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MIÉRT ÍRTAM EZT A KÖNYVET?
 

„Starting your own business is risky, but the recent economic turmoil suggests that we should recalibrate our
notions of safety. The working world used to be divided into safe but boring jobs, and exciting but risky ones.
Of late, many of the supposedly safe professions have been decimated – which should help us let go of illusions
of safety.“

Alain de Botton, Monocle‚ „Small Business Guide“ 2009/10

 

A terv tulajdonképpen bombabiztos volt. Feladtam a jól fizetett
állásomat,  hogy  a  magam ura  lehessek.  Elegem volt  az  irodai
rutinból,  elegem a  másoknak  való  alárendeltségből,  a  kötelező
meetingek csip-csup ügyeiből.  Holnap később jövök be  (Morgen
komm  ich  später  rein)  címmel  könyvet  is  írtam  arról,  hogy
manapság már mindegy,  mikor és hol  dolgozunk,  ha egyszer a
munkát  elvégezzük.  A  könyvhöz  végzett  kutatómunka  során
számos  olyan  vállalatot  találtam,  amelyek  engedélyezték
munkatársaiknak  ezt  a  szabadságot,  és  komoly  eredményeket
tudtak  felmutatni.  Ugyanakkor  biztos  voltam  benne:  saját
munkaadóm,  a  Vanity  Fair  folyóirat,  amelynek  vezető
szerkesztőjeként  dolgoztam,  nem tartozik  az  ilyen  szellemiségű
munkahelyek közé. Ahogy a legtöbb általam ismert médiavállalat
sem.  Egy  újságírónak  mindig  szolgálatban  kell  lennie.  És
természetesen mindig az íróasztalnál. Hiszen bármikor történhet
valami.

Elhatároztam, hogy az elméletemet arról, hogy dolgozni bárhol
lehet  –  nevezzük ezt  „easy economynak” –  abban a  státuszban
próbálom ki, amelyben ez a legegyszerűbben megvalósítható. Azaz



elhatároztam,  hogy  vállalkozni  fogok.  Volt  kiépített
kapcsolatrendszerem,  bemutatható  portfólióm,  volt  számtalan
ötletem  és  jókora  napidíjam.  Miért  ne  dolgozhatnék  bárhol  a
világon  a  cikkeimen  vagy  fejlesztési  koncepciókon?  Aztán
Németországba  visszatérve  tarthatok  előadásokat,  vagy
dolgozhatok  tanácsadóként  kiadóknak  és  ügynökségeknek.  Ha
pedig hív  majd a  messzeség,  megírom a következő könyvemet.
Balin, Buenos Airesben, Bangkokban – vagy épp egy isten háta
mögötti német faluban. Olyan életet láttam magam előtt, amelyről
mindig is álmodtam: egy független világpolgár kényelmes életét.

Aztán beköszöntött a gazdasági válság.

Először azt gondoltam, amit mindenki:  úgyis elmúlik,  engem
úgysem  érint.  Majd  néhány,  amúgy  optimista  ember  a
környezetemben elkezdte rossz színben látni a helyzetet. Kevesebb
megbízás  érkezet t ,  k isebbek  le t tek  a  keretek  és
barátságtalanabbak az ügyfelek. Végül nekem is feltűnt a változás.
A szerkesztők nem hívtak vissza. A honoráriumokat megnyirbálták,
általam  biztosnak  tartott  munkahelyek  egyik  napról  a  másikra
szűntek  meg.  A  helyzet  nem  volt  drámai,  de  mégis  nehéz,
bizonytalan  és  valahogy  rossz  hangulatú.

Pont  most  kellett  nekem  is  megvalósítanom  a  globális
mobilitásról,  a  lehető  legteljesebb  szabadságról  és  a  szakmai
önmegvalósításról szőtt elképzeléseimet? Lehet, hogy már nem is
az  a  lényeg,  hogy  „később  jöhessek  be”,  hanem  hogy  legyen
egyáltalán  bemennem  valahová?  Talán  nem  kellene  zúgolódni,
túlzónak  tartott  igényekkel  követelőzni,  és  –  kérem  szépen  –
mindig ugrásra készen kéne várakozni a munkahelyünkön. Ideje
lenne túlórázni,  még mielőtt  nálunk is  csökkentik a munkaidőt.
Hiszen  a  recesszió  idején  ezekkel  az  új  követelményekkel  kell
szembesülniük a munkavállalóknak és a szabadfoglalkozásúaknak.
Nemde? Talán  jobb lenne,  ha  elhalasztanám az  utazásról  szőtt
álmaimat, elpakolnám a csoportmunkaszoftvereket, és igyekeznék



rendes, 9-től 5-ig tartó munkát szerezni, ameddig még létezik ilyen.
És örülnöm kéne, ha minden nap leülhetnék az íróasztalhoz.

