaceri, adic`
apeleaz` la „P`rin\i, Prieteni ]i Pro]ti“, dar trebuie s` recunoa]tem c`
acest demers nu este unul s`n`tos pe termen lung.
E clar c` riscuri, avantaje ]i beneficii exist` de ambele p`r\i.
Depinde numai de tine s` faci alegerea corect`, în func\ie de ce-\i
dore]ti ]i de ceea ce crezi c` \i se potrive]te mai bine. Nu avem o re\et`
a succesului standard, dar putem beneficia de opinii ]i de sfaturi, unele
mai avizate decât celelalte. De exemplu, în cazul salaria\ilor, pentru
atingerea succesului mult dorit se recomand` utilizarea eficient` a
ultimelor zece minute petrecute la birou. Michael Kerr, speaker interna\ional ]i autor al multor c`r\i (printre care ]i You Can’t Be Serious!
Putting Humor to Work!), sus\ine c` maniera în care [nchei ziua de
lucru are impact direct asupra rela\iilor tale personale ]i asupra
gradului de fericire. A]adar, oamenii de succes î]i revizuiesc activitatea
zilei care tocmai a trecut, î]i evalueaz` realiz`rile, sarcinile duse la
cap`t, dar ]i pe cele de care se vor ocupa în ziua urm`toare. Important
în acest context este s` finalizezi ziua cu o not` pozitiv` ]i, odat` plecat
de la birou, s` te deconectezi de tot ceea ce înseamn` munc`. Exist`
re\ete ]i pentru rutina de diminea\`: indiferent c` faci sport, ie]i la
plimbare cu câinele sau î\i bei cafeaua în timp ce verifici ]tirile, orice
este util atât timp cât te ajut` s`-\i începi activitatea cu un tonus ridicat,
orientat c`tre creativitate ]i productivitate. Chiar zilele trecute am
urm`rit o ]tire potrivit c`reia în România s-a înfiin\at o comunitate „5
O’Clock“ din care fac parte oameni foarte matinali, iar când zic
matinali, spun c` se trezesc în fiecare diminea\` chiar la ora 5. Aceste
persoane au constatat c` un asemenea program le permite s`
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realizeze mult mai multe într-o singur` zi ]i, în plus, îi ajut` s`
echilibreze balan\a între via\a profesional` ]i cea personal`. Ini\iatorul mi]c`rii m`rturisea c`, în general, reu]e]te s` termine pân` la
prânz 80% din treburi.
Pe zona de antreprenoriat, succesul se presupune c` ar veni
atunci când scopul t`u ]i ceea ce te motiveaz` în afacerea pe care o
dezvol\i nu este câ]tigul financiar ob\inut, ci mai degrab` dorin\a de
a face diferen\a, de a schimba lumea în bine prin ac\iunile pe care le
întreprinzi sau produsele pe care le promovezi. A] ad`uga aici ]i
credin\a – s` crezi cu t`rie în ideea ta ]i în eforturile pe care le
întreprinzi. Un alt factor important este s` cuno]ti înc` de la început
toate premisele ]i riscurile pe care e]ti dispus s` \i le asumi, atât
financiar, cât ]i ca timp investit.
A\i putea spune c` succesul depinde în mare m`sur` ]i de
capacitatea intelectual` a fiec`rui individ în parte. Logic, oamenii
dezvolta\i din punct de vedere al materiei cenu]ii au mult mai multe
]anse s`-]i ating` scopurile ]i s` reu]easc` indiferent ce ]i-au propus.
S-ar putea s` fi\i uimi\i, dar ]i aici exist` p`reri care contrazic aceast`
teorie, p`reri potrivit c`rora „oamenii inteligen\i e]ueaz` ]i pro]tii
reu]esc în via\`“ (sursa: asaseya.wordpress.com). Se porne]te de la
ideea c` ac\iunea este cheia succesului, iar oamenii de]tep\i
analizeaz` prea mult fiecare idee ]i consecin\ele unei poten\iale
ac\iuni, în timp ce persoanele mai pu\in dotate nu-]i pun asemenea
probleme ]i ac\ioneaz` direct. A]adar, de]tep\ii analizeaz`, în timp ce
pro]tii ac\ioneaz`. Mai mult, oamenii inteligen\i se plictisesc repede,
au foarte multe idei pe care î]i doresc s` le încerce ]i, prin urmare,
dau dovad` de lips` de perseveren\` ]i de consecven\`. Practic, nu au
r`bdare ]i nu acord` timpul necesar dezvolt`rii unei afaceri,
renun\ând la prima piedic` întâlnit`, c` doar au multe alte idei pe care

77

le pot încerca. Un prost are idei pu\ine, dar de care se \ine cu din\ii
]i, paradoxal sau nu, a]a se construie]te un brand, prin consecven\`.
