BUSINESSWOMAN ŻYCIE

Klucz do pasji
i sukcesu – 3M
Któż nie marzy o sukcesie, kto nie chciałby mieć pasji, żyć z pasją
i na jej fali odnosić sukcesów? Każdy albo prawie każdy.
Dlaczego pragniemy mieć pasję i żyć z pasją? Bo pasja nadaje sens życiu, bo pasja uskrzydla,
bo pasja sprawia, że czujemy się potrzebni i spełnieni. Pasja daje nam radość.
Dzięki niej, niezależnie od okoliczności, jesteśmy dla siebie ważni. Pasja to motor naszego życia.
Czym zatem jest pasja, która nas napędza, wyznacza kierunek, sprawia, że chce nam się żyć?

O

tóż PASJA to coś, co nam w ser-

sją i wiedzą, którą zdobywa z radością

cu, co nam w duszy gra, co spra-

i zaangażowaniem, co z kolei sprawia,

wia, że odczuwamy radość działania,

że staje się specjalistą, profesjonalistą,

że mamy konkretny cel, że doznajemy

a z czasem MISTRZEM. Dlaczego

sensu istnienia i siły. Czujemy to, co

nie? Krótko mówiąc, odnosi SUKCES.

robimy, i wiemy, intuicyjnie wiemy,
jak to „coś” robić. I co najważniejsze,

A czymże zatem jest
SUKCES? WOLNOŚCIĄ!

jesteśmy w tym „czymś”, co jest naszą
pasją, DOBRZY, JEDYNI – bo to na-

Prawdziwy sukces to wolność.

sze. Dlaczego? Jako że jest to dla nas

Wolność nie tylko od potrzeby rywa-

ważne, stanowi istotę nas. Pasja nas

lizacji, zazdrości (konsekwencje lęku

określa, pozytywnie określa. A taki

i niskiego poczucia własnej wartości),

stan ducha, taka świadomość to nic

od frustracji z powodu niespełnionych

innego jak MOC – motor, siła, nie-

Jeżeli robimy coś, co
kochamy, nie odczuwamy trudu ani niesprzyjających okoliczności.

złomność nas i naszego działania. To
siła, która sprawia, że jesteśmy „niezatapialni”, niezwyciężeni, niezłomni
– szczęśliwi. To pasja nie zniechęciła,
mimo bardzo wielu nieudanych prób,
Edisona – wynalazcy żarówki, który

marzeń i pragnień, od lęku przed stra-

mawiał, że każda klęska zbliża go do

tą. Sukces to realizacja tego, co nam

sukcesu. Dzięki pasji Maria Skłodow-

w duszy gra. Sukces to robienie tego,

ska zadziwiła radem i polonem świat.

co kochamy, co sprawia, że nie pracu-

Przykłady wielkich odkrywców można

jemy, a robimy to, co kochamy, że nie

by mnożyć.

walczymy z trudami, lecz płyniemy.

Pasja wzmacnia nasze poczucie
własnej wartości, odporność na krytykę, eliminuje poczucie samotności.
Sprawia, że czujemy się spełnieni.
A spełniony człowiek nie zazdrości, bo
nie musi, albowiem ma SWOJE. Nie
rywalizuje, ponieważ nie czuje zagrożenia – przeciwnie: dzieli się swoją pa-
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że to, co robimy, daje nam nie tylko
pieniądze, ale i świadomość, iż nasze
działania czy nasze dzieła służą nie
tylko nam, ale i innym, że uszczęśliwiają nie tylko nas, ale i ludzi wokół.
To nas w sukcesie „niesie” i czyni naprawdę spełnionymi, szczęśliwymi.
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Sukces to dzielenie się tym, co zdo-

Mamy prawo, ale mamy także szan-

Miłość sprawia, że jesteśmy mocni.

byliśmy, dawanie przykładu, że moż-

sę i sposobność bycia również szcze-

Kochając siebie, jesteśmy pełnią – peł-

na inaczej, że można lekko, łatwo

rym, dobrym, profesjonalnym, od-

ni energii miłości w nas. Będąc pełny-

i przyjemnie – bo można. Dlaczego?

powiedzialnym i oddanym temu, co

mi miłości, nie walczymy, nie zabie-

robimy sobie i innym.

gamy o miłość ani akceptację innych.

Jeżeli robimy coś, co kochamy, nie

Jesteśmy w naszych wyborach wolni

odczuwamy trudu ani niesprzyjają-

Dlaczego szansę? Ponieważ nic tak

cych okoliczności. Inaczej znosimy

nie cieszy jak dobrze, od serca, wyko-

niedogodności, w inny sposób patrzy-

nana praca, usługa, jakakolwiek by

Mając w sobie miłość, mądrość

my na współpracowników i „konku-

ona była. A kiedy taki stan jest możli-

i moc, utrzymujemy w sobie we-

rencję”. Dlaczego? Ponieważ nosząc

wy? Gdy to, co robimy, stanowi naszą

wnętrzny spokój, równowagę, dy-

pasję.

stans, tolerancję, rozumienie ludzi,

Sukces to stan zadowolenia z faktu, że to,
co robimy, daje nam
nie tylko pieniądze, ale
i świadomość, iż nasze
działania czy nasze
dzieła służą nie tylko
nam, ale i innym, że
uszczęśliwiają nie tylko
nas, ale i ludzi wokół.