Vagy mégsem?

Néhány napi  töprengés  és  számos  –  barátokkal,  kollégákkal
folytatott – hosszú vita után elhatároztam, hogy azt teszem, amit
alapos  megfontolás  után  bárki  tenne,  aki  elemző  módon
gondolkodik.  Azaz  egyelőre  semmit.  Talán  mégiscsak  elmúlik
magától a válság. Mindenesetre nem szerettem volna már az első
akadálynál sutba dobni az elméletemet, akkor sem, ha úgy tűnt, az
ár elől egy kitörő vulkán felé menekülök.

Egyik  nap,  amikor  épp komolyan rágódtam azon,  hogy nem
adtam-e  fe l  e lhamarkodottan  a  vezető i  he lyemet  a
szerkesztőségben,  sms  érkezett  pittyegve  a  telefonomra.
„Megszüntették  a  Vanity  Fairt,  mindenkinek  felmondtak”  –
értesített egy korábbi munkatársam a szerkesztőségi értekezletről.
Ekkor már tudtam, hogy jól döntöttem: okosabb volt a süllyedő
hajót  saját  kezdeményezésből,  terveket  és  álmokat  dédelgetve
elhagyni,  mintsem  kétségbeesetten  kapaszkodni  a  biztos
alkalmazotti pozícióhoz, amely ezek szerint mégsem volt annyira
biztos.  Nem volt  könnyű elbocsátott  kollégáimnak.  A felmondás
meglepetésként  érte  őket,  legtöbbjüknek  nem volt  B-terve.  Ezt
tetézte még, hogy ha egy folyóirat nyolcvan munkatársa hirtelen
egyszerre  keres  munkát,  akkor  természetszerűleg  nem  járhat
mindenki  sikerrel.  A  következő hónapokban több biztosnak hitt
munkahely megingott az olyan nagy hagyományokkal rendelkező
vállalatoknál  is,  mint  a  Märklin,  a  Rosenthal,  a  Schiesser,  a
Karstadt és az Opell. Ezek a cégek már nem tudtak életre szóló
biztonságot  nyújtani,  szemben  a  korábbi  generációk
tapasztalataival.

Én azonban rájöttem, hogy a megbízások kezdeti csökkenése
csak  a  vállalatok  válság  eleji  bizonytalanságát  tükrözte.  Az



elméletem  mégsem  volt  hát  annyira  naiv.  Mégiscsak  lehet
gazdaságilag nehéz időkben is szabad, kötetlen és boldog életet
élni. Időközben legalább annyit keresek – feltéve, hogy nem veszek
ki  közben szabadságot –,  mint  egy alkalmazott.  Már senki  sem
kérdőjelezi  meg  a  munkamódszeremet,  mindegy,  hogy  helyben
dolgozom,  vagy  éppen  egy  lisszaboni  kávézóból.  Az  élet  nem
mindig könnyű, de ez easy economy elméletéhez ennél közelebb
valószínűleg nem kerülhetnék.

Azóta  több  embert  megismertem,  akiknek  az  enyémhez
hasonlóan alakult a sorsa. A régi bizonyosságokban csalódva saját
kezükbe  vették  az  életüket,  hogy  végre  azt  csinálhassák,  amit
szeretnek.  Elektronikus  tanulással  foglalkozó  céget  alapítottak,
hatékonyságot  javító  programot  fejlesztettek  iPhone-ra.  Esetleg
virtuális  személyi  asszisztenseket  közvetítő  ügynökséget
alapítottak. Van, aki télen Dél-Amerikából dolgozik, van, aki egy kis
uckermarki víkendházból.

Néhányan azt  a  tanulságot  szűrik  le  a  válságból,  hogy még
jobban kell ragaszkodniuk a biztonsághoz, mindenekelőtt a biztos
álláshoz, amennyiben van még ilyen. Ez érthető, és rövid távon
ésszerű is,  de  hosszú távon nem a  legjobb,  legalábbis  nem az
egyetlen  stratégia.  Egyesek  azonban  nem  hagyták  magukat
megfélemlíteni,  és  felmondták a  jól  fizető  állásukat.  A válságot
esélyként  fogták  fel.  Sok  pályakezdő  az  aktuális  gazdasági
helyzetben nem is reménykedett biztos álllásban, és a nappaliban,
mindössze  egy  laptoppal  felszerelkezve  látott  neki,  hogy
megvalósítsa  üzleti  tervét.

Nem véletlen, hogy az easy economy – azaz a mobil, rugalmas
és saját magunk által vezérelt munka – nehéz gazdasági időkben is
működik. Időközben azt gondolom, hogy valójában még jobban is
működik.  A  válságnak  vége,  legalábbis  így  érezzük,  a  krízis
azonban alapvető változást idézett elő az emberek mentalitásában.
Egy  olyan  fejlődési  folyamatnak  lett  katalizátora,  amelyet  a



szakértők  már  korábban  is  elkerülhetetlennek  tartottak,  most
azonban még jobban felgyorsult, és sokak számára most vált csak
először világossá.

A változás eredményeképp az életpályák és pályafutások úgy
átalakulnak,  hogy  alig  marad  közük  a  szüleink  generációjának
életéhez.  A  hobbink lehet  a  szakmánk,  és  ott  élhetünk,  ahol  a
legboldogabbak és a leghatékonyabbak vagyunk. Márkaként kell
pozicionálnunk magunkat, és ki kell építenünk az erősségeinket.
Azokat  a  tevékenységeket  pedig,  amelyeket  nem szívesen  vagy
nem jól csinálunk, továbbítanunk kell más szakértőknek, sőt, talán
más  országok  szolgáltatóinak.  Könnyű  szívvel  leszünk  így
önfoglalkoztatók, de mindenekelőtt önállóbban fogunk gondolkodni
és érezni.  Szép, izgalmas és teljes életünk lesz.  Ez a lehetőség
azonban nem áll nyitva mindenki előtt. Csak azok érhetik el, akik jó
szakképzettséggel, kellő kíváncsisággal és kulturális nyitottsággal
rendelkeznek,  valamint  készen  állnak  az  élethosszig  tartó
tanulásra, és hisznek a saját képességeikben. Mindez azt is jelenti,
hogy sokan kiesnek a rostán. A munka új világa – legyen a neve
meconomy – kemény lesz, és megosztja a társadalmat.

Való igaz, nem mindenkinek lehet a hobbija a szakmája. Nem
mindenki szabadulhat az iroda fogságából, és valósíthatja meg meg
önmagát a modern világban. Ebből a könyvből az profitál, akit vonz
a  digitális  gazdaság,  a  globális  mobilitás  és  a  személyes
márkaépítés  lehetősége.  Az,  aki  szenved  attól ,  hogy
alkalmazottként mások irányítják, és azon gondolkodik, hogy végre
valami  értelmeset  kellene  kezdenie  az  életével.  Aki  már
önfoglalkoztató, de küszködik a napi rutinnal és a kenyérre való
megkeresésével. Aki olyan új munkát keres, ami ma még nem is
létezik. Aki munkaadóként tudni szeretné, hogyan vonzza magához
a legjobb munkavállalókat. Ezt a könyvet nem azoknak írtam, akik
becsülik  a  jóleső  rutinmunkát,  a  munkaidő  pontos  végét  és  a
teljesen kiszámítható jövőt. Vannak olyan munkakörök, amelyeknél
a  meconomy  egyszerűen  nem  működik.  E  könyv  legfontosabb



célcsoportját  az  információs  társadalom dolgozói,  más  szóval  a
kreatívok alkotják.  Azok,  akik  információkkal  foglalkoznak,  akik
inkább kifejlesztik, mint legyártják a terméket, akik inkább digitális
mint kézműves szolgáltatásokat nyújtanak, és főleg számítógépen
dolgoznak. Ez ma már az összes munka mintegy ötven százalékát
érinti – növekvő tendenciával –, de persze nem mindent.

A  meconomy  leginkább  azért  lesz  kemény,  mert  kevesebb
biztonsággal kell megelégednünk, eltűnnek a régi gazdasági rend
szalagkorlátai. Az államnak, a társadalombiztosításnak és számos
politikai  intézményrendszernek alkalmazkodnia  kell  ehhez az  új
világhoz,  amennyiben  érvényes  akar  maradni  az  állampolgárok
számára. Nehéz lesz annak, aki szenvedélye és képességei helyett
továbbra  is  az  állami  hálózatokra,  a  betanult  rutinokra  és  a
megszokott  munkanapokra  akar  támaszkodni,  és  feltehetőleg  a
változás veszteseihez tartozik majd. Vége a bő éveknek. Most az
izgalmas, kihívásokkal teli, veszélyeket és lehetőségeket egyaránt
tartogató esztendők jönnek.

Ez  a  könyv  elsőként  elektronikus  kiadásban  jelenik  meg,
bizonyítandó azt, hogy számos klasszikus intézményre már nincs
szükségünk, hanem személyesen is  kezünkbe vehetjük a dolgok
irányítását. Magam keresem meg az olvasóimat, nagy kiadó vagy
könyvkereskedés hátszele nélkül. Illetve remélhetőleg az olvasók
maguk találják meg a könyvet.  A digitális  formátumot bizonyos
művek esetében kifejezetten megfontolandónak tartom. Eltekintve
attól, hogy egyre kényelmesebb olvasókészülékek jelennek meg, és
egyre inkább előtérbe kerülnek az internetes tartalmak fizetőssé
tételéről szóló viták, a fő ok, amiért ez a könyv először e-book
formájában jelenik meg, a gyorsaság. A kiadóm jövő ősz előtt nem
tudta volna könyvesboltokba vinni – azaz szinte egy évet kellett
volna  várnom.  A  téziseim  azonban  most  aktuálisak,  most  kell
megvitatni őket.

Mindez nem jelenti azt, hogy a könyv papíron soha nem lesz



olvasható.  Először  digitálisan  megjelentetni  azonban  érdekes
kísérlet,  amelynek  kimenetelére  magam  is  kíváncsi  vagyok.
Örülnék, ha az olvasó segítene nekem bebizonyítani, hogy ennek a
forgalmazási módnak – a dokumentumok, a zene, a fénykép és a
film után – hosszabb szövegek esetében is lényegesen megnő a
jelentősége a közeljövőben.

 

BEVEZETÉS
 

„The future of business will be more startups, fewer giants, and infinite opportunity.“

Chris Anderson

 

Ki  kell  zökkennünk néha a régi  kerékvágásból,  hogy tudjuk,
hogyan tovább. Olykor egy jókora rúgás kell,  hogy elfogadjuk a
változásokat,  amelyekről  már  régóta  sejtettük,  hogy
visszafordíthatatlanok. Máskor pedig egyszerűen csak szeretnénk
kipróbálni valami újat, mert a régi állóvízből már elegünk van, és
vélhetően úgyis bekövetkezik a fordulat.

Legkésőbb a gazdasági válság nyilvánvalóvá tette, hogy számos
olyan érték és szabály leáldozóban van, amely a szüleinknek még
biztonságot és állandóságot adott. Korábban is sejtettük, de most
már  alig  tagadható,  hogy  szinte  semmi  sem  maradt,  ami
egzisztenciális  biztonságot  nyújthatna.  Nyugdíjas  állás?  Nagy
múltú cégek? Nyugdíj-előtakarékosság? Kifáradt rendszerek, vagy
már  össze  is  roskadtak.  Életr i tmusunk  látszólagos
kiszámíthatósága,  a  napi  munkábajárás,  a  nyugdíjra  való



gyűjtögetés  –  mindez  hirtelen  reménytelenül  elavultnak  tűnik.
Ítélhetjük  a  bizonytalanságot  rossznak  és  kétségbe  ejtőnek.
Azonban  rajtunk  áll,  hogy  felfedezünk-e  némi  pozitívumot  is  a
katasztrofális hírekben. Mégpedig, hogy esetleg vár ránk valami
más a rajnai kapitalizmus patriarchális rendszere, a sorház és a
nyugdíj  helyett.  Talán  egy  olyan  élet,  amelyet  pár  éve  már
ízlelgetünk,  de eddig túl  veszélyesnek tűnt belevágni.  Egy élet,
amely  olyan  szabadságot,  olyan  döntési  lehetőségeket  és
önérvényesítési utakat nyit meg előttünk, amelyeket pár éve még
elképzelhetetlennek tartottunk.

