KASZTOK, már Magyarországon is!
Indiában vannak kasztok, gondolom, hallottál már róla.
Nem tudnak kilépni belőle egész életükben.
Hogyan tudott egy indiaihoz hasonló kasztrendszer kialakulni Magyarországon?
Elsődleges oka a tudatlanság. Az iskolázottság teljes hiánya, ami bizonyos viselkedés mintát feltételez.
Az a jó hírem, hogy ebből ki tudsz lépni. Már csak tanulnod kell.
Te, aki azt hiszed, hogy nem kell tanulnod, mert anélkül is boldogulsz, sajnos nagy tévedésben vagy. Az, hogy kilóg a
kapanyél a szádból – már be is soroltad magad –, amikor megszólalsz. Te erről nem tudsz, mert nem szól senki. Nem akar
megbántani téged, amúgy neki mindegy is.
Most mennyi pénzt keresel havonta, évente? Nem tudsz többet keresni, bármit teszel. A több pénzhez többet kell
nyújtanod. Persze, ezzel nem vagy tisztában. Csak azért akarsz fizetésemelést, mert felemelték a cigi árát. Most
segédmunkát, vagy betanított munkát tudsz vállalni, azt is csak alkalmanként. Ezzel telik az életed és ezzel fog még telni a
halálodig. Szép perspektíva – jó terv.
Így akarsz élni? Ebben a kasztban? Indiában nincs kiút, neked van, csak tenned kell érte.
Először is ne akarj így élni! Akarj változtatni! Legyél elégedetlen. Nem nyugodhatsz bele, hogy még 20-40-60 évet így kell
leélned.
Amikor megszólalsz, a beszédeden érezni, hogy alacsony az iskolázottságod. Senki nem vesz komolyan. A kocsmában persze
kiszolgálnak, de nem vesznek komolyan. Komoly üzleteket nem tudsz kötni, ebben a közegben nincs előtted út. Nem érted,
miért nem jön össze semmi. Talán nem vagy hiteles? Nem vagy hiteles!
Ha megkérsz valakit valamire, csak ígéretet kapsz. Viszont tényleges teljesítés csak ritkán történik. Találsz rá indokot,
kifogást, hogy felmentsd azt, aki csak ígérget neked. Persze, legközelebb is ugyan azt az eredményt kapod. Egyszerűen nem
vesznek komolyan!
Akikkel körül veszed magad, azok hasonlítanak rád. Te is hasonlítasz rájuk. Ebből a közegből kell kitörnöd. Bármivel akarod
az életedet jobbá tenni, ez a közeg visszahúz. A saját jelenlegi közegedben nem tudsz nagyot alkotni, sőt nézd meg most,
hogy élsz, és ez vár rád még 60 évig! Jól érzed magad?
A barátaid nem akarnak neked rosszat, ők a legjobb tudásukkal akarnak téged „segíteni”, illetve továbbra is a saját
szintjükön tartani. Úgy, hogy közben a legjobbat akarják neked. Megmaradsz a legalacsonyabb kasztban. Ott még a nap sem
süt.
Ülj vissza az iskolapadba. Tanulj valamit, amivel több leszel. Mindenki szurkolni fog neked: „Á úgy sem fog sikerülni”. Ezt
tapasztalták ők eddig, viszont ezekkel a szavakkal húznak magukhoz vissza. „Ugye megmondtam”! – milyen káros tud lenni.
Igaz?
Ezért kell azok barátságát keresned, akikkel egy iskolába jársz. Hasonló gondolkodás, hasonló célok, ez fog téged előre vinni.
El kell hagynod a régi „barátokat és jó akarókat”, mert te többet akarsz az élettől. Kicsit több leszel. A beszéded is fejlődni
fog.
A beszéded és az általános műveltségedet fejlesztened kell. Még ha nem is tudsz róla, egyre feljebb kerülsz. Egyre többen
néznek fel rád, még a régi barátaid is. A környezeted észre fogja venni a változást benned. Tanultál, így több vagy mint ők,
ezért még fel is néznek rád. Kikérik a véleményedet, ha kérsz valamit, megkapod. Hiteles leszel.
Akikkel üzletet akarsz kötni – ott van a pénz –, abban a pillanatban, hogy megszólalsz, eldől, hogy elfogadnak, vagy
befogadnak.
Ha egyik sem, akkor van az, hogy nem fizetnek ki, mert úgy gondolják, úgysem tudsz semmit tenni. Magasabb rendűnek
gondolják magukat nálad. Így is van, törvényesen semmit nem tudsz velük tenni. Magasabb szinten élik az ÉLETET, mint te.