Pasja zawsze prowadzi do sukcesu,
ale sukcesu w naszym pojęciu, takiego, który daje nam bezwarunkową
wolność, radość, spełnienie i bezwarunkowe zadowolenie na miarę NASZYCH potrzeb, a nie oczekiwań – nie
zawsze naszych.
Trudno natomiast mówić o sukcesie, gdy kieruje nami tylko umysł,
zysk i ego. To droga do zniewolenia
i lęków. Zniewolenia, albowiem materia staje się ważniejsza od nas, oraz

w sobie stan zadowolenia i spełnienia

lęku, ponieważ strach przed stratą czy

(a to, powtarzam, daje pasja), mamy

konkurencją odbiera radość i sens na-

większą tolerancję, zaufanie i jesteśmy

szego działania.

pozbawieni uczucia lęku. Zero lęku
eliminuje potrzebę rywalizacji, mamy
bowiem świadomość, że wszystkiego jest dość i dla każdego jest miejsce
na ziemi. Takie przekonanie sprawia,
że każdy produkt będący dziełem pasji, tworzony w pozytywnej intencji
i energii, przyciągnie odpowiedniego
klienta.
Każda działalność dyktowana pasją również przyciąga odpowiednich
klientów. Coraz więcej jest ludzi czu-

i niezależni.

Miłość sprawia, że
jesteśmy mocni. Kochając
siebie, jesteśmy pełnią
– pełni energii miłości
w nas. Będąc pełnymi
miłości, nie walczymy,
nie zabiegamy o miłość
ani akceptację innych.
Jesteśmy w naszych wyborach wolni i niezależni.

siebie, swoich potrzeb, marzeń i praw

Pasja zawsze prowadzi
do sukcesu, ale sukcesu w naszym pojęciu,
takiego, który daje nam
bezwarunkową wolność,
radość, spełnienie i bezwarunkowe zadowolenie na miarę NASZYCH
potrzeb, a nie oczekiwań
– nie zawsze naszych.

wszechświata. Mamy wiedzę i świadomość. Taki stan pozwala w ciszy
i spokoju usłyszeć, co nam w sercu
gra. Taki stan pozwala poczuć, czego
pragnie nasze serce. A to, czego ono
pragnie, to właśnie droga do odkrycia pasji. Taka pasja z zapleczem 3M
zawsze, powtarzam, zawsze przynosi sukces – NASZ SUKCES, NASZĄ
WOLNOŚĆ. Taką potęgą jest nasze
3M – MIŁOŚĆ, MĄDROŚĆ I MOC.
To cali MY, tylko czasami o tym zapominamy. Dlatego warto przypomnieć,

jących sercem i intuicją, czego tak
Co zatem jest kluczem do pasji

naprawdę chcą, czego pragną. A pragną towarów o dobrej wibracji i usług

i

sukcesu?

kierowanych oddaniem, profesjona-

DROŚĆ i MOC.

3M:

MIŁOŚĆ,

MĄ-

że i miłość, i mądrość, i moc są w każdym z nas. Pasja i sukces również.
Pozwólmy sobie choć na chwilę ciszy,

lizmem i sercem – dotyczy to wszyst-

Jeżeli kochamy siebie, słuchamy

by poczuć, usłyszeć, co nam w ser-

kich dziedzin życia. Nadchodzi czas,

głosu swojego serca. Głos serca pod-

cu gra. A gdy już mamy wewnętrzny

w którym nasza świadomość wzrasta.

powiada, co robić, w jakim kierunku

spokój, dystans i miłość w nas i wokół

Coraz częściej sięgamy po to, co dobre,

i z kim iść. Miłość do siebie sprawia,

nas, mamy też sukces – największy,

szczere, serdeczne, co produkowane

że działamy mądrze, albowiem słu-

bo nasz, osobisty, niezależny, wolny,

jest z myślą o nas, odbiorcach, a nie

chanie mądrości serca nigdy nie pro-

z zapleczem 3M: Miłości, Mądrości

tylko o zysku. I my, odbiorcy, mamy

wadzi do łamania praw wszechświata,

i Mocy.

prawo tego oczekiwać. Mamy prawo

do niegodziwości, złości, zazdrości,

Więcej o źródle i niezwykłym, pozy-

wyboru szczerego, prawego, kochają-

lęku, zachłanności – głównych powo-

tywnym wpływie 3M w mojej książce

cego nas, ludzi, producenta, doradcy,

dów błędnych decyzji i przykrych kon-

i w audiobooku Przekazy mocy, mą-

specjalisty – w każdej dziedzinie.

sekwencji.

drości i miłości. n
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