Az éleslátású Monocle  folyóirat szerint 2009 az újragondolás
éve volt. Az emberek megtanultak a képességeikre hagyatkozni,
nyilatkozta a főszerkesztő, Andrew Tuck, aki a világ minden tájáról
közölt  véleményeket  a  téma  kapcsán.  „Sokan  borzalmas
veszteségeket könyveltek el, de jótékony változások is történtek.”
Tuck  is  azon  a  véleményen  van,  hogy  a  jelenlegi  helyzetben
érdemes elgondolkodnunk azon, hogy kik vagyunk, és mit akarunk
valójában.  „Ismerek  embereket,  akik  fotóügynökből  szakácsnak
vagy  bankárból  gazdának  képezték  át  magukat,  és  mindkét
területen igen sikeresek. Szerintem ez nagyszerű. Sohasem késő
belevágni abba, ami igazán nekünk való.” Sokan a válságban és a
válság után jöttek rá, hogy mi az, ami valóban boldoggá teszi őket.

Ha azt csinálod, amit valóban szeretsz, életed egyetlen napján
sem kell  dolgoznod –  tartja  a  mondás.  Ami  korábban dagályos
szólamként hangzott,  most egyszer csak lehetségessé vált.  Nem
utolsósorban  a  digitális  gazdaság  az,  ami  egyszerűbbé  és
szükségessé is teszi, hogy megtaláljuk a minket lelkesítő termékek
és  tevékenységek  célcsoportját,  rajongóit  és  piacát.  Az  élet  a
lehetőségek építőjátéka lett. Kiválogathatjuk azokat az elemeket,
amelyek illenek hozzánk, hogy aztán ezekből építkezzünk.

Az embereket világszerte foglalkoztatja a kérdés, hogyan lehet
minél könnyebben megoldani az élet mindennapi dolgait praktikus



trükkök és  a  modern technika segítségével.  Általános törekvés,
hogy optimalizáljuk hatékonyságunkat. Az ok: a régi jó, 9-től 5-ig
tartó munkanap egyre inkább a múlté, és a jelenléti kötelezettség
megszűntével  komoly  érdekünkké  vált,  hogy  gyorsabban  és
hatékonyabban intézzük el ügyeinket, hogy aztán ne a munkával
kelljen foglalkoznunk. Legutóbbi könyvem, a Holnap később jövök
be  azt  mutatja  be,  hogyan  lehet  mobil is  és  rugalmas
munkamódszerekkel kevesebb időt eltölteni az irodában, és időt
nyerni más elfoglaltságokra. A kérdés az, hogy mi történik ezután?
Hogyan  használjuk  ki  a  az  így  nyert  időt?  Egyre  több  ember
gondolja  úgy,  hogy  továbbképzésre,  képességek  fejlesztésére,
önfejlesztésre  érdemes fordítani.

Ezzel  párhuzamosan az interneten és mobil  szolgáltatásokon
alapuló kommunikációs technológiák egyre egyszerűbbé teszik a
csoportalkotást, a csoportok motiválását és mobilizálását. Ma már
bárki lehet saját „törzsének” vezetője, ahogy a marketingszakértő
Seth Godin fogalmaz. A mai 18-25 éveseket „kreatív generációnak”
hívják, hiszen hozzá vannak szokva, hogy ne csak fogyasszanak,
hanem épp olyan természetességgel létre is hozzanak valamit. Ez
is olyan esély az önmegvalósításra, amely nem létezett korábban,
de ma mindannyiunk számára nyitva áll.

A munka világával együtt az üzleti modellek is megváltoznak.
What would Google do? – kérdezi könyvében az amerikai Jeff Jarvis,
és sok szakmára vonatkozóan meg is adja a választ: a különböző
ágazatoknak is újra kell gondolniuk magukat. Nyilvánosságra kell
hozniuk korábbi üzleti titkaikat, és hagyniuk kell, hogy az ügyfelek
és alvállalkozók szabadon módosítsák és megújítsák a termékeiket.
Chris  Anderson,  az  elmés  Wired  technológiai  folyóirat
főszerkesztője szerint az új trend éppen a „free”, azaz, hogy ingyen
adnak  termékeket  és  szolgáltatásokat,  hogy  ezek  különböző  új
utakon ismét pénzt hozzanak. Annyi bizonyos, hogy napjainkban
számos  üzleti  modell  alapjaiban  változik  meg.  És  a  legtöbb
vállalatnak nincs még válasza ezekre a változásokra. Mindez két



következménnyel jár: 1. Mindegy, mennyire nagy és stabil volt a
múltban a munkaadónk – jövőbeni sikere, és ezzel saját munkánk is,
bizonytalan. 2. Az új játékosok számára olyan alacsonyak a sikeres
piacralépés előtti akadályok, mint még soha. Ha senki nem tudja,
hogyan tovább, akár mi is lehetünk azok, akik részt vesznek a jövő
megformálásában.