Oamenii de]tep\i sunt ideali]ti, refuz` s` accepte realitatea ]i se lupt`
adeseori cu sistemul, ajungând de multe ori s` fie doar ni]te neadapta\i ai societ`\ii. Mai mult, sunt influen\a\i de p`rerile celorlal\i,
motiv pentru care prefer` s` tr`iasc` în propria nesiguran\` ]i s` evite
orice promovare care i-ar putea aduce în lumina reflectoarelor.
Pentru c` oamenii de]tep\i nu au încredere în propriile capacit`\i, se
autoevalueaz` mai jos decât sunt ]i se vând pe bani mai pu\ini. Iar în
final, ezitarea lor îi face s` renun\e definitiv.
„}i dac` ingredientul principal al succesului este ac\iunea, tupeul
vine imediat, pe locul 2. Cele mai multe confrunt`ri se câ]tig` cu tupeu,
nu cu dreptate sau logic` argumentativ`. Oamenii de]tep\i sunt prea
corec\i, prea mode]ti, prea timizi, prea cu bun-sim\, prea la locul lor –
f`r` curaj, f`r` tupeu, f`r` ini\iativ`, c`utând mereu un loc c`ldu\ de
munc` acolo unde nu trebuie s` dovede]ti nimic, ci trebuie doar s` scrie
pe hârtie c` e]ti, c` ]tii, c` etc. Sau se plafoneaz` în tot felul de joburi
low-level, f`r` stres, f`r` responsabilitate, pân` la pensie. }i tr`iesc cu
impresia c` merit` mai mult, chiar ]i doar pentru faptul c` sunt de]tep\i.“
(https://andreichira.ro/de-ce-oamenii-inteligenti-esueaza-si-prostiireusesc-in-viata/)
Indiferent c` suntem angaja\i sau antreprenori, de]tep\i sau mai
pu\in de]tep\i, este clar c` suntem dispu]i s` facem atâtea sacrificii
pentru a atinge ceea ce noi definim succesul, încât uneori uit`m ce
este mai important, uit`m de noi. Când Dalai Lama a fost întrebat ce-l
surprinde cel mai mult la umanitate, el a r`spuns: „Omul. Deoarece î]i
sacrific` s`n`tatea pentru a face bani… Apoi î]i sacrific` banii pentru
a-]i recupera s`n`tatea… Apoi este ner`bd`tor s` vin` viitorul mai
repede ]i nu tr`ie]te prezentul, rezultatul fiind c` el nu tr`ie]te nici în
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viitor, nici în prezent… Tr`ie]te ca ]i cum niciodat` nu o s` moar` ]i
apoi moare f`r` s` tr`iasc` niciodat` cu adev`rat“.
De curând, am citit pe www.capital.ro un articol pe aceast` tem`
]i mi s-a p`rut mult prea interesant ca s` nu vi-l redau – se nume]te
„Facturile ascunse ale dependen\ei de birou“ ]i spune urm`toarele:
„Angaja\ii sau antreprenorii care-]i sacrific` via\a personal` în
favoarea slujbei ori a afacerii au ]anse mari s` constate, atunci când
vor trage linie, c` nu ies deloc pe plus.
