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“10 grunde til at du aldrig bør få dig et job
D. 21. juli, 2006 af Steve Pavlina
For nylig spurgte jeg Erin, kun for sjov, “Nu hvor børnene er i sommerskole, tror du så ikke, det er
på tide, at du gik ud og fik dig et arbejde? Jeg hader at se dig vælte rundt i arbejdsløshed i så lang
tid.”
Hun smilede og sagde, “Wow. Jeg har været arbejdsløs i virkelig lang tid. Det er underligt… Jeg
kan li’ det!”
Ingen af os har haft et job siden 90′erne (mit eneste job var i 1992), så vi har været selvstændige et
pænt stykke tid. I vores husstand er det en stående vittighed, at den ene siger til den anden, “Måske
skulle du få et job, dit vrag!”
Det er ligesom scenen i De Tre Prygelknaber hvor Moe siger til Curly, at han skal få sig et job, og
Curly træder baglæns, mens han siger, “Nej, vis nåde… ikke det! Alt andet end det!”.
Det er sjovt, at når folk når en vis alder, såsom efter at dimittere fra universitetet, så antager de, at
det er tid til at gå ud og få et job. Men som så mange ting masserne gør, bare fordi alle gør det,
betyder det ikke, at det er en god ide. I virkeligheden, hvis du er rimelig intelligent, så er det at få et
job et af de værste ting, du kan gøre for at forsørge dig selv. Der findes langt bedre måder at tjene til
føden end at sælge dig selv til kontraktbundet slaveri.
Her er nogle grunde til, at du bør gøre alt i din magt for at undgå at få et job:
1. Indkomst for tåber
At få et job og veksle din tid til penge kan virke som en god ide. Der er kun et problem ved det. Det
er dumt! Det er den dummeste måde du overhovedet kan generere indkomst på! Dette er i sandhed
indkomst for tåber.
Hvorfor er det at få et job så dumt? Fordi du kun bliver betalt, når du arbejder. Ser du ikke et
problem i det, eller er du blevet så grundigt hjernevasket til at mene, at det er rimeligt og intelligent
kun at have en indkomst, når du arbejder? Hvem har lært dig, at du kun kan have en indkomst, når
du arbejder? Nogle andre hjernevaskede lønmodtagere måske?
Tror du ikke dit liv ville være meget lettere, hvis du blev betalt, mens du spiste, sov, og desuden
legede med børnene? Hvorfor ikke blive betalt 24/7? Bliv betalt hvad enten du arbejder eller ej.
Gror dine planter ikke, uanset om du ser til dem eller ej? Hvorfor ikke din bankkonto?
Hvem bekymrer sig om, hvor mange timer du arbejder? Kun en håndfuld mennesker på hele denne
planet går op i, hvor mange timer du bruger på kontoret. De fleste af os vil ikke engang lægge
mærke til, om du arbejder 6 timer om ugen eller 60. Men hvis du har et eller andet værdifuldt at
tilbyde, som betyder noget for os, så vil et antal af os gladeligt hive vores pung frem og betale dig
for det. Vi er ligeglade med din tid – vi går kun op i at betale for den værdi, vi modtager.
Interesserer du dig virkelig for, hvor lang tid det tog mig at skrive denne artikel?
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Ville du betale mig dobbelt så meget, hvis det tog mig 6 timer i forhold til kun 3?
Ikke-tåber starter ofte på den traditionelle indkomst-for-tåber-sti. Så lad være med at få det dårligt,
hvis du først nu finder ud af, at du er blevet narret. Ikke-tåber finder før eller siden ud af, at det at
veksle tid for penge virkelig er ekstremt dumt, og at der må være en bedre måde. Og selvfølgelig er
der en bedre måde. Det vigtige er at afkoble din værdi fra din tid.
Kloge folk bygger systemer, som genererer indkomst 24/7, især passiv indkomst. Dette kan omfatte
at starte en virksomhed, bygge en hjemmeside, blive investor, eller generere honorarindkomst ud fra
kunstneriske værker. Systemet leverer den vedvarende værdi til folk og genererer indkomst ud fra
den, og når først det er i gang, så kører det kontinuert uanset om du kigger til det eller ej. Fra det
øjeblik kan din tid investeres i at øge din indkomst (ved at raffinere dit system eller få det til at
yngle) i stedet for blot at vedligeholde din indkomst.
