ZBOHATNI NAVŽDY
LEKCE 6

Co Ti brání
uvěřit ve svou
velkolepost?

Opět ta naše limitující přesvědčení a vnitřní
pravdy. Pokud máš moje milá o sobě mínění typu:
"Na to nemám", "Nevěřím, že toho bych dosáhla
zrovna já", " Mně tolik peněz nikdo nedá", "O tolik
si nemůžu říct", je nejvyšší čas to změnit a
stoupnout si do své hodnoty. Uvěřit ve svoji
velkolepost a nechat si patřičně zaplatit. Máš na
to nárok. A hlavně nevyčíslitelnou cenu. Pojď v ni
uvěřit.

Na číselné škále 0 - 10, na jaké číslo si
věříš? Proč tam nemáš 10? Napiš všechny
důvody.
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Na číselné škále 0 - 10, jakou máš pro
sebe i ostatní hodnotu? Proč tam nemáš
10? Napiš všechny důvody.
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Co jsi jako malá o sobě slyšela negativního?
(Např.: Nic mi nejde, vše pokazím, dělám problémy, je lepší,
když jsem potichu, druzí jsou lepší, musím mít dobré
známky, jinak jsem na nic, rodiče kvůli mě museli dřít,
rodiče se kvůli mě hádali, rodiče řešili, co si o mě/nás
pomyslí ostatní, musela jsem ze sebe dělat něco jiného,
abych byla "dobrá".)
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Pokračuj... co si myslíš, že je na Tobě
špatