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Kad nereikėtų klaidžioti, perskaitykite šį straipsnelį. Tada bus lengviau pasirinkti, kur eiti toliau,
ką skaityti...

Pirmiausia, „prisimatuokite“ pagal šią lentelę (detalesnis paaiškinimas žemiau):

Čia kalbėsiu be jokių užuolankų „tiesiai – šviesiai“...

Kad pajėgtų nors kiek suvokti strateginius dalykus, žmogus turi būti jau nors truputį
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išsilaisvinęs, nors minimaliai susipažinęs su laisve, pajautęs, ką tai reiškia.

...Vilhelmas Frydrichas Nyčė teigė: „Žmogus, kuris negali du trečdalius dienos skirti sau yra
vergas“.

Taigi, žiūrėkim, ką mums sako ši lentelė...

Kad būtų lengviau susigaudyti, panagrinėsiu vieną pavyzdėlį:

Sakykime, žmogus dirba po 5 dienas per savaitę, kasdien po 8 valandas. Ir taip dirbdamas 22
dienas per mėnesį jis uždirba 3000€.

Tokiu atveju, per valandą jis uždirba 17€.
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Jei pasakytume aiškiau, savo gyvenimo valandas jis pardavinėja po 17€. Ir taip kasdien, po
8 valandas...

Kasdien 8 valandos parduodamos už 136€, kad žmogus turėtų pavalgyti, apsirengti, galėtų
pažiūrėti televizorių, minkštai, šiltai pamiegoti... Kad visą rytojaus dieną vėl neštų parduoti už..
136€....

O juk būna ir dar blogiau...

Būna, kad savo valandas pardavinėja ir pigiau, kartais net šeimos nariai skirtingu laiku...
Vienas išeina į darbą, kitas pareina...

Brangiausi, mylimiausi žmonės susitikti, pabendrauti begali tik savaitgaliais... Taip
susvetimėja, atitolsta, neberanda bendros kalbos... Darbas (vergovė, pagal Nyčę) pasidaro
brangesnis už artimiausią, brangiausią žmogų...

Kad galėtume normaliai, kaip laisvi, kūrybiški žmonės susikalbėti, suprasti vienas kitą,
pirmiausia turime padėti Jums pasiekti, kad kasdien pardavinėtumėte ne daugiau, kaip po
4-:-5 valandas ir ne pigiau, kaip po 30€ už kiekvieną valandą
.

a) Jeigu Jūsų situacija prastesnė, nei ką tik įvardinta, pirmiausia užsiregistruokite šiame
puslapyje ir perskaitykite visus punktus, kuriuos rasite viršutiniame meniu
pasirinkę skyrių
„Padidink savo vertę“.
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Tada rašykite man Antanas.J@aistis.eu arba kreipkitės į tą žmogų, kuris nurodė Jums šį
puslapį.

Mes padėsime Jums pakelti savo vertę, išsilaisvinti. O tada jau tikrai galėsime bendrauti
kaip lygūs, tartis, įgyvendinti kūrybiško laisvo Žmogaus vertus tikslus, įvardintus mūsų
VIZIJOJE. Tada jau tikrai
būsite pajėgus užsiimti
kūrėjui priderančia veikla!

b) Jeigu Jūs jau esate pasiekęs tokį lygį, kad nebereikia pigiai pardavinėti savo gyvenimo,

jeigu Jūs jau išsilaisvinote iš vergovės, ištrūkote iš to nelemtojo „žiurkių rato“, ir

jeigu Jūs, susipažinę su „Aisčio“ puslapiu įsitikinote, kad mums pakeliui,

jeigu tikrai norite įsijungti į mūsų komandą, kartu siekti didžių tikslų, rašykite

Mes laukiame Jūsų

Į straipsnio pradžią

Ir...
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Jeigu kam kyla neaiškumų dėl registracijos puslapyje aistis.eu

trumpas paaiškinimas:

Ekrano kairėje, po meniu, pačioje apačioje rasite užrašą

♦ Registruotis

Paspauskite ant jo pele ir užpildykite atsivėrusius langelius.

Būtinai įrašykite veikiantį savo elektroninio pašto adresą, nes tuo adresu sistema Jums atsiųs
patvirtinimo laišką.

Žemiau įveskite savo sugalvotą slaptažodį, kurį geriau užsirašykite.

Kitame langelyje dar kartą pakartokite tą patį slaptažodį.

Gavę registracijos patvirtinimo laišką, spauskite atitinkamą nuorodą.
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Po to eikite į puslapį http://aistis.eu ir prisijunkite langelyje „Prisijungimo vardas“ įvesdami savo
vardą, kuriuo registravotės, o langelyje „Slaptažodis“ įvesdami slaptažodį.

Tai padarę spaudžiate apačioje mygtuką „Prisijungti“ ir įeisite į puslapį.

Prisijungus Jums atsivers daugiau meniu punktų kurie neprisijungusiems nematomi.

Linkiu malonaus skaitymo ir naudingos patirties.

Antanas Jokubavičius

//
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