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Ser du
möjligheterna?

D

et är först när vi inser och
förstår som vi kan gör en
förändring i vår tankar,
men jag vet det är otroligt svårt.
Våra tankar sitter fast i gamla
mönster, men jag tror också att
många har insett och förstått vad
som håller på att hända?
Vadå, vad är det som händer? Allt
du kanske ser är sorg och bedrövelse, men om du kollar inställningen
på den mentala hörapparaten. Så
kommer du hitta en frekvens, som
blir allt starkare och starkare.
Om du lyssnar ordentligt, så går
det inte att missa att det är i Norrbotten och Norrland det händer. Det
är här det händer både stort som
smått. Det är här vi kommer att expandera och det är här, som många
arbeten kommer att dyka upp. Hur
känns det för dig, när du tänker den
tanken?
Jag undrar kommer människorna
att inse och förstå möjligheterna?
Eller kommer dom bara att förvänta
sig att ett heltidsjobb ska serveras,
tillsammans med en villa med plusmeny om dom ska flytta hit?
På ett av mina inlägg i social
media så kom kommentaren,
kommer vi bli tvångsförflyttade nu
eller? Hen kunde verkligen inte se
möjligheterna till en livskvalité, som
vi erbjuder här i norr.
Visst vi har inte allt redo ännu,
men jag ser alla som verkligen
jobbar hårt med att vi ska sätta
Norrbotten på kartan. Det känns
verkligen som vi har vänt trenden
och nu kan vi istället säga ”Vi flytt
in” som Norrlandsförbundet skriver,
så underbart.
Så det vi behöver göra nu är att
vi ska hjälpas åt, för att forma
framtiden tillsammans. Jag tänker
vi sitter fast i många gamla mönster,
som att vi har rätt till heltid men
varför? Jag förstår, men jag tänker
på alla företagare som går på knäna,
men kan inte anställa för det är en
heltid som förväntas och där är dom
inte ännu.
Det finns också många
företagare, som skulle vilja anställa sin första, men hur ska vi
våga det? Det finns dom som skulle
behöva anställa på deltid eller under
säsong eller med kreativa kombinationer, men vem vill ha det?
Jag förstår att det är bekvämt
och enklast att få gå till en och
samma arbetsplats, men idag ser
det inte ut som det gjort förr. Jag
minns när jag fick tjänsten som

postkassör och en kollega sa, att nu
var arbetslivet tryggat till pension.
Vem vet vad en postkassör är i dag?
Det var nog många som trodde
sig ha en säker trygghet innan
Corona. Men vips så gick många
företag i konkurs, som aldrig skulle
ha gjort det om vi hade fått leva som
vi gjorde innan.
Så hur vill jag att du ska se
möjligheten, när det mesta ser
omöjligt ut även om möjligheterna
är på gång?
Jag tänker att våga söka dom
osynliga jobben, dom där jobben
som finns där mitt framför vår näsa
men som inte är ute på platsbanken.
Som jag skrev innan jag känner
många som går på knäna, men har
inte tiden att gå igenom en anställningsprocess.
Jag tänker varför inte testa att
vara vagabond här i Norrbotten?
Vi behöver inte fara utomlands
för att göra ett äventyr som detta,
utan här finns många spännande
säsongsjobb som turistguide eller
redovisningsekonom möjligheterna
finns där, men det gäller att nyfiket
söka reda på dom.
Jag vet det är inte alltid lätt
för en företagare att hitta rätt
match, utan jag tror mer på att det
är vi som ska söka upp verksamheter och berättar varför vi vill vara
delaktiga i deras resa.
Det jag ser idag och om jag får
trendspana lite, är att ett jobb
inte enbart är ett jobb längre utan
en delaktighet. Så hur vill du vara
med i verksamhetens utveckling?
Vad kan du som anställd bidra med?
Detta tror jag kommer att göra dig
mer attraktiv.
Det är nästan tre år sedan livet på
nytt knackat mig på axeln och meddelade att nu Tina, är det dags att
bli egen igen. Du har allt du behöver
och resten kommer att ordna sig.
Under dom här åren har jag sökt
uppdrag, jag har tackat både ja och
nej till andra uppdrag. Dom här tre
åren har varit så spännande och
givande, mitt i allt som har hänt. Så
egenföretagare är också ett hett tips
från mig.
Så ser du möjligheterna eller
behöver du mer hjälp?
Tack för att jag fick snurra fart på
din tankar stora som små.
Stärk ditt Hälsokonto med
Hälsoinspiratören Tina Persson

