10.lekce

Otevři se
hojnosti

Máme tu poslední lekci. Věřím, že pro Tvůj život velmi zásadní.
Ono totiž nestačí dělat pouze, co Tě baví, jít za hlasem
svého srdce, dělat kroky ke Tvému snu a mít své vize.
Aby sis svým posláním zároveň i krásně vydělávala,
potřebuješ si změnit svoje vnitřní nastavení vůči penězům.
Pokud totiž stále budeš věřit, že peněz je málo, je špatné si o
ně říkat nebo že když Ty máš, tak kvůli tomu druzí nemají,
hojnost si ve svém životě budeš stále blokovat.
Pojď se tedy podívat na to, čemu věříš a jak moc Tě to ve Tvé
finanční situaci limituje nebo naopak podporuje.
Začni věřit věcem, které souzní s Tvojí bohatou verzí a
už odmítni ve svém životě nedostatek.
Otevři se životu v kompletní plnosti a bohatství ve všech
aspektech 🌟
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ZODPOVĚZ SI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
Jaké smýšlení máš o penězích? Buď k sobě upřímná. (Např.
peníze jsou zlo, peníze jsou pro druhé, peníze mi způsobují stres
apod...)
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Co jsi v dětství slyšela od rodičů ohledně peněz a bohatých
lidech?
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Co pro Tebe znamená úspěch? S jakými pocity ho máš
spojený? (Je těžké uspět, je to dřina, uspěch je pro druhé, nevím,
co to znamená...?)
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Jaké myšlenky máš vůči bohatým a úspěšným lidem?
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Jsi na peníze kvůli něčemu naštvaná? Napiš PROČ.
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Co si myslíš, že musíš dělat, abys měla peníze? Zatrhni U
ČEHO SE NECÍTÍŠ DOBŘE/ JDE TO PROTI TOBĚ.
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Zakroužkuj všechna tvrzení, se kterými souhlasíš nebo
jim věříš:
Mít peníze je těžké.
Peněz je málo.
Když budu bohatá, druzí budou chudí.
Peníze si musím vydřít.
Je těžké si udržet peníze.
Neumím s penězi chytře nakládat.
Peníze jsou zdrojem hádek.
Peníze jsou zlo.
Peníze vyvolávají konflikty.
Peníze nerostou na stromě.
Bez práce nejsou koláče.
Peníze mohou rozbít rodinu.
Čím víc peněz budu mít, tím méně budu mít času na
rodinu.
Peníze mi může někdo ukrást.
Být bohatá je jen pro nějaké vyvolené.
Nezasloužím si být bohatá.
Nevím, jak být bohatá.
Když budu mít peníze, druzí mě okradou.
Boháči jsou gauneři.
Boháči jsou špatní.
Boháči jsou arogantní.
Peníze kazí charakter.
Peníze rozbíjejí vztahy.
Je lepší být zdravá než bohatá.
Být skromná je cnost.
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Být skromná mě dělá lepším člověkem.
Peníze u mě nevydrží dlouho.
Peníze hned utratím.
Peníze nejsou spirituální.
Nevím, jak bych mohla být bohatá - to není pro mě.
Když si řeknu o peníze, druhého okradu - bude v nouzi.
Buď jsou peníze nebo láska.
Nemůžu dělat, co mě baví, nevydělá mi to.
Je nebezpečné být bohatá / když nevyčnívám, je to
bezpečnější.
Čím víc budu mít peněz, tím víc budu mít problémů.
Je nemožné mít vše.
Nikdy není dost.
Peníze mě stresují.
Abych měla peníze, musím šetřit.
Když si budu dopřávat, budu chudá.
Dopřávat si je špatné.
Šetřím na horší časy.
Vydělat si hodně peněz je složité.
Nejsem rozená pro úspěch.
Být úspěšná je těžké.
Úspěšní lidé nejsou šťastní.
Bohatí lidé nejsou šťastní.
Boháči nejsou mezi lidmi oblíbení.
Uskromňuji se.
Být úspěšná je pouze pro vyvolené.
Nemám na to být úspěšná a bohatá.
Mám jen na to, co potřebuji.