Un om de afaceri, aflat în vacan\` pe o plaj` din Mexic,
observa zi de zi un pescar care se întorcea din larg, la scurt timp dup`
ce plecase, cu doar câ\iva pe]ti în barc`. Curios, îl întreb` de ce nu
st` mai mult pe mare ca s` prind` mai mult pe]te. «P`i, prind destui
cât s` îmi hr`nesc familia», r`spunse pescarul. «Dup` care m` întorc
acas`, s` m` joc cu copiii mei. Mânc`m, iar dup` prânz tragem cu
to\ii un pui de somn. Iar seara merg cu prietenii la taverna din sat –
mânc`m, bem, cânt`m la chitar` ]i dans`m», mai spuse el. Omul de
afaceri cl`tin` nemul\umit din cap: «Ar trebui s` petreci mai mult
timp pescuind, astfel încât s` câ]tigi mai mul\i bani. Cu ace]ti bani
î\i po\i cump`ra o barc` mai mare, cu care s` prinzi mai mult pe]te.
Apoi, încetul cu încetul, î\i vei permite s` cumperi mai multe b`rci.
Pentru c` vei prinde foarte mult pe]te, va trebui apoi s` investe]ti
într-o fabric` de conserve. Cu asta vei câ]tiga ]i mai mul\i bani, astfel
încât î\i vei putea extinde afacerea în toat` \ara ]i, de ce nu, în toat`
lumea». Pescarul vru s` afle continuarea: «}i dup` aceea?» «Dup`
aceea vei fi foarte bogat ]i î\i vei permite s`-\i petreci restul vie\ii pe
o plaj`, s` te joci cu copiii, s`-\i faci siesta cu so\ia ]i s`-\i petreci
serile cu prietenii», veni r`spunsul.“
Poate c` istorisirea de mai sus va fi socotit` de mul\i drept
simplist`, îns` zeci de milioane de oameni din întreaga lume ]i sute
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de mii de români ar recunoa]te aici unele asem`n`ri cu via\a lor.
Întreprinz`tori, top-manageri, ]efi de departamente, dar ]i simpli
angaja\i în func\ii de execu\ie muncesc din greu, mult peste cât ]i-ar
dori cu adev`rat, sacrificându-]i de multe ori via\a personal`, rela\iile
cu familia ori prietenii sau pasiunile reale doar pentru c` sper`, mai
mult sau mai pu\in con]tient, c` astfel vor reu]i s` urce pe scara
profesional` ]i pe cea social` ]i vor ajunge, la un moment dat, la un
nivel de confort financiar care s` le aduc`, prin miracol, timp liber,
afec\iune, prieteni, fericire.

Lu`m pe mere, d`m pe pere

Dincolo de „daunele“ la nivel psihic sau social, lipsa acut` de
timp se transform`, în cele mai multe cazuri, în pierderi financiare
destul de u]or cuantificabile. „Lucrez ]ase zile din ]apte, de la zece
diminea\a la zece seara ]i chiar mai târziu uneori. A]a c` în ziua
liber` nu pot ]i nu vreau decât s` m` relaxez ]i s` petrec ceva timp
cu fata mea“, poveste]te Teodora N., manager într-o firm` bucure]tean` din domeniul comunic`rii. „Faptul c` muncesc atât de mult
îmi aduce, desigur, cheltuieli suplimentare. Pe lâng` gr`dini\a privat`
(300 de euro pe lun`), la care am apelat pentru simplul fapt c` are un
program mai flexibil decât cele de stat (î\i po\i duce copilul ]i mai
târziu de opt-opt ]i jum`tate ]i îl po\i lua ]i mai târziu de cinci-cinci
]i jum`tate), am ]i o bon` care se ocup` de copil seara ]i uneori
sâmb`ta. Care m` mai cost` 200 de euro pe lun`. De cur`\enie ]i alte
treburi gospod`re]ti (sp`lat rufe ori c`lcat) se ocup` o doamn` pe
care o pl`tesc cu 100 de lei pe zi. Vine de trei ori pe s`pt`mân`, a]a
c` înseamn` undeva la 300 de euro pe lun`. În plus, cu excep\ia
micului dejun ]i a meselor de duminic`, m`nânc numai la birou, fie
de la firma de catering din cl`dire, fie comand. Asta estimez c` m`
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mai cost` vreo 50 de lei pe zi, adic` aproximativ 300 de euro pe
lun`“, spune Teodora.
