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Anne Bancroft (1930–2005), a nagyszerű színésznő 
egyszer állítólag azt mondta férjéről, Mel Brooksról: 

„Amint meghallom, hogy kulcsa fordul a zárban, szívem 
szaporán kezd verni, és elönt a boldogság.” Pontosan 
ugyanígy érzek Marci Garcia Mendoza Bolles, az Úr 

Fülöp-szigeteki angyala iránt, akit imádok, 
és aki 2004. augusztus 22-e óta a feleségem. 
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Előszó

A szokásos évi frissítések közepette itt az ideje, hogy megálljunk egy 
pillanatra, és ünnepeljünk. Negyven év! Igen, immár 40 éve minden 
esztendőben átírom, módosítom és naprakész információkkal egészí-
tem ki ezt a könyvet. Egy év kimaradt – 1975 –, de azt kivéve valóban 
minden évben megtettem. 

Inkább újság ez, mint könyv. Egy újság, amelyet 40 éve alapítottam. 
Minden évben új bekezdésekkel, új gondolatokkal és új eseményekkel 
bővítem. Ha megkérdeznek, hány könyvet írtam, gyakran viccelek. 
Valójában tízet. De amikor erről a könyvről beszélek, azt mondom: 
„Negyvenet – azonos címmel, de különböző tartalommal.”

A könyv alapgondolata a kezdetektől fogva ugyanaz: Mit akarunk 
kezdeni az életünkkel? 40 éve ugyanarra a három kérdésre igyekszem 
választ adni: MIT? HOL? HOGYAN? (MIT, milyen képességeinket 
és készségeinket szeretnénk hasznosítani a jövőben? HOL tudnánk 
leginkább hasznosítani ezeket a képességeinket és készségeinket? 
HOGYAN találhatjuk meg a megfelelő állást?)  Az évente megújuló 
információk úgy rendeződnek el az alapgondolat körül, ahogyan a 
bolygók keringenek a Nap körül. 

Szerzőként a legnagyobb dilemmám mindig az, mennyi a túl sok 
információ, és mennyi a túl kevés. Szerintem túl sok információ 
kering a témáról – különösen a világhálón –, és ha megpróbálnám 
mindet felhasználni, a kötet több száz oldalas lenne. Az én felelőssé-
gem tehát, hogy szűkítsem az információk körét, és csak a legalap-
vetőbbeket írjam meg. Ugyanakkor az is az én felelősségem, hogy a 
lehető legtöbb információt gyűjtsem össze, mielőtt nekilátok a ritkí-
tásuknak. 
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Másképpen fogalmazva, az író olyan, mint a halász: nagy hálót vet 
ki, nagy fogást ejt, de csak a legjobb halakat válogatja ki. 

Az évek során én is mindig kivetettem a hálómat. Rengeteg anya-
got gyűjtöttem azokról a tényezőkről, amelyek hatást gyakorolnak 
munkavállalásunkra és arra, hogyan tudjuk eltartani magunkat és 
családunkat: a Japánban történt atomkatasztrófáról; a munka nélküli 
fiatalok demonstrációiról a Közel-Keleten; a Haitin, Új-Zélandon és 
máshol pusztító földrengésekről; a BP megsérült fúrótornyából kiöm-
lött olaj miatt bekövetkezett természeti csapásról a Mexikói-öbölben; a 
BRIC-országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) csillapíthatatlan 
nyersanyagéhségéről; az egyre növekvő államadósságokról; a meg-
szorítások bevezetéséről világszerte; az ingatlanárverések növekvő 
számáról; az ingatlanok értékcsökkenéséről; a bizonyos szektorokban 
fellépő munkanélküliségről; a hitelválságról; az üzemanyag egekbe 
szökő áráról; az egyre dráguló élelmiszerről és az élelmiszerhiányról; 
a járványokról; neves vállalatok megszűnéséről; a csökkenő nyugdí-
jakról; a magasabb nyugdíjkorhatárokról; a szabad kereskedelemről; a 
kiszervezésről; az iPhone 4-ről, az iPadről, az Androidról, a Web 2.0-
ról, a közösségi médiáról, a Facebookról, a Twitterről, a blogokról, a 
szöveges üzenetekről, a felhőalapú szolgáltatásokról, a LinkedInről, 
a LinkUpról, a Checksterről, a Workblastról (video-önéletrajzokról), a 
kizárólag meghirdetett állásoknak szentelt keresőprogramokról, mint 
amilyen az Indeed vagy a SimplyHired; a változó álláskeresési mód-
szerekről; a személyes készségekről; az ismeretségi hálóról; tanácsadó 
szervezetekről és álláskeresőkről. Ezenfelül évente négyszer öt napig 
álláskeresőket és pályamódosítókat fogadok otthonomban. A szemé-
lyes kapcsolatok révén naprakész információkhoz juthatok a munka-
nélküliek világában felvetődő problémákról. 