Denne hjemmeside [stevepavlina.com] er et eksempel på sådan et system. I skrivende stund
genererer den omkring $9000 i måneden i indkomst for mig (opdatering: $40.000 i måneden pr.
31/10-06), og det er heller ikke min eneste indkomststrøm. Jeg skriver kun hver artikel en gang (fast
tidsinvestering), og folk kan udtrække værdi fra dem år efter år. Webserveren leverer værdien, og
andre systemer (de fleste har jeg ikke engang konstrueret og forstår dem ikke engang) indkasserer
indkomst og indsætter den automatisk på min bankkonto. Det er ikke fuldstændig passivt, men jeg
elsker at skrive og ville gøre det gratis alligevel. Men selvfølgelig kostede det mig en masse penge
at starte denne forretning, ikke? Øh, jo, $9 er en forfærdelig masse nu til dags (for at registrere
domænenavnet). Efterfølgende var alting fortjeneste.
Selvfølgelig kræver det først noget tid og anstrengelse at designe og implementere dine egne
indkomstgenererende systemer. Men du behøver ikke opfinde hjulet igen – brug endelig
eksisterende systemer såsom reklamenetværk og tilknytningsprogrammer. Når først du kommer i
gang, behøver du ikke arbejde så mange timer for at brødføde dig selv. Ville det ikke være rart at
være ude og spise med din ægtefælle, velvidende at du tjener penge, mens I spiser? Hvis du vil
blive ved med at arbejde sent, fordi du kan lide det, så forsæt endelig. Hvis du vil sidde og lave
ingenting, så gør endelig det. Så længe dit system fortsætter med at levere værdi til andre, vil du
blive ved med at blive betalt, uanset om du arbejder eller ej.
Din lokale boghandel er fyldt med bøger der indeholder fungerende systemer, som andre allerede
har designet, testet og afluset for fejl. Ingen er født med viden om, hvordan man starter en
forretning eller generer investeringsindkomst, men du kan let lære det. Hvor lang tid det tager dig at
finde ud af det er irrelevant, fordi tiden vil gå alligevel. Du kan lige så godt dukke op et sted i
fremtiden som ejer af indkomstgenererende systemer i modsætning til livslang lønslave. Det her er
ikke alt eller intet. Hvis dit system kun genererer nogle få hundrede dollars i måneden, så er det et
betydeligt skridt i den rigtige retning.
2. Begrænset erfaring
Du tænker måske, at det er vigtigt at få et job for at få erfaring. Men det er som at sige, at du bør
spille golf for at få erfaring i at spille golf. Du får erfaring ved at leve, uanset om du har et job eller
ej. Et job giver dig kun erfaring i det job, men du får “erfaring” ved at gøre næsten alt, så det er ikke
nogen reel fordel overhovedet. Sæt dig ned og gør ingenting i et par år, og du kan kalde dig en
erfaren mediterende, filosof, eller politiker.
Problemet med at få erfaring fra et job er, at du som regel bare gentager den samme begrænsede
erfaring igen og igen. Du vil lære en masse i starten og så stagnere. Dette tvinger dig til at gå glip af
andre erfaringer, som ville være meget mere værdifulde. Og hvis dit begrænsede sæt af evner
nogensinde bliver forældede, så vil din erfaring ikke være noget som helst værd. I virkeligheden,
spørg dig selv hvad den erfaring du får lige nu vil være værd om 20-30 år. Vil dit job overhovedet
eksistere til den tid?
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Overvej det her. Hvilken erfaring vil du helst høste? En viden om hvordan et specifik job gøres
rigtig godt – en som du kun kan tjene penge på ved at bytte din tid for penge – eller en viden om
hvordan finansiel overflod kan nydes resten af dit liv uden nogensinde at have brug for et job igen?
Nu ved jeg ikke med dig, men jeg ville helst have den sidste erfaring. Den virker meget mere
brugbar i den virkelige verden, ville du ikke sige det?
3. Livslang tæmning
At få et job er som at melde sig ind i et program for tæmning af mennesker. Du lærer, hvordan man
er et sødt kæledyr.