Nem vagy az ő szintjükön. Amikor valaki ilyet tesz veled – a saját lelkiismeretüket leszámítva –, lenéz téged. Megverheted,
de a sorsod nem változik. Ez a történet ismétlődni fog az életedben.
Ha elfogadnak, és korrekt munkát végzel, egy jobb megélhetés vár rád, a havi megélhetés nem lesz gond.
Ha befogadnak, megnyílik az aranyösvény előtted. Akkor sínen vagy. Ez csak akkor történik meg, ha az általános
műveltséged rendben van. A beszéded, a stílusod és az életfelfogásod hasonlít az övékhez.
Ezért nem érdemes érettségi, vagy egyéb iskolai végzettséget vásárolnod. Nem leszel több, ha csak megveszed az iskolát.
Végig kell menned egy tanulási folyamaton, így változni fogsz a jó irányba. Ezt az utat, míg eljutsz a tudás megszerzéséig,
semmivel sem tudod pótolni.
Ez egy fejlődési út, amíg tanulsz és iskolába jársz, változni fogsz. Ide egy út vezet és az az iskolázottságon keresztül vezet
oda. Olvasnod kell könyveket, akár szépirodalmat és történelmi könyveket. Tágítani kell az általános műveltségedet. Javulni
fog a beszédkészségedet. Szükséged is van rá, szükséged is lesz rá.
Vegyél külön beszéd, magyar és történelem órákat. Legyen az a hobbid, hogy ilyen témájú könyveket olvasol. Vedd magad
körül hasonló érdeklődésű emberekkel. Ne feledd, csak egy életed van, nem mindegy, milyen az életminőséged.
Az, hogy a kocsmában ülsz egész nap, az nem élet, főleg nem minőségi élet. Akármilyen kényelmes, az nem minőségi élet.
Ennél van magasabb szint is. Akár boldog is lehetsz. A kényelmi zónából nagyon nehéz kilépni.
A jó a kiváló ellensége. Neked kasztot kell váltanod. Ezt csak a tudás által tudod megtenni. Tudást kell szerezned. Olvass
minden nap, válj szakértővé egy bizonyos területen. Akkor nem számít az iskola. Az általános műveltég viszont akkor is
számít.
Vannak olyan gazdagok, akiknek kilóg a kapanyél a szájukból, még is sok pénzük van. A pénzcsináláshoz más egyéb
tulajdonságra is szükség van. Ez egy komplex tudás.
Azt mondod, némelyik uzsorás, vagy egyéb „újgazdag vállalkozó” sem több, mint te. Lehet, hogy igazad van. Nézd meg
hogyan élnek, boldogok, jól érzik magukat a bőrükben, vagy csak harácsolnak, hogy kompenzáljanak. Az üzletkötéssel nyernyer helyzetet kell teremteni. Ezt ők sem tudják, mert csak a pillanatnyi haszon érdekli őket. Az életüket áthatja a félelem,
félnek, hogy elveszítik, amijük van. Szerinted ez minőségi élet? Majd a pénzüket velük fogják eltemetni.
Amiről szó van az egy hosszú távú gazdagság. Út a boldogság felé, nem pedig kompenzálás. Itt nincsenek hullámok, hegyek
és völgyek, egy kiegyensúlyozott jólétről beszélek.
Most sorold fel azokat a gazdag embereknek a nevét, akiket világszinten, vagy országos szinten ismersz (politikus nem ér).
Érted már? Olvas életrajzi könyveket, nagyon hasznos és inspiráló tud lenni. Hiszen más meg tudta tenni, azt, amit te is
akarsz, sőt, ők sem indultak magasabb szintről, mint te ahol most vagy.
Milyen iskolájuk van, milyen életpályát futottak be? Érettségi után mit csináltak? Egyetemre mentek? Nem végezték el? Na
és? Eljutottak oda, csak az életük más fordulatot vett. Értelmes intelligens emberek mindannyian, akár csak te. Te is el
tudod érni, amit ők, csak tenni kell érte. Tanulni kell érte! Nem szabad feladni SOHA!
Lehet, hogy most az élet rossz oldalán állsz. Úgy érzed, hogy egész nap csak a szívat a sors. Át kell állnod a másik oldalra.
Sokkal jobban fogod érezni magad. Élvezni fogod az életed. Mindegy, mennyi van még hátra, élvezned kell az életet.
Tanulj és lépj ki a kasztból. Mindegy hová születtél, a te életed, neked kell jól élned.

Folytatás köv. 

