3 proste pytania, żeby mniej
pracować a więcej zarabiać.
1. Ile godzin maksymalnei chcesz pracowac w tygodniu/miesiacu?
2. Ile mozesz maksymalnie zainwestowac $?
3. Ile chcesz miec minimalnie zysku w kazdym miesiacu?
to sa 3 podstawowe pytania potem mozesz dodatkowe:
Co jeszcze innego moge zainwestowac? zdolnosci umiejetnosci
lub to co masz do dyspozycji komputer samochod lokal, jakies
kontakty itd to taki remanent tego co masz do dyspozycji an
wyciagniecie reki
jak chcesz pracowac ? w sensie z ludzmi, z kompem, sam,
przemeiszczajac sie czy stacjonarnie, a moze zdalnie itd
cokolwiek okreslasz zostawiaj widelki otwarte z korzyscia dla
ciebie !!!
dlatego wlasnie pytanie jest ile maksymalnie godzin chcesz
pracowac
jesli napiszesz max 60h/miesiac to otwierasz sie tez na
zajecia zajmujace 2h, 10h czy 25h
po prostu to jest tylko punkt odniesienia
czasem ludzie robia blad bo mowia moge pracowac 150h lub
wiecej, a ja sie pytam ale po co?
to o zysku to tez ustalasz minimum czyli np 2500zl lub wiecej
I wtedy jestes otwarty na rzeczy o ktorych sobie nie zdajesz
sprawy ze moga byc
i to co ustalisz ma pasowac do tego jak chcesz i jak wierzysz
ze moze sie wydarzyc.
potem ja sobie to srubowalem az doszedlem 1h pracy/miesiac i
3000zl mozna tez tak.
mozesz tez wypisac sobie kiedy najwiecej zarobiles za 1h pracy

bo to odnosnik ze tyle mozna zarobic,z e to jest mozliwe.
nawet jesli robiles cos 15minut i zarobiles 200zl tzn ze jest
mzoliwa stawka 800zl/h lub wiecej

dla znajomych co szukali pracy to pytania byly takie:
ile maksymalnie godzin chce pracowac w tygodniu?
ile minimalnie chce zarabiac na reke w miesiacu?
w jakich godzinach chce pracowac?
w jakim otoczeniu chce pracowac? wewantrz, na zewantrz, w
cieple , w zimnie itd
jak daleko praca od miejsca zamieszkania? tez podawali max
odleglosc lub max czas dotarcia jakimis srodkami komunikacji
itp
jaka minimalna dlugosc urlopu platnego w roku?
jaki rodzaj ludzi wspolpracujacych?
jakie rodzaj wykonywanego zajecia?
maszynami, ze zwierzetami itd
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