Kig dig omkring. Se nøje efter. Hvad ser du? Er det et frit menneskes omgivelser? Eller lever du i et
bur for ubevidste dyr? Er du blevet forelsket i farven beige?
Hvordan går det med din lydighedstræning? Belønner din herre din gode opførsel? Bliver du
opdraget, hvis du undlader at adlyde din herres befalinger?
Er der nogen som helst gnist af fri vilje tilbage i dig? Eller har din dressering gjort dig til et kæledyr
for livet?
Det er ikke meningen, at mennesker skal vokse op i bure. Din stakkel…
4. For mange munde at mætte
Medarbejderindkomst er det hårdeste beskattede, der findes. I USA kan du regne med, at omkring
halvdelen af din løn vil gå til skatter. Skattesystemet er designet til at skjule, hvor meget du i
virkeligheden giver afkald på, for nogle af de skatter betales af din arbejdsgiver, og nogle trækkes
fra din udbetalte løn. Men du kan vædde på, at fra din arbejdsgivers synsvinkel er alle de skatter
betragtet som en del af din løn, såvel som hvilke som helst andre kompensationer du modtager
såsom personalegoder. Selv huslejen for kontorpladsen du bruger, er overvejet, så du må generere
det mere værdi for at dække den. Du føler dig måske støttet af dit firmamiljø, men husk på at du er
den, der betaler for det.
En anden del af din indtægt går til ejere og investorer. Det er mange munde at mætte.
Det er ikke svært at forstå, hvorfor lønmodtagere betaler mest i skatter i forhold til deres indkomst.
Når alt kommer til alt, hvem har mest kontrol over skattesystemet? Virksomhedsejere og investorer
eller ansatte?
Du bliver kun betalt en brøkdel af den reelle værdi, du genererer. Din reelle løn kan være mere end
tredobbelt af, hvad du bliver betalt, men de fleste af de penge vil du aldrig se. De går direkte i
lommen på andre folk.
Sikke en gavmild person du er!
5. Alt for risikabelt
Mange lønmodtagere tror på, at det at få et job er den sikreste og mest trygge måde at forsørge dem
selv på.
Sinker.
Social dressur er forbløffende. Det er så godt at det endda kan få folk til at tro på det eksakt
modsatte af sandheden.
Lyder det for dig som en sikker og tryg situation, at stille dig selv i en position, hvor en anden kan
slukke for hele din indkomst bare ved at sige to ord (”Du er fyret”)? Lyder det helt ærligt mere trygt
kun at have én indkomststrøm end at have 10?
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Ideen om at et job er den mest trygge måde at generere indkomst på, er bare tosset. Du kan ikke få
tryghed, hvis du ikke har kontrol, og ansatte har mindst kontrol af alle. Hvis du er lønmodtager, så
burde din rigtige jobtitel være professionel hasardspiller.
6. Det at have en ond dum herre
Når du render ind i en idiot i iværksætterverdenen, kan du vende om og sætte kursen den anden vej.
Når du render ind i en idiot i firmaverdenen, bliver du nødt til at vende om og sige, “Undskyld,
boss.”
Vidste du, at ordet boss stammer fra det hollandske ord baas, hvilket historisk set betyder herre? En
anden betydning af ordet boss er “en ko eller okse.” Og i mange computerspil er bossen den onde
fyr, som du bliver nødt til at dræbe i slutningen af banen.
Så hvis din boss virkelig er din onde dumme herre, hvem er du så? Ikke andet end en lort i flokken.
Hvem bestemmer over dig?
7. At tigge om penge
Når du vil øge din indkomst, bliver du så nødt til at sidde og tigge din herre om penge? Føles det
godt at få kastet nogle ekstra hundekiks hen til sig i ny og næ?
Eller har du friheden til at bestemme, hvor godt du bliver betalt, uden at behøve tilladelse fra andre
end dig selv?
Hvis du har en forretning, og en kunde siger “nej” til dig, så siger du bare “næste.”
8. Et indavlet socialliv
Mange folk behandler deres job som deres primære sociale adgang. De hænger ud med de samme
mennesker, som arbejder indenfor det samme felt. Sådanne blodskamsskyldige relationer er sociale
blindgyder. En spændende dag inkluderer samtaler om firmaets skift fra Aqua d’or til Kildevæld,
forsinkelsen af Microsofts seneste styresystem, og den uventede levering af flere Bic-kuglepenne.
