
"Z mojego podwórka"
WIZJA

Bez bicia się przyznaję, że jestem niepoprawnym optymistą, wiec u mnie wizja goni wizję. Cokolwiek
mi się zamarzy, to wiem, że jeżeli naprawdę tego chcę, to mogę to osiągnąć. Los jest w naszych
rękach, dlatego nie poprzestaję na marzeniach, a zaraz po wykreowaniu wizji danego pomysłu,
zabieram się za planowanie. Nie wpędzam się w presję, że co tylko pojawi się w mojej głowie, to
muszę teraz już natychmiast to robić. Na wszystko przychodzi odpowiedni moment. Wierzę też, że
jeżeli coś nam nie wychodzi, bądź przeciąga się w czasie to też jest potrzebne, to takie znaki
ostrzegawcze.
Żartuję też czasem, że trzeba uważać o czym marzymy, bo jak nad tym popracujemy i się spełni to
może się okazać, że tego jednak nie chcieliśmy. Dlatego wizja jest i powinna być u każdego takim
startem. Cały proces potem, jak misja, cele, planowanie w etapach to czarno na białym może pokazać,
że tego może nie chcemy w tej konkretnej postaci, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy z ilości pracy
potrzebnej do realizacji tej wizji. Marzenia przekute w wizje to obrazy już końcowych efektów, które
są poprzedzone pracą u podstaw, czasem ciężką i długotrwałą, wymagającą poświęceń. Ten proces
jednak zawsze się kończy, więc wizja sukcesu powinna nam zawsze towarzyszyć, jak będziemy mieli
spadek formy, przeciwności.
Jako przedsiębiorca zarządzający w tej chwili 3 niepowiązanymi ze sobą firmami, potwierdzam, że nie
byłoby mnie w tym miejscu, gdyby nie wizja ale i konsekwentna praca. Choć firmy działają dobrze i są
stabilne to jednak dopiero połowa drogi do celów, jakie obrałam i realizacji wizji, jakie sprawiły, że
podjęłam się danej działalności. Jeszcze potrzeba czasu i pracy, by moja wizja stała się faktem
dokonanym. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że robię to co kocham, nie zmuszam się, a moja
wizja nigdy nie opiera się na zazdrosnym podglądaniu innych na rynku i liczeniu wirtualnych pieniędzy,
bo z tym większość osób myli wizje, z ilością pieniędzy.
Czy moje wizje zawsze były niezawodne i wszystkie zrealizowałam? Oczywiście, że nie. Czasem los i
sytuacje w życiu sprawiają, że trzeba z czegoś zrezygnować. Tak było też ze mną, uczciwie na
pewnym etapie uznałam, że nie dam już rady, że jednak nie chcę tego co wcześniej wydawało mi się
że pragnę.
Życie pisze różne scenariusze, ale ważne by podejmować decyzje samemu i nie przestawać marzyć i
wierzyć, że będzie dobrze i działać. To jest mój przepis na sukces.


