Mille nimel Sa tegutsed - kas raha, võimu või hoopis missiooni nimel?
Olen kindel, et igaüks meist otsib elus midagi: paremat töökohta, uut töötajat, põnevat
äriideed või hoopis armastust – variante on igal juhul palju. Kui me oleme selgeks saanud,
millises eluosas eesmärk on püstitatud, siis luuakse üldjuhul koheselt ka vastav plaan, kuidas
midagi teostada.
Viimase 7 aasta jooksul olen läbi viinud ca 4000 tööintervjuud, mille läbi olen saanud rääkida
väga paljude erinevate inimestega (nii sinikraed, kui ka valgekraed) ning mille läbi on
hakanud silme ette joonistuma teatavad elumustrid, mida inimesed igapäevaselt elavad.

Lihtsam on jälgida ja uurida teiste inimeste elusid, aga iseenda sisse on kõige keerulisem
vaadata. Mina olen olnud inimene, kelle jaoks on olnud elus kõige olulisem karjäär ning
eesmärgid, mis said paika pandud põhikooli keskel. Eesmärgid said püstitatud ja täpne plaan
selle nimel planeeritud. Minu kindel eesmärk oli saada rahvusvahelise ettevõtte
personalijuhiks ning sellest lähtuvalt sai ka eluplaan paika pandud. Kui kätte jõudis aeg, kus
minu unistus täitus, siis äkitselt avastasin, et midagi on valesti. Periood “Midagi on valesti”,
kestis umbes 2 aastat, mil avastasin, et minu mõttemaailm koosnes ainult materiaalsetest
eesmärkidest, kuid mitte sellest, kes olen ma ise – sisemuselt.

Eesmärgid ja sihid on olulised, kuid kui nendesse liialt klammerduda, on suur oht kaotada
iseennast. Mul oli ihaldatud positsioon, kuid polnud aega, tervist ega armastust.
Mul on hea meel, et minu töö võimaldas suhelda väga paljude erinevate inimestega, mis
tähendas, et hakkasin läbi teiste nägema samasugust elumustrit nagu ma ise elasin.
Alguses nägin ennast läbi teiste, siis hakkasin infot vastu võtma (s.t alateadvusesse) ning
nüüd olen jõudnud punkti, kus vaatan igapäevaselt peeglisse.

Oma mina leidmisega asendus minu raha ja võimu vajadus missiooni vajadusega, mis
tähendab, et jõudsin loomulikul teel ettevõtlusesse ja seda koolis õppimata. Läbi
personalitöö hakkasin nägema turul olevate inimeste kui ka ettevõtjate tegelikke vajadusi.
Vajadusi, mida ei osatud sõnadesse panna, aga minu jaoks asendus see pilt missiooniga
anda märku mõlemale poolele, mis on lihtsus ja kuidas tagada parem kvaliteet suhetes ja
tulemuslikum tegutsemine.

Kõikide ettevõtjate eesmärk on tagada igal aastal tulemuslikum kasum ning töötajate
eesmärk on töötada ametikohal, kus nad saavad tunda end eesotsas vajalikuna ning sellest
lähtuvalt õnnelikuna. Eesmärk on siiski ühine!

Minu südamesooviks on parendada Eesti ettevõtetes töökultuuri (s.t tuua välja ettevõtetes
sees olevad varjatud probleemid, et juhid õpiksid aru saama, et inimesed on ettevõttes
kõige suurem väärtus). Nimetagem seda liidrioskuste arendamiseks 
Ja sellest edasi aidata inimestel leida nende oma mina, et osataks kulgeda õigel ja õnnelikul
teekonnal. Teekonnal, kus püüeldaks tasakaalu suunal (tervis, raha, suhted, mõtted ja
eneseteostus).

Kutsun Sind kuulama, et pakkuda Sulle osakest minu praktilisest kogemusest ja elust!
Huvi korral loe edasi: www.enesekindlusvabrik.ee
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