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Uwierz w Marzenia
Czy pamietasz czasy kiedy bylas dzieckiem?
Pamietasz jak marzylas? Patrzylas w dal rozmarzonymi oczami i widzialas rzeczy,
ktore bardzo chcialas. Wyobrazalas sobie, ze wszystko jest mozliwe.
Co sie stalo z Twoimi marzeniami jak wydoroslalas? Czy zgubilas zdolnosc do
marzen? Czy zgubilas odwage aby marzyc, tylko dlatego, ze boisz sie czasem
wysmiania albo wrecz gubisz wiare w to, czy to jest mozliwe.
Mary Kay mawiala, „ ...aby zachowac mlodosc ducha, nadzieje na przyszlosc, to
musimy zachowac takie nastawienie do zycia, jak ma dziecko...”
Czy wiesz co to jest Marzenie i jak wazna role odgrywa w naszym zyciu?
„Czy wiesz, ze Marzenie dostarcza projekt i nadaje cel Twojemu zyciu?” Pozwol,
ze Ci powtorze:
MARZENIE USTAWIA TWOJE ZYCIE I NADAJE MU CEL!
Czy wiesz, gdzie ono ma poczatek, gdzie kielkuje? W Twoim sercu! Czy wiedzialas, ze
Twoje cele i wizja czerpia z Twojego marzenia duchowe „DNA,” wlasnie projektujac
kim jestes i kim bedziesz?
Wlasnie taka jest sila marzenia!!!
Moze siedzisz na tej sali, sluchasz i myslisz „A co bedzie ze mna, jesli nie mam
marzenia? Jestem zagubiona. Moze i chcialabym wiecej... ale boje sie, ze nie
osiagne... ze nie dam rady...moze nie mam zdolnosci...”
STOP- zobacz co robisz! Zagluszasz glos Twojego serca. Zagluszasz muzyke, ktora
jest w Tobie, glosem Twoich obaw, glosem Twojego strachu, ktory pochodzi z Twojego
„logicznego myslenia,” dyktujac Ci, co sie nie da zrobic i „falszuje muzyke w Tobie,
falszujac Twoje zycie.”
Prosze Cie, zaadoptuj moje motto zyciowe:
„Nie to jest wazne czego nie mam, ALE TO CO CHCE.”
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Powtorzcie za mna :
„Nie to jest wazne czego nie mam, ALE TO CO CHCE.”

Zatrzymaj sie chociaz na chwile w codziennym „zakreceniu” aby posluchac muzyki
Twojego serca, wsluchuj sie uwaznie w jej akordy, ono Ci podpowie.
Kilkanascie lat temu dostalam w rece ksiazke „Droga do Sukcesu” autora John’a
Maxwell’a i na 1-szej stronie przeczytalam taki tekst: „...Marzenie jest w Twoim sercu,
tam umiescil go Pan Bog, tworzac Cie i stosownie do Twego powolania, wyposazyl Cie
we wszystko co jest Ci potrzebne aby to osiagnac, aby zostac tym, kim chcial Cie
uczynic...” Zaufaj. Jesli myslisz, ze nie czujesz, ze masz swoje marzenie, to popros
aby Ci pomogl go odszukac, „odkopac go.” Ono jest w Twoim sercu.
Sama Mary Kay Ash mawiala:
„Pan Bog nie marnowal czasu tworzac „nicosci.” On tworzyl osobistosci, taka
jak jestes TY.”
Od tego dnia stalam sie studentem ksiazek John Maxwell, autora, ktorego czyta i
slucha caly Swiat, a zwlaszcza w tematach Leadership.
Kiedy masz juz swoje marzenie, co z nim robic dalej, jak doprowadzic do jego
realizacji?
To tak jak z kwiatami w ogrodzie, trzeba podlewac, nawozic, wyrywac chwasty,
zainwestowac pielegnacje i prace, a wtedy zakwitna.
Co w przypadku Twojego marzenia, ktore jest czesto poza biznesem. Jak Twoj Mary
Kay biznes moze Ci pomoc w osiagnieciu jego?
Oto srodki do realizacji marzenia:
#1 Plakat Marzen
#2 Ustawienie celow pod jego osiagniecie
#3 Planowanie akcji pod ustawione cele
a) dlugoterminowe
b) krotkoterminowe
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#4 PRACA- jej systematycznosc
#5 Pozytywne nastawienie
Wrocmy do 5-ciu punktow:
Ad.1 – Do czego Ci potrzebny „Plakat Marzen?”
Czy wiesz, ze Twoj i moj mozg pracuje jak aparat fotograficzny robiac zdjecia?
Nastepnie przesyla je ze sfery swiadomej do sfery podswiadomosci, ktora gromadzi
wszystkie potrzebne informacje, aby stac sie naszym „przewodnikiem” w zyciu.
Nasza podswiadomosc pracuje wylacznie na bazie danych, ktorych jej dostarczamy
codziennie poprzez nasze myslenie i poprzez obrazy, czyli to co widzi i slyszy na
biezaco.
Czyli innymi slowy, Plakat Marzen buduje baze danych, koncentrujac
podswiadomosc na tym co chcemy, a nasza podswiadomosc jako nasz „pilot” staje sie
odpowiedzialna za prowadzenie nas w zyciu wg. NASZEGO ZAMOWIENIA.

PLAKAT MARZEN- to Twoje zamowienie na przyszlosc, na to co chcesz.

