Podsumowania
Taki był Mój Świat 30+.
Na koniec przyszedł czas na konkluzje. Przykazania są
krótkie:

Po pierwsze: balans.
Bliscy, Ja, Praca. W tej kolejności. Bliscy (rodzina, przyjaciele) to obowiązek. Gdy go należycie spełniam, mam
czas dla siebie, dla moich namiętności, zainteresowań.
Praca służy realizacji moich planów i marzeń; służy moim
bliskim.
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Po drugie: likwiduj złość.
Nie wolno złościć się. Należy unikać jak ognia ludzi,
którzy się złoszczą. Oni zatruwają nam życie. Destrukcyjną złość należy odróżnić od gniewu, który przeradza się
w pozytywne działanie.

Po trzecie: nie miej wrogów.
Wróg bywa pamiętliwy. Tworzy wokół nas negatywną aurę. Poważne problemy pojawiają się z reguły tylko
tam, gdzie jest osobisty wróg. Wroga odróżnić należy od
przeciwnika. Moc i siła przeciwnika to dla nas najlepsze
lustro. Im potężniejszy przeciwnik, z którym się wadzimy,
tym silniejsi się stajemy.
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Po czwarte: żadnych spółek.
Z nikim, nawet z najbliższymi, przyjaciółmi, nie należy
wchodzić w żadne układy, spółki itp.

Po piąte: podczas długiego
wyjazdu nic się nie wali.
Wielokrotnie się o tym przekonałem. Dlatego: korzystaj
z życia, wyjeżdżaj na długie wspaniałe wyprawy.

Po szóste: likwiduj udręki.
Najgorsze są takie, które są długotrwałe. One zatruwają życie. Cokolwiek czynisz, jakąkolwiek podejmujesz
decyzję, pamiętaj o tym, by skutkiem Twojego działania
lub zaniechania nie była jakaś straszliwa i długotrwała
udręka.

Po siódme: spokój.
Nie odbieraj permanentnie maili i telefonów. Ja zawsze
czytam maile z samego rana. Nigdy nie odbieram telefonu. Oddzwaniam raz dziennie. Do wszystkich. Nie robię
żadnych stresujących rzeczy po 15.00. Unikam robienia
zakupów.

Po ósme: natura.
Należy żyć blisko natury. Codziennie należy obcować z przyrodą.

Po dziewiąte: Otaczaj się
ciekawymi ludźmi.
Oni dają siłę. Oni inspirują.
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Po dziesiąte:
Największy sukces zawodowy: szczęśliwi i zamożni
klienci.
Niech Mój Świat 40+ będzie światem z dala od zgiełku,
z bliskimi i życzliwymi mi ludźmi.
W Moim Raju Na Ziemi, 23.05.2015 r.
Tomasz Major
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