Miért vagyok csóró ?
Az emberek nagy része mindig vár valamilyen esemény bekövetkezésére, hogy majd akkor jobb lesz
neki. Az emberek nagy része mindig vár valakire, hogy ő majd elintézi neki –szívességből.
Ismerős?
Bekövetkezett a várt esemény és te nem léptél –féltél, lusta voltál, vagy nem vágott pofon a
lehetőség. Szóval a nagy álom elúszott, nem lett belőle semmi.
Most éppen várod a következőt, ami nemsokára be fog következni és neked, attól sokkal jobb lesz. A
barátod, akire szintén vártál, vagy nem is jelentkezett, vagy amit sikerült elérnie, az egyenlő volt a
semmivel.
Volt rá példa, hogy tényleg eljött a lehetőség –megkerestek egy jól fizető munkával, egy külföldi
lehetőséggel- mégsem ragadtad meg. Egyszerűen lepasszoltad, valaki másnak. Most nézheted, hogy
egy jó kocsival jár és egy nálad nagyobb házban él.
Miért?
Mert ő aktívan cselekedett, nemcsak várt.
Neki te adtad a lehetőséget, neki te voltál a lehetőség. Ő ezt észlelte és megragadta.
Te pedig azóta a kocsmában meséled a haveroknak, hogy egy kis - kőműves, autószerelő volt - te
tanítottad mindenre.
Ő túlnőtt rajtad és te nem érted hogyan. Ő egyszerűen aktívan tett a sorsa jobbításáért.
Ezért nő olyan gyorsan az olló a gazdagok és a szegények között.
Míg a szegények –akár a bérből és fizetésből élők – alig várják, hogy elérjék a nyugdíj korhatárt, mert
az biztos pénz. Közben a várakozással elpereg az életük, a semmibe. Elérik az ÁLMUKAT és
szembesülnek, hogy azt kapják, amire vártak, és amivel eddig is telt az életük a SEMMIT.
A gazdagok irányítják az életüket és a tiédet is. Mivel neked nincsenek határozott céljaid, ezért
alárendelheted magad az ő céljaiknak.
A gazdagok nagyon aktívak, ők ha kell 16 órát is dolgoznak naponta a céljaikért a te 8 órás napi
munkaidőddel, amiből 2-3 órát dolgozol valójában. Ha át akarsz kerülni a másik oldalra, sokkal többet
kell tenned önmagadért.
Mi marad neked? Az önérzeted! Bebeszéled magadnak, hogy a pénz rossz dolog. Csak rossz emberek
birtokolják. Csak rosszat tesznek vele.
Miközben azt az irreális álmot kergeted, hogy gazdag leszel, mert nyersz a Lottón. Vicces!
Feljelentesz mindenkit, aki egy kicsit többre vitte nálad. Valljuk be, elég sokan vannak … dühös vagy
mindenre és mindenkire.

Kezdetnek az is jó, ha önzetlenül segítesz valakinek, majd magadért is teszel valamit. Kelj fel végre és
cselekedj, az élet annál sokkal szebb, minthogy várakozással töltsd. Kelj fel végre és cselekedj,
minden nap tegyél a célodért és az álmodért.
Minden nap!
Először kis lépéseket tegyél, de azt tedd rendszeresen és kitartóan. Biztos, hogy eredményt fogsz
elérni. Amikor megcsinálsz valamit, az elégedettséggel fog eltölteni, Sokkal jobb lesz a közérzeted.
Amikor eléred a kitűzött célodat, az bizony jó érzés.
Szépen lassan átállsz az élet napos oldalára, ahol nem arra vársz, hogy süssön rád a nap, hanem
elmész oda, ahol mindig süt a nap.

