ZBOHATNI NAVŽDY
LEKCE 4

Čeho se vlastně
bojíš?

Strachy tu byly od nepaměti a pravděpodobně nás budou provázet
až do konce života. Někdy nás chrání oprávněně (když se kolem řítí
auto, někdo na nás útočí apod.). Ve většině případů jsou ale
naprosto absurdní a nereálné. Naše mysl a ego je ale umí
nafouknout do tak obřích rozměrů, že jim opravdu uvěříme. Proč?
Protože naše mysl a ego se nechtějí měnit! Chtějí stále zůstat v tom
známém, v komfortní zóně. Protože, když musí vymýšlet a dělat něco
nového, je to pro ně výdej energie a nemají se o co opřít. Nejsou
tam žádné minulé zážitky. Tudíž cokoliv nového = výstup mimo
komfortní zónu, je pro náš mozek a ego spousta práce a signál pro
tělo: NEBEZPEČÍ, TOTO NEZNÁME. Udělají vše pro to, aby nás
udrželi v tom známém.
Projevuje se to tak, že nám do těla vyplavují emoce strachu, úzkosti
a plno myšlenek, proč to nové nemáme dělat. Proč až zítra, co
máme jiného na práci a co by si o nás řekli ostatní. Naše ego je
někdy tak rafinované, že nás dokonce začne sabotovat a vyvolá i
nějakou nemoc apod. Hlavně se nezměnit!
Poznej tuto taktiku a nenech se zastavit! Tvoje vize musí být silnější
než projevy těla, emoce a myšlenky.
V tom známém (v komfortní zóně) nemůžeš zákonitě dosáhnout
něčeho nového (pokud jsi doteď neměla peníze, tak nečekej, že
když budeš dělat stále to stejné, myslet stejným způsobem a budeš
zůstávat v komfortní zóně, tak zbohatneš.) Tak to nefunguje.
Rozhodni se pro bohatství a hojnost, ať se děje, co se děje! Nauč se
pravidelně vycházet se své komfortní zóny a skamaraď se se svými
strachy, budou Tě teď doprovázat pravidelně. Jsi připravená?
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Co musíš změnit, abys dosáhla své
vysněné hojnosti? Co musíš opustit, čeho
se vzdát? S jakými lidmi se už nebudeš
stýkat? Jakého názoru se bojíš?
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Zvědom si všechny své strachy. Čeho se
bojíš ve své změně? Buď k sobě upřímná,
děláš to pro sebe.

3

Proč už nejsi bohatá? Představ si, že máš
všechny ty své vysněné peníze i život. Jsi
úspěšná. Z čeho tam máš strach? Co by se
mohlo přihodit?
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Co by se muselo stát, aby ses konečně
otevřela hojnosti a svému bohatému
životu? Z jakých zvyků a známých situací
musíš vystoupit? Co potřebuješ ukončit,
ale bojíš se?
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Co ti stále brání ve změně? Jaké myšlenky
to jsou? Jaká přesvědčení, zlozvyky to
jsou? Jaké pohodlí to je?
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PRÁCE SE STRACHY
Bezvadné, teď už znáš své strachy. Právě ony jsou velkou
překážkou ke Tvé neomezené hojnosti.
Myslíš, že Ti vesmír chce nadělovat, když se jeho darů
bojíš?
Spousta lidí naříká, že něco nemá, ale uvnitř sebe se bojí.
Vyzařují energii strachu a ta nikdy hojnost nepřitáhne.
Nauč se se svými strachy pracovat, pozvi je do svého
života a buď s nimi kamarádka. Jejich ignorováním se jen
zvětšují a budou se hlásit o slovo ještě více.
Proto je důležité si každý vztah zvědomit. Poznat svého
nepřítele. Nadechni se a udělej to!
Až je budeš mít všechny vypsané, pojď je poznat blíže.
Níže najdeš manuál, co s nimi dělat.
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Manuál na práci se strachy
1) Zvědom si je - strach si napiš.
2) Dej mu podobu. Jak vypadá? Co Ti připomíná? Je to
nějaké postavička, nějaký předmět? Jakou má barvu?
Jakou vůni? Představ (nebo nakresli) si jeho podobu.
3) Zeptej se ho, proč tam je. Co Ti říká? Vše se napiš.
Vykládá Ti nějaká limitující přesvědčení? Vypiš si je a
pracuj s nimi (viz lekce 3).
4) Každou jeho odpověď rozeber. Představ si, že situace,
kterou Ti vykládá, se stane. Co bys dělala? Jak by ses
zachovala? Existují řešení? Vytvoř si scénář, co by se
stalo, kdyby se příběh strachu uskutečnil. Pravděpodobně
zjistíš, že by se nic vážného nestalo a situaci bys zvládla.
Nemáš se tedy čeho bát.
5) Můžeš dokonce tento "hororový" příběh otočit ve svůj
prospěch! Napiš si nakonec: Kdyby se toto stalo, pomůže
mi to/ zlepší mi to život / naučí mě to..... (doplň). Na
každé špatné situaci na 1000% můžeš najít něco
dobrého, udělej to.
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6) Nakonec strach napiš zvlášť na papírek a běž ho
bezpečně spálit (ve dřezu, nebo venku někde na
betonu). Rozluč se s ním, pošli mu lásku a řekni mu, že mu
děkuješ, že Tě navštívil, ale už ho nepotřebuješ. Víš, že
situace je pro Tebe bezpečná.
7) Jak se ve své situaci rozhodneš teď? Co se změnilo?
Pokud tam ještě malinký strach je, zvědom si, jestli
situace za ním je pro Tvůj růst, pro Tvůj lepší život. Jestli
ano, nadechni se a jdi do akce!
8) Změň svou nevyhovující situaci a udělej krok za svou
vizí. Teď už jdi jen kupředu. Jaké další kroky potřebuješ
ke své vizi udělat? Zvládneš to.
ZÁSADNÍ PRAVIDLO: PŘI USKUTEČNĚNÍ ROZHODNUTÍ SE
UŽ NEVRACEJ, NEOTÁČEJ ZPĚT. UŽ JDEŠ JEN KUPŘEDU.
KAŽDÉ ROZHODNUTÍ JE SPRÁVNÉ. ZAPIŠ SI TO.

"KAŽDÉ MÉ ROZHODNUTÍ MĚ
POSOUVÁ ZA MOU VIZÍ. MOHU SE
MÍT POUZE LÉPE. KAŽDÉ MÉ
ROZHODNUTÍ JE SPRÁVNÉ."
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