9

Do levého sloupce vypiš úplně všechna tvrzení, která sis zvědomila
(vypsala nebo zakroužkovala). Do pravého napiš jejich pravý opak - s
pozitivními emocemi. Jak by vypadal Tvůj život, kdybys toto
negativní tvrzení jednoduše ze sebe smazala a byly by
neomezené možnosti? Můžeš si i představit, jak by vypadat Tvůj
život za 2 roky, kdyby to negativní přesvědčení už neplatilo.
Staré negativní přesvědčení

Nová pozitivní přesvědčení

Př. Mít peníze je těžké.

Př. Mít peníze je velmi snadné.

Př. Peníze kazí charakter.

Př. Peníze podtrhují charakter vynikají moje kladné vlastnosti.
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Staré negativní přesvědčení

Nová pozitivní přesvědčení
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Staré negativní přesvědčení

Nová pozitivní přesvědčení
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Příklady pozitivních přesvědčení ohledně
peněz, úspěchu a bohatství.

Čím více jsem sama sebou, tím více vydělávám.
Čím více lidem sloužím, tím víc jsem bohatá.
Čím větší radost mi moje práce dělá, tím víc
mám peněz.
Peníze mě milují.
Můžu mít peníze i lásku.
Čím víc peněz mám, tím víc mám času na rodinu
a věci, které mi dělají radost.
Peníze přináší harmonii.
Peníze jsou všude kolem mě.
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Já jsem zdroj peněz - čím lepší energii vyzařuji,
tím více peněz přitahuji.
Narodila jsem se být úspěšná a bohatá, je to
moje přirozenost.
Čím víc jsem bohatší, tím lepší svět je.
Druzí mi milují dávat peníze, dělá jim to radost.
Peníze mám stále.
Být bohatá je prospěšné.
Mám víc než potřebuji.
Mohu si snadno dovolit vše, po čem toužím.
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Jaké pozitivní emoce cítíš, když se naladíš na svou
bohatou vizi, kde máš víc peněz, než potřebuješ? Vypiš je a
pracuj si nimi ve svých nových nastaveních.
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MANUÁL NA PŘEPROGRAMOVÁNÍ
PODVĚDOMÝCH NASTAVENÍ
Každý den si vizualizuj/ představuj 7 nových
pozitivních přesvědčení z vypsaného seznamu výše.
Opakuj je po dobu nejméně 3 dnů každý večer a ráno.
Vyloženě si na každé nové nastavení vymysli nový
příběh, jak by ses chovala, kdybys už tomuto prohlášení
věřila (můžeš si představovat situaci za dva roky).
Důležité je, abys tyto nové situace prožila s krásnými
emocemi a cítila ses u nich dobře.
Je potřeba, aby se z toho staly Tvé nové pravdy a to se Ti
podaří právě opakováním a prožíváním jako by se to už
stalo a cítila ses u toho příjemně.
Je potřeba, abys Ty byla tím hercem ve svém vizi, tzn. ve
vizualizaci vidíš pouze své nohy a ruce . Čím víc bude
představa živější a reálnější, tím lépe. Pokud i po 3 dnech
svému novému přesvědčení nevěříš, pokračuj s ním v
další várce. Vždy maximálně 7 přesvědčení za den!
Pokud těmto 7 novým přesvědčením už budeš věřit,
můžeš pracovat s další várkou 7 nových myšlenek.
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Shrň, co Ti tento kurz dal a co si z něj odnášíš.
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Napiš nejbližších 10 kroků, které teď uděláš, aby ses
přiblížila k životu, ve kterém realizuješ svoje poslání
a máš zároveň i uspokojující finanční ohodnocení.
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