Magunkra  maradtunk,  de  pozitív  értelemben.  A  legkisebb
értelmes  egység,  amelyre  az  információs  társadalomban
hagyatkozhatunk,  a  saját  fejünk.

Mi magunk.

Ebben  a  könyvben  tíz  központi  fejleményt  szeretnék
megvilágítani, amelyek véleményem szerint a következő években
meghatározzák majd a munka világát, és ezáltal az életünket is:

1.  A  hagyományos,  rutinszerű  irányokra  és  értékekre  épülő
életpályák  és  a  jövőképek  olyan  sarkalatos  pontjai,  mint  az
alkalmazotti  munkaviszony,  a  biztos  nyugdíj,  a  9-től  5-ig  tartó
munkanap vagy a klasszikus szakképzés, fokozatosan veszítenek
értékükből.  Abból,  ami  a  szüleink  létét  áttekinthetővé  tette,  a
negyven  év  alatti  generációk  számára  egyre  több  minden
legfeljebb  csak  szentimentális  értékkel  bír.

2.  Számos  fiatal  kétkedve  szemléli  a  hagyományos  állami
struktúrákat.  A  biztonságra  vonatkozó  ígéreteket  a  globalizáció
korában  már  nem  veszik  készpénznek.  Klasszikus  karrierutak
helyett  inkább  saját  kezdeményezőkészségükre  és  vállalkozó
szellemükre  hagyatkoznak.  Ha  a  szociális  standardok  nem
tarthatóak,  hadd legyek legalább szabad,  szól  a  jelmondatuk.

3.  A munkavégzésünk egyre inkább mobil  és  rugalmas lesz,
nem  töltjük  többé  életünk  nagy  részét  az  irodában.  A  dolgos
hétköznapok eme változása a technológiai újdonságokból adódik,
és alternatív foglalkozások kialakulását hozza magával. Mivel az



ismeretek, a képességek és az üzleti modellek egyre gyorsabban
évülnek  el,  állandóan,  újra  és  újra  ki  kell  találnunk,  fel  kell
építenünk magunkat. Az élethosszig tartó tanulás számunkra nem
közhely, hanem a kemény realitás.

4.  Egyre  inkább úgy tűnik,  hogy magunkra vagyunk utalva.
Ennek következményeképpen az individualitás mint életcél sokak
számára  egyre  fontosabb.  Mások  azonban  úgy  érezhetik,
lemaradtak,  a  fejlemények  túlzott  terheket  rónak  rájuk.

5. Ebben a változásban különösen nagy esély rejlik. Az internet
kommunikációs lehetőségeivel egyrészt könnyen találunk azonos
érdeklődésű társakat, akikkel közösen új ismereteket szerezhetünk.
Másrészt  a  technológia  óriási  tanlaborként  is  szolgál.  A  tudás
közvetítése egyre inkább ingyenes, globális, valamint individuális
és közösségileg szervezett egyszerre.

6. A világgal való kommunikatív összeköttetés egyúttal lehetővé
teszi számunkra, hogy a szenvedélyünk legyen a foglalkozásunk, és
azzal keressünk pénzt, amiért lelkesedünk. Az internet ügyfeleket,
azonos gondolkodású embereket  és  üzleti  modelleket  is  kínál  –
ugyanakkor  a  lehető  legnagyobb  versenyhelyzetet  eredményezi.
Nemcsak arról  van szó,  hogy egyre inkább saját  kezünkbe kell
venni életünk irányítását. Most először esély is nyílik arra, hogy
valóban meg is tehessük ezt.

7.  Nem  elég  többé  egyszer  megtanulni  valamit,  és  aztán
automatikusan  végezni  a  dolgunk.  Elengedhetetlen,  hogy  saját
magunkat  márkaként  jelenítsük  meg  a  „personal  branding”
szellemében,  hogy  tarthassuk  a  tempót  a  munkaerőért  való
világméretű versenyben. Ebben is segít az internet linkekre épülő
ökonómiája ,  va lamint  az ,  ha  az  erősségeinkre  és  a
szenvedélyeinkre  hagyatkozunk.

8.  Boldogságkutatók  szerint  ezzel  az  önmagunk  által
meghatározott,  változatos,  de  kihívást  jelentő  munka-  és



életszervezéssel minden feltételét teljesítjük annak, hogy boldogok
legyünk.

9.  A  „personal  branding”  és  az  egyre  mobilabbá  és
rugalmasabbá váló munkavégzés lehetővé teszi, hogy megkeressük
azokat  a  helyeket  a  világban,  ahol  elégedettek  és  produktívak
vagyunk. Az élet és a munka nem kötődik többé munkaadóhoz és
lakhelyhez.  Világszerte  mobilisak  leszünk.  És  ettől  még
boldogabbak  lehetünk.

10. Mivel egyre inkább magunk határozzuk meg, hogyan, hol és
mivel keressük meg a pénzünket, a dolgok értelmére vonatkozó
kérdés  egyre  határozottabban  jelentkezik.  A  gazdasági  és  a
társadalmi  kötelezettségek  összekapcsolására  irányuló  trend
erősödik. Jót akarunk cselekedni, boldogok akarunk lenni, és pénzt
akarunk  keresni.  A  korábbi,  patriarchális,  hierarchikus  és
rugalmatlan munkavilágban ez rendszerint nem volt lehetséges. A
meconomy idején éppen ez a siker feltétele.

Mindez sok új kérdést vet fel – ezekkel foglalkozik ez a könyv.
Az  első  részben  „Mi  változott  meg?”  címmel  a  meconomy
megváltozott keretfeltételeit  foglalom össze.  Hogy ez a változás
boldogabbá tehet-e minket, és ha igen, hogyan, a második, „Mitől
leszünk boldogok?” című fejezet taglalja. A harmadik fejezetben (
„Mire vagyunk képesek?”) arról lesz szó, hogy milyen tudás vezet
sikerhez a meconomy korában, és hogyan szerezhetjük meg azt. „
Hogyan fogunk dolgozni?”, kérdi a negyedik fejezet. Számos példa
és tanulmány alapján kifejtem, miért lehetséges és szükséges, hogy
a szenvedélyünk legyen a foglalkozásunk. Azt, hogy a munka és
egy egészséges adag elvágyódás messzi tájakra is sodorhat minket,
látni fogjuk az ötödik fejezetben, amely „Hol akarunk élni?” címmel
az  új,  globális  mobilitás  témáját  járja  körül.  Végül  a  hatodik
részben („A me-től a weconomy-ig”) annak a kérdésnek eredünk
nyomába, hogy a meconomy életszemlélete miért nem tesz önzővé,
miért  támogatja  –  ezzel  épp  ellentétesen  –  az  empátia  és  a



társadalmi  felelősségvállalás  új  kultúráját.  Egyúttal  felteszem a
kérdést,  hogy milyen szerepet  játszik  majd e  folyamatokban az
állam a maga intézményeivel, és milyen politikai reformok lesznek
szükségesek.

Könyvem tehát felhívás a cselekvésre, egyfajta optimista terv a
világvége-víziók,  a  válságbeli  depresszió  és  az  „átvergődés”,  a
kitartás és kivárás passzív tanításai ellenében. Egy építőjáték, mely
az életünkről szól, és egyben felszólítás, hogy a létet ne csak tűrjük,
hanem aktívan formáljuk. Az egyes embert szólítja meg, aki inkább
maga szeretné irányítani a karrierjét. De ahhoz a munkaadóhoz is
szól,  aki  meg szeretné érteni,  mivel  jár  a  kvalifikált  munkaerő
igényeinek  megváltozása  vállalatára  nézve.  A  könyv  számos
gyakorlati példával és érthető elméleti bevezetővel foglalja össze a
tudósok, vállalkozók és gyakorló szakemberek vitájának aktuális
állását. Olyan időket élünk, amikor nehéz kiigazodni. Nem erről
szeretnék  panaszkodni,  hanem  meg  akarom  világítani,  miért
szükségszerű  mindez.  Hogy  mit  tanulhatunk  ebből.  És  hogyan
használhatjuk ki ezt a fejlődést annak érdekében, hogy magunk és
gyermekeink számára jobb életet biztosíthassunk.