Dar costurile pe care le genereaz` programele supraînc`rcate
de munc` nu se opresc aici. „Nu ajung aproape niciodat` într-un
supermarket sau hipermarket. }tiu c` sunt unele cu orar non-stop, dar
sunt prea departe fa\` de traseul meu birou–cas`, a]a c` îmi fac mare
parte din cump`r`turi la magazinul de la parterul blocului. Unde sunt
con]tient c` pre\urile sunt ]i cu 50% mai mari“, m`rturise]te George,
]eful departamentului de marketing dintr-o multina\ional` din
domeniul alimentar. „Iar când e s`-mi cump`r de îmbr`cat sau de
înc`l\at, merg la mall, intru în primul magazin ]i în maximum un
sfert de or` am terminat. Probabil c`, dac` ai timp s` cau\i, g`se]ti
acelea]i lucruri sau altele ]i mai frumoase sau mai de calitate la
jum`tate de pre\, dar asta e“, spune el.
Cheltuielile legate de aspectul fizic sunt ]i ele mai mari în
astfel de situa\ii: mereu presa\i de timp, cei care muncesc mult peste
cele patruzeci de ore „regulamentare“ apeleaz` la cele mai
convenabile solu\ii (sala de fitness cea mai apropiat` de birou ori
salonul de cosmetic` cu cel mai generos program de lucru, indiferent
dac` raportul pre\–calitate nu este nici pe departe cel mai grozav). Nu
în ultimul rând, stresul ]i suprasolicitarea las` urme adânci la nivel
fizic ]i psihic. }i chiar dac` majoritatea joburilor de acest tip vin la
pachet cu o asigurare medical` generoas` la o clinic` privat`,
s`n`tatea pierdut` nu \i-o poate reda nimeni cu adev`rat, indiferent
de suma pus` în joc.

Cine ia piciorul de pe accelera\ie?

Mul\i dintre cei care au joburi ce le cer zece, dou`sprezece ori
chiar paisprezece ore de munc` pe zi par a fi destul de con]tien\i de
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lucrurile pe care le pierd atât la nivel spiritual, cât ]i material. De ce
o fac, totu]i?
„În \`rile bogate, consumul const` în oameni care cheltuiesc
bani pe care nu-i au pentru a cump`ra lucruri de care nu au nevoie,
pentru a impresiona oameni pe care nu-i plac“, spune economistul
german Joachim Spangenberg. Consumul pe credit este, într-adev`r,
unul dintre principalele lucruri care te pot face prizonierul unei
cariere profesionale suprasolicitante. Cel`lalt motiv important este,
într-adev`r, dorin\a de a epata, confirm` psihologul Aurora Liiceanu.
Iar cele dou` aspecte se împletesc ]i se completeaz` deseori. „La noi,
oamenii se iau unii dup` al\ii cu u]urin\`, exist` o concuren\` la
nivelul exteriorului unui individ ]i nu a interiorului lui, iar afi]area
standardului financiar este agresiv`“, explic` ea.
Dup` zeci de ani de consumerism ]i idealizare a carierei profesionale, ce era obligatoriu s` aib` un singur sens, ascendent, în \`rile
din Vest a ap`rut ]i se manifest` din ce în ce mai vizibil o reac\ie de
respingere a acestui mod de a tr`i. Downshifting-ul (tehnic, înseamn`
s` treci motorul într-o treapt` inferioar` de vitez`) este un curent care
promoveaz` un stil de via\` mai relaxat, mai s`n`tos, mai cump`tat,
mai prietenos cu natura ]i pune în discu\ie rela\iile dintre individ ]i
timp ]i raportul munc`–via\`. Astfel, potrivit unor studii ]tiin\ifice,
între 1990 ]i 1996, 19% dintre americani au luat o decizie voluntar`
de a-]i schimba stilul de via\` (alta decât ie]irea la pensie), care le-a
adus o sc`dere a veniturilor, ar`ta sociologul Juliet Schor. O cercetare
similar` în Australia a stabilit c` 23% dintre adul\ii cu vârste cuprinse
între 30 ]i 59 de ani au luat decizii identice în ultimul deceniu al secolului trecut. „Criza economic` ar trebui s` faciliteze downshifting-ul
]i probabil c` în str`in`tate se întâmp l` acest lucru, de]i nu trebuie
confundat` supravie\uirea (survival) cu self-sufficiency“, spune Aurora
Liiceanu.