Egész évben a lehető legnagyobb hálóval halászom, és amikor eljön 
a kézikönyv összeállításának ideje, bevonom a hálót, és kiválogatom 
a legjobb halakat. Nem az a dolgom, hogy sokat tudjak vagy írjak, ha-
nem az, hogy egyszerűen fogalmazzak, és kiszűrjem a legfontosabb 
információkat. Feladatom, hogy reményt adjak az olvasóknak. Ez te-
hát a Remény Könyve, álláskeresési kézikönyvnek álcázva.

Megjegyzem, mindezt nem egyedül értem el. Nem egyedül jutot-
tam el idáig. Egyedül nem száll meg az ihlet. Egyedül nem tudok 
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írni. Szeretném tehát kifejezni hálámat néhány embernek. Először is 
csodálatos feleségemnek, Marcinak tartozom köszönettel, aki életem 
minden pillanatát megédesíti. Külön köszönöm, hogy remek házi-
asszonyként viselkedik az ötnapos workshopokon, amelyeket há-
romhavonta tartunk a San Franciscó-i öböl partján álló házunkban. 
Nagyon ritka az olyan nő, aki öt napig vendégül lát 21 vadidegent, 
reggelit és ebédet készít nekik, és mindegyikük felé hálát és törődést 
sugároz. 

Hálás vagyok egyetlen lánytestvéremnek, Ann-nek, aki, fájdalom, 
2011. május 11-én elhunyt. Nagyszerű ember volt. Hiányzik a hangja 
és bölcsessége. 

Szeretném kifejezni hálámat négy felnőtt gyermekemnek és család-
juknak. Köszönet Stephennek, Marknak, Garynek, Sharonnak és sze-
rető édesanyjuknak, volt feleségemnek, Jannek, aki ott van minden 
családi rendezvényen, valamint nevelt lányomnak, dr. Serena Bre-
wernek, aki jelenleg a montanai Butte nonprofit egészségügyi centru-
mában segít a rászorulóknak. Hálás vagyok Marci felnőtt gyermekei-
nek, Janice-nek és Adlainek, valamint családjuknak. Nagyon-nagyon 
szeretem őket. 

Szeretném további hálámat kifejezni legjobb barátaimnak: Dani-
el Porot-nak, akivel húsz éven keresztül minden nyáron két hetet 
közösen tanítottunk, valamint Dave Swansonnak. Köszönet illeti 
külföldi barátaimat is: Brian McIvort Írországból, John Webbet és 
Madeleine Leitnert Németországból, Yves Lermusit Belgiumból, 
Pete Hawkinst Angliából, Debra Angel MacDougallt Skóciából, 
Byung Ju Chót Dél-Koreából, Tom O’Neilt Új-Zélandról. Amerikai 
barátaim sem maradhatnak ki: Howard Figler barátom, karrier-ta-
nácsadóknak írt kézikönyvem társszerzője, Marty Nemko, Joel Gar-
finkle, Richard Leider, Dick Knowdell, Rich Feller, Dick Gaither, 
Warren Farrell, a kaliforniai Berkeleyben működő Ten Speed Press 
kiadó – jelenleg a Random House Crown Publishing Group rész-
lege – munkatársai, valamint Maya Mavjee, a Crown vezetője, aki 
roppant kedves volt hozzám. 

Tavaly decemberben temettük el Phil Woodot, a Ten Speed Press 
alapítóját, aki negyven évig volt a barátom. Nagyszerű embert veszí-
tettünk el. Mély hálával tartozom neki a könyv sikeréért. Az évente 
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megjelenő új kiadásokban is nagy szabadságot kaptam tőle. Nélküle 
soha nem érte volna el a kötet a 10 milliós példányszámot. 

Nagyra értékelem mostani barátaimat is a Ten Speed Pressnél: 
Aaron Wehnert, George Youngot, Kara van de Watert, Lisa Westmore-
landet és Colleen Caint. 

Külön köszönöm olvasóimnak – mind a 10 milliónak –, hogy meg-
vásárolták a könyvet, bíznak tanácsaimban, és megvalósítják álmai-
kat. Csodálatos lelkek, mindannyian köszönetet érdemelnek.

Végül szeretném kifejezni legmélyebb hálám Teremtőnknek, akit 
egész életemben Jézus Krisztuson keresztül ismertem, és olyan való-
ságos számomra, mint a levegővétel. Biztos támaszt jelentett nekem 
életem minden megpróbáltatása és tragédiája során, különösen ak-
kor, amikor fivérem, Don Bolles pokolgépes merénylet áldozata lett 
Phoenixben, 1976-ban. Don emlékét ma a washingtoni Newseum 
egyik terme őrzi.

Hitemről ritkán beszélek. Egyszerűen csak van. De ez a forrása 
minden áldásnak, bölcsességnek és könyörületnek, amit az életem-
ben megtapasztaltam vagy másokkal megosztottam. Szavakkal ki 
sem fejezhető hála tölti el szívem a Teremtő iránt, amiért olyan élet és 
küldetés lett az osztályrészem, hogy segíthetem mások boldogulását 
itt, a Föld nevű űrhajón. 

Dick Bolles
RNB25@aol.com
www.jobhuntersbible.com.