Ad.2 A teraz ustawiasz sobie Cele do jego realizacji
– jesli Twoim marzeniem : - sa dobre szkoly dla dzieci
- czy nowy dom
- czy podroze po swiecie
- pomoc starszym rodzicom
- nowy samochod, czy piekna lodz
- letni domek
Pytanie – kiedy to chcesz? I jaka strategia pracy w Mary Kay pomoglaby Ci to
osiagnac, bo na to wszystko potrzebujesz pieniadze.
- Czy Program Gwiazda Konsultantka
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-Czy Dwory Seminaryjne
-Czy status MK Dyrektor
-Czy Program Samochodowy
Zweryfikuj programy i wyzwania- jak one sie maja do tego co chcesz i ustaw sobie cele
etapami, najpierw dlugoterminowe, a potem podziel ich na krotkoterminowe.
A teraz
Ad. 3 Zaplanuj jak to osiagnac, dla ulatwienia narysuj sobie
Co chce

Twoj Cel

Jak to zrobic

Planuj akcje,
- spotkania kosmetyczne i rekrutacyjne

Cytuje Mary Kay Ash:
„Chce, abys wyznaczala sobie wielkie cele i abys wierzyla w siebie, poniewaz ja w
Ciebie wierze. Sukces nigdy nie jest kwestia szczescia, wychowania, czy magii.
Chociaz kazdy moze obiecac Ci sukces, nikt nie moze go dac. Moga jedynie oferowac
Ci mozliwosc, a Ty musisz wlozyc w to cale swoje pragnienie i prace. Zaplanuj swoja
prace i wypracuj swoj plan.”
- Mary Kay Ash
Ad.4 A teraz DO ROBOTY!
Systematyczna praca wg. planu w dazeniu do celu pod Marzenie na Plakacie
Marzen.

Ad.5 Pracuj codziennie nad swoim pozytywnym nastawieniem
Kreujac swoje pozytywne nastawienie poprzez codzienna „wizualizacje” jakby juz
zrealizowanego marzenia, aby wytworzyc uczucie „ja moge, bo zasluguje.” Z takim
przekonaniem uruchomisz caly „power,” ktory dostajesz z podswiadomosci.
Uwierz w swoje marzenia, one sie sprawdzaja. Jestem tego zywym przykladem.
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Lata, lata temu, jak bylam dziewczynka, naogladalam sie filmow amerykanskich i
zachcialam tego stylu zycia. Moim marzeniem stal sie ten styl zycia.
Sposobem do osiagniecia mojego marzenia byl wyjazd do USA.
Wyjechalam- wydawaloby sie z niczym
Zaczelam- wydawaloby sie od niczego
Nie do konca prawda.
Wyjechalam z MARZENIEM I NADZIEJA
Zaczelam z MARZENIEM , nigdy nie tracac nadziei
Moja zaprogramowana, poprzez marzenie, podswiadomosc przejela role „pilota”
prowadzac mnie do Donny, ktora wprowadzila mnie do Mary Kay Cosmetics.
Przeszlam caly plan marketingowy, zrozumialam jakie mozliwosci daje ten biznes. Dla
mnie „styl zycia z moich marzen” skojarzyl sie z pozycja Krajowej Dyrektor.
Podjelam decyzje, ze chce byc Krajowa.
Cel dlugoterminowy byl ustalony- Krajowa.
Teraz podzielilam ten cel na cele krotkoterminowe, takie jak:
-budowa zespolu
-Przyszla Dyrektor- DWK (prosze powstac, chce Wam pokazac droge do Krajowej)
-Dyrektor (powstac),
-Starsza Dyrektor (powstac),
-Naczelna Dyrektor (powstac),
-Glowna (powstac),
-NIQ (prosze powstac- Ewa Michalska wraz z calym swoim Przyszlym Obszarem),
-Krajowa (prosze caly nasz Obszar Krajowy Orlow o powstanie- to dzieki Wam tu
jestem i przemawiam)

6

Po ustaleniu celow- CO I KIEDY
Zaczelam planowac prace- spotkania kosmetyczne i rekrutacyjne
A nastepnie zabralam sie do roboty – korzystajac z Programow jako pomocnych
„narzedzi pracy”:
-63 kwartaly Gwiazda Konsultantka- zapewnilo mi systematycznosc
-Dwory Seminaryjne- pomogly mi w budowaiu mojej bazy klientow, by znalezc
rekrutki dla rozwoju mojej grupy biznesowej
-Unit Club kazdego Roku- pomogl mi w rozwoju Liderow i Dyrektorow
-Podroze dla Top Director- daly mi mozliwosc przebywania z najlepszymi z
najlepszych i uczyc sie od nich myslenia, ze wszystko jest mozliwe.
-Sluchanie motywujacych plytek i czytanie ksiazek- utrzymywalo moje pozytywne
nastawienie „ze moge” i pomagalo codziennie wierzyc w Haline, a zwlaszcza w
ciezszych chwilach, ktore kazdy z Nas ma.
Jestesmy tylko ludzmi.
Moje marzenie spelnilo sie. Mamy ten styl zycia, o ktorym marzylam jako dziewczynka.
I tak bardzo pragne go dla Was, calym moim sercem zycze go Wam.
MIEJ DUZE MARZENIA, UMIESC JE NA PLAKACIE I IDZ PRACUJ NA TO WG.
PLANU I Z WIARA, ZE MOZESZ!! Bo jesli ja moglam- TY TEZ MOZESZ!!!
A teraz:
Prosze odwroc sie do osoby obok, wez w rece jej twarz i powiedz jej „wierze w Ciebie,
ze mozesz.” A teraz odwrotnie... i mocno uscisnijcie sie na dowod, ze tak jest.
JA WIERZE W KAZDA Z WAS, BO NIKT NIE ZNALAZL SIE NA TEJ KONFERENCJI
PRZYPADKIEM.
Zycze Wam Szczesliwego Nowego Roku i Spelnienia Waszych Marzen.
Owocnej Konferencji Liderow.
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