Overvej hvordan det ville være at gå udenfor og snakke med fremmede. Uuuuh… skræmmende!
Må hellere blive indendøre hvor der er sikkerhed.
Hvis en af dine med-slaver bliver solgt til en anden herre, mister du så en ven? Hvis du arbejder
indenfor et mandsdomineret felt, betyder det så, at du aldrig kommer til at snakke med kvinder over
receptionistniveau? Hvorfor ikke selv bestemme hvem du omgås i stedet for at lade din herre
bestemme for dig? Tro det eller lad være, der findes steder på denne planet, hvor frie folk samles.
Men pas nu på de der jobløse folk – det er en vanvittig forsamling!
9. Tab af frihed
Det kræver store anstrengelser at tæmme et menneske til at være lønmodtager. Det første du skal
gøre er at ødelægge det pågældende menneskes frie vilje. En god måde at gøre dette på er at give
dem en tung politikhåndbog fyldt med regler, der ikke giver mening, og vedtægter. Dette gør, at den
nyansatte bliver mere lydig, i frygt for at han/hun kunne blive irettesat hvert øjeblik for noget
uforståeligt. Derfor vil den ansatte sandsynligvis konkludere, at det er mest sikkert simpelthen at
adlyde herrens befalinger uden spørgsmål. Rør lidt firmapolitik oveni og vi har en ubrugt og fejlfri
hjerneslave.
Som en del af deres lydighedstræning må ansatte oplæres i hvordan man klæder sig, går, bevæger
sig, osv. Vi kan ikke ret godt have, at ansatte tænker selv, kan vi vel? Det ville ødelægge alt.
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Gud forbyde at du skulle sætte en blomst på dit bord, når det er imod firmapoltikken. Åh nej, det er
verdens undergang! Cindy har en blomst på sit bord! Sammenkald håndhæverne! Send Cindy
tilbage til endnu en omgang sterilitetstræning.
Frie mennesker synes selvfølgelig, at sådanne regler og vedtægter er tossede. Den eneste politik de
har brug for er: “Vær dygtig. Vær rar. Gør det du holder af. Ha’ det sjovt.”
10. At blive en kujon
Har du lagt mærke til, at ansatte har en næsten endeløs kapacitet til at jamre sig over problemer på
deres arbejdsplads? Men i virkeligheden vil de ikke have løsninger – de vil bare afreagere og finde
på undskyldninger for, hvorfor det hele er andres skyld. Det er som om, at det at få et job dræner al
den frie vilje ud af folk og forvandler dem til kujoner uden rygrad. Hvis du ikke kan kalde din chef
et fjols i ny og næ af frygt for at blive fyret, så er du ikke længere fri. Du er blevet din herres
ejendom.
Når du arbejder blandt kujoner dagen lang, tror du så ikke det smitter af på dig? Selvfølgelig gør det
det. Det er kun et spørgsmål om tid, før du ofrer de mest ædle dele af din menneskelighed på
frygtalteret: Først mod… dernæst ærlighed… dernæst ære og hæderlighed… og til sidst din
uafhængige vilje. Du solgte din menneskelighed for intet andet end en illusion. Og nu er din største
frygt at opdage sandheden om, hvad du er blevet til.
Jeg er ligeglad med, hvor langt du er blevet banket ned. Det er aldrig for sent at få dit mod frem
igen. Aldrig!
Vil du stadig have et job?
Hvis du på nuværende tidspunkt er en velopdraget, lydig lønmodtager, vil din mest sandsynlige
reaktion på ovenstående være en forsvarsposition. Det er alt sammen del af dresseringen. Men
overvej at hvis det ovenstående ikke havde et gran af sandhed i sig, ville du ikke have en
følelsesmæssig reaktion overhovedet. Dette er kun en påmindelse af, hvad du allerede ved. Du kan
benægte dit bur alt det du vil, men buret er der stadig. Måske skete det her så gradvist, at du aldrig
lagde mærke til det før nu… som en hummer der nyder et varmt bad.