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Lucrurile nu stau tocmai la fel când ne uit`m la ce se întâmpl`
în România. Blogul viatalatara.wordpress.com prezint` experien\a
unei familii bucure]tene care a ales s` reduc` tura\ia ]i s` se mute
într-un sat din Muntenia. Îns` astfel de situa\ii sunt, înc`, privite ca
ni]te curiozit`\i.
„Societatea româneasc` este foarte polarizat` între supravie\uire ]i extravagan\`, opulen\` a noilor îmbog`\i\i. Ambele
extreme nu au nimic de-a face cu downshifting-ul, pentru c` acest
fenomen este consecin\a unei atitudini fa\` de via\`, în care s`r`cia ]i
excesul nu exist`. Societatea româneasc` valorizeaz` mult dimensiunea materialist` a vie\ii, iar cei cu mul\i bani consider` c` reu]ita
în via\` trebuie exhibat` prin obiecte ]i stil de via\` exorbitant“,
explic` Aurora Liiceanu. Ea crede c` în România va mai trece ceva
vreme pân` când oamenii vor în\elege c` valorile majore ale vie\ii nu
sunt banii, casele inutil de mari sau inutil de multe, petrecerea vacan\elor în hoteluri scumpe – ca spa\iu al exhibi\ionismului financiar –
ori rela\iile superficiale. }i totu]i, pot fi acuza\i de consumerism
excesiv oameni care ]i-au petrecut prima parte a vie\ii într-o penurie
general`??

Pro ]i contra

BANII. „Suntem înconjura\i de filosofia «Cumperi acum,
pl`te]ti mai târziu» ]i am uitat valorile adev`rate. Limita\i-v`
datoriile ]i preveni\i cheltuielile exagerate renun\ând la cardurile de
credit. Cu cât cheltuie]ti mai mult, cu atât trebuie s` munce]ti mai
mult pentru a pl`ti. Aminti\i-v`: cele mai bune lucruri din via\` sunt
gratis. Reînv`\a\i valoarea banilor ]i tr`i\i la un nivel pe care vi-l
permite\i“ (Manifestul downshifting-ului, Tracey Smith).
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TIMPUL. „Când î\i schimbi perspectivele asupra modului de
petrecere a timpului, o nou` lume se deschide. Ce s-a întâmplat cu
jocurile, lectura, discu\iile, interac\iunea din familie? Am uitat, pur ]i
simplu, bucuria pe care aceste lucruri \i-o pot aduce. La ce bun s` ai
mul\i bani dac` nu ai timp s`-i cheltuie]ti? Cel mai important dar este
timpul, care trebuie petrecut împreun` cu cei mai importan\i oameni
din via\a voastr`“ (Manifestul downshifting-ului, Tracey Smith).
Poate o s` vin` vremea în care o s` iau atitudine ]i o s` \in cont
de statisticile men\ionate mai înainte ]i mai ales de adev`rurile
amintite (con]tient` fiind de adev`rul celor spuse), dar deocamdat` nu
este posibil. Din p`cate, sunt o fat` materialist` care tr`ie]te într-o
lume materialist` ]i, deci, mi-e pu\in greu s` o iau din nou de la zero.
Poate într-o alt` zi…
De]i înc` nu pot face acest pas, îi admir din tot sufletul pe cei
care se avânt`, risc` ]i ob\in via\a mult dorit`. Cunosc astfel de
persoane ]i m` simt intimidat` de puterea lor de reac\ie, de idealismul
lor ]i de sacrificiul f`cut pentru a-]i atinge scopurile. L-a] putea aminti
aici pe Vlad, un prieten al so\ului meu, care ]i-a vândut casa ]i ma]ina
pentru a investi într-un concept cu totul nou în România, dar în care el
a crezut cu t`rie. A avut curaj ]i a luat atitudine – s-a chinuit vreo doi
ani, dar afacerea a început s`-i mearg` bine ]i se gânde]te acum la
extinderea acesteia peste praguri pe care nu ]i le-a imaginat ini\ial.
