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Prosperity
w  czasie kryzysu?

Słowo kryzys zrobiło zawrotna „karierę” i na stałe opanowało nasze 
umysły, serca, odbiło się na losach wielu ludzi. Jak tu mówić o Prosperi-
ty, to takie „niemodne” dzisiaj słowo zwłaszcza teraz w Polsce.
Właśnie na przekór upiorowi kryzysu mądrzy ludzie myślą i budu-
ją Prosperity. Ostatnio Robert Kiyosaki i jego wspaniała żona Kim  
demonstrowali Polakom w Warszawie swój sposób myślenia i dzia-
łania w kryzysie. Ilu ludzi to odniosło do swojego życia i działania to 
już inna historia.
Przybiło nas to słowo i trudniej mierzyc do gwiazd, ale nie ma na co 
czekać na druga szansę, bo „nie zaproszą nas wcale” na ten Bal zwa-
ny życiem. Ci co to zrozumieli nie czekają, aż słowo kryzys zniknie  
z codziennego słownika. Oni tworzą własny słownik.:

Te wszystkie słowa muszą najpierw zagościć w naszych myślach, 
pragnieniach, emocjach, po to by pomóc nam poszukać wewnętrz-
nej radości, wewnętrznego spokoju, wewnętrznej wizji, a potem 
łatwiejsze będzie działanie zewnętrzne. Wszystko czego pragniesz, 
zależy od działania wewnętrznego, jak mówił filozof:

„Najpierw musisz być tym, kim naprawdę jesteś,
Później czynić to czego pragniesz,

By mieć to, o czym marzysz”

Prosperity to stan świadomości,  
a niedostatek i brak są wytwora-
mi naszego umysłu, naszych ogra-
niczających przekonań, to rezultat  
naszych myśli. Więc zważajmy na  
nasze myśli każdego dnia, zapomnij  
o tym … słowie. 
Twórz swoje plany przyszłości, wizje, koncentruj się na tym cze-
go pragniesz. Pieniądze, tak upragnione , też nie zaczynają istnieć 
w twoich rękach, dopóki nie zasitnieją w twoim umyśle. Zaczynaj 
zatem kreować swoją Prosperity inicjując nowe ścieżki neuronowe 
w swojej głowie.

Czytaj inspirujące książki, szukaj sprzymierzeńców, zacznij odwie-
dzać i poznawać nowe miejsca, spróbuj nowych potraw, wprowadź 
nowe nawyki eleganckiego zachowania, oglądaj obrazy w galeriach, 
zapisuj swoje marzenia i dużo myśl o swojej Prosperity. 
Dawaj ludziom to, czego ty sam pragniesz najbardziej ( może trochę 
uwagi, czasu, słuchania, pieniędzy, miłości … ). 
Buduj swoją Prosperującą Świadomość  t u t a j   i  t e r a z. 
Nie odkładaj aż minie kryzys, zrób to teraz. 

„Największym  niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko   

i nie osiągamy celu, ale to, że mierzymy za nisko i cel osiągamy”
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Działaj z odwagą i wdziękiem 

   rozkwitającego kwia
tu.

     Dobrej zabawy mimo wszystko.
Irena Sowińska