Hvis noget som helst af det her gør dig vred, er det et skridt i den rigtige retning. Vrede er et højere
niveau af bevidsthed end sløvhed, så det er langt bedre end at være følelsesløs hele tiden. En
hvilken som helst følelse – selv forvirring – er bedre end sløvhed. Hvis du arbejder dig igennem
dine følelser i stedet for at undertrykke dem, vil du snart dukke op på modets dørtrin. Og når det
sker, vil du have viljen til faktisk at gøre noget ved din situation og begynde at leve som det
mægtige menneske, det var meningen, du skulle være i stedet for det tamme husdyr, du er blevet
trænet til at være.
Glad jobløs
Hvad er alternativet til at få et job? Alternativet er at forblive glad og jobløs for livet og at generere
indkomst ad andre veje. Indse at du genererer indkomst ved at levere værdi – ikke tid – så find en
måde at levere din bedste værdi til andre, og tag en fair pris for det. En af de mest simple og mest
tilgængelige måder er at starte din egen forretning. Ligegyldig hvilket arbejde du ellers ville lave
via ansættelse, find en måde at forsyne dem, der vil få mest fordel af det, med den samme værdi
direkte. Det tager en smule mere tid at komme i gang, men din frihed er nem værd den indledende
investering af tid og energi. Så kan du købe dine egne hundekiks til en afveksling.
Og selvfølgelig kan du dele alt, hvad du lærer undervejs, med andre for at generere endnu mere
værdi. Så selv dine fejltagelser kan der tjenes penge på.
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Her er nogle gratis ressourcer [på engelsk] for at hjælpe dig i gang:
•
•
•
•
•
•
•

Modet til at leve bevidst (artikel om at skifte til mere meningsfyldt arbejde)
Podcast #006 – Sådan tjener man penge uden et job (lyd)
Podcast #009 – Spark din egen forretning i gang (lyd)
Podcast #014 – At omfavne din lidenskab (lyd)
10 dumme fejl lavet af den nye selvstændige (artikel)
Sådan bygges en højtraffikeret hjemmeside (eller blog) (artikel)
Sådan tjener du penge på din blog (artikel)

En af de største ængstelser du vil møde er, at du måske ikke har nogen reel værdi at tilbyde andre.
Måske er det at være lønmodtager og blive betalt per time, det bedste du kan gøre. Måske er du bare
ikke så meget værd. At tænke i den bane er er alt sammen bare en del af din dressering. Det er
absolut noget vrøvl. Når du begynder at smide den slags hjernevask, vil du genkende, at du har
evnen til at forsyne andre med enorm værdi, og at folk gladeligt vil betale dig for det. Der er kun én
ting, der forhindrer dig i at se denne sandhed – frygt.
Alt hvad du i virkeligheden har brug for, er modet til at være dig selv. Din reelle værdi har rødder i,
hvem du er, ikke hvad du gør. Den eneste ting du faktisk bliver nødt til at gøre er at udtrykke dit
virkelige selv til verden. Du er blevet fortalt alle mulige slags løgne om, hvorfor du ikke må gøre
det. Men du vil aldrig kende til ægte lykke og tilfredsstillelse, før du samler modet til at gøre det
alligevel.
Den næste gang nogen siger til dig, “Få et job,” foreslår jeg at svare, som Curly gjorde: “Nej, vis
nåde… ikke det! Alt andet end det!” Prik ham så direkte i øjnene.
Du ved allerede inderst inde, at det at få et job, ikke er det, du vil. Så lad ikke nogen som helst
forsøge at fortælle dig noget andet. Lær at stole på din indre visdom, selvom hele verden siger, du
tager fejl og er dum, fordi du gør det. År ude i fremtiden vil du se tilbage, og indse det var en af de
bedste beslutninger, du nogensinde tog.
Afslutning
Mens jeg ikke ville anbefale alle at starte en online forretning, er det for mange mennesker en af de
bedste måder at generere indkomst på uden et job. Det har helt sikkert fungeret modbydeligt godt
for mig. Hvis du er interesseret i at lære mere om denne mulighed, tjek venligst detaljerne i Byg din
egen succesfulde online forretning.”
Denne artikel er copyright © 2009 af Steve Pavlina.
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