Spadla mi plachta na hlavu
Aj takto by sa mohol začať príbeh Slováka, vyštudovaného ekonóma, ktorý v podnikaní
skrachoval a prišiel takmer o všetko. Najskôr mu vykradli firmu, potom mu prestali
odberatelia platiť za tovar a jeho vyhliadky do budúcnosti boli biedne. Pozbieral
všetko, čo mu ostalo, kúpil si letenku a odletel do Thajska, kde zvykol pár týždňov
v zime naberať energiu. Tam je aspoň teplo a môže premýšľať o tom, čo bude robiť,
ako a z čoho bude žiť. Veď, čo už? Aspoň si oddýchne od podvodov a neprávostí.
No, nedalo mu, aby len oddychoval. Kde tu niečo urobil a trochu si zarábal. Raz sediac
na lavičke pod stromami zbadal na natiahnutých šnúrach viať veľké biele plachty.
Možno to celkom takto nebolo, ale možno sa spýtal sám seba: Čo to tu je?
Nemocnica? Hotel? Ale zistil, že je tam ukrytá malá práčovňa. Dohovoril sa
s majiteľom a za posledné peniaze, čo mal práčovňu kúpil. Spolu s bývalým majiteľom
a jeho rodinou začal podnikať – v práčovni. Boli milá pracovná skupina: on, krásna
dievčina, dcéra majiteľa, ktorá sa neskôr stala jeho partnerkou, jej matka a otec, ten
robil šoféra dodávky.
Malú práčovňu ako dobre zabehnutý biznis ľahko predal a zriadili si väčšiu. Prali veľké
množstvo bielizne pre všetky miestne hotely a postupne mala práčovňa až 25
zamestnancov. A so zárobkom boli všetci spokojní. Aj veľkú práčovňu musel nakoniec
predať pre nezhody s majiteľom pozemku, ktorý chcel na Európanovi zarábať viac, ako
bolo únosné.
Za získané peniaze si kúpil staršie terénne auto. Opravil ho a začal prevážať turistov.
Z prania bielizne presedlal na podnikanie v cestovnom ruchu. Teraz zabezpečuje
turistom program, propaguje návštevy Thajska, ponúka regeneračné pobyty, jogu,
thajský box, golf , návštevy romantických neobývaných ostrovov a národného parku
Ang Thong.
„Odkedy tu žijem, neviem čo je stres – neznamená to, že tu neexistujú starosti. Každý
problém sa dá vyriešiť s dobrou náladou...“.
Zdroj: Podnikanie v raji. Ján Dzúr. Šarm. 20/11/2012.

Čo si myslíš, je za úspechom len dobrá nálada?
1. Aké vlastnosti mal tento mladý muž?
2. Vieš uviesť príklad, ako by asi vyzeral jeho život, keby by sa neriadil heslom:
„Vždy sa dá niečo urobiť! Len nenadávaj, neľutuj sa a nepi!“.
3. Ak si dobrodružný typ, hľadáš stále nové podnety a zmeny alebo patríš
medzi žiakov s ADHD je to pre teba veľmi dobrý vzor! Nemyslíš?