Un alt exemplu ar fi un fost coleg de serviciu, Romeo. Dac` îl
vedeai de la distan\`, ai fi zis c` nu e mare lucru de capul lui – „un
analist am`rât“, ca s`-mi citez colegii. }i totu]i, a fost suficient s` stau
pu\in de vorb` cu el ca s`-mi dau seama de ce se ascundea în spatele
acestei aparen\e. Este un om extraordinar de citit, un vis`tor ]i un artist
în adâncul sufletului s`u. M` pierdeam în conversa\iile cu el, în
pl`cerea de a-l urm`ri. Nu în\elegeam motivele pentru care cineva cu
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un asemenea poten\ial se complace într-o pozi\ie care nu-i aduce nicio
satisfac\ie ]i care, s` spunem drept, reprezint` doar un început de drum
pentru cei care vor s` fac` ceva în via\`. Se pare c`, în final, nu m-a
dezam`git, pentru c` a renun\at la banc`, la tot ceea ce înseamn` s` fii
corporatist ]i a ales calea artistic`: teatru, dar ]i hair styling. Ce
schimbare, nu?
Pove]ti despre cei care renun\` la via\a în multina\ionale pentru
a-]i urma visul g`sim în lumea întreag`. Un exemplu gr`itor este cel al
lui Patrick Pichette, SVP ]i CFO Google, care, dup` ]apte ani petrecu\i
în cadrul echipei Google, s-a decis s` se retrag` pentru a c`l`tori cu
rucsacul în spate împreun` cu so\ia sa. El a declarat c` ini\iativa a fost
a so\iei, care, în timpul unei excursii pe muntele Kilimanjaro, l-a
întrebat dac` nu ar vrea s` continue astfel de escapade ]i s` c`l`toreasc` mai mult. Probabil c` persoane precum Pichette, care au de\inut
atâ\ia ani o func\ie de vârf într-o companie multina\ional`, nu se
confrunt` cu restric\ii de ordin financiar când vine vorba s` ia
asemenea decizii. Pe scurt, cum spune românul, îi d` mâna s` fac` o
asemenea mutare.
Niciodat` nu este prea târziu s` faci o schimbare în via\a ta ]i
s`-\i urmezi visul. Acest lucru îl dovede]te ]i o americanc` în vârst` de
91 de ani care de doi ani s-a al`turat echipei IDEO în Silicon Valley, o
companie de design tehnologic cunoscut` pentru dezvoltarea primului
mouse Apple. Principala sarcin` a doamnei este s` dezvolte produse
care s` vin` în întâmpinarea problemelor cu care se confrunt` oamenii
în vârst`, cum ar fi, de exemplu, ochelari de vedere dota\i cu camere ]i
dispozitive audio care s`-i ajute pe utilizatori s`-]i aminteasc`
numele persoanelor.
}tim ce implic` via\a de corporatist ]i suntem nemul\umi\i, ]i
atunci de ce nu facem ceva s` schimb`m situa\ia? Ba chiar ne
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amuz`m de glumele f`cute pe seama corporati]tilor ]i ne distr`m
teribil când le citim pe e-mailurile de serviciu, de]i recunoa]tem c`
unele dintre ele se apropie de adev`r.
Cred c` dup` atâta filosofie ne-ar prinde bine o pauz` în care
s` ne destindem, a]a c` putem savura urm`toarele glume:
1. Ce face un corporatist când ajunge la Judecata de Apoi?
Comand` o cafea ]i pleac` în grab` f`r` s` pl`teasc`, scuzându-se c` mai are cinci întâlniri.
2. Cum recuno]ti corporatistele într-un grup de o sut` de femei
goale? Întrebi cine vrea hainele înapoi ]i cine ma]in` de
serviciu.
3. Ce-]i spun corporati]tii înainte de a face sex?
Ea: Vreau un orgasm ASAP!
El: No problem, my dear, dar wait a minute, c` n-am
feedback pozitiv de la my dick!
Ea: Oh, ce cute, he’s on burnout!
4. Un angajat la multina\ional` e chemat în biroul ]efului.
}eful: E]ti concediat!
Angajatul: Serios, credeam c` sclavii se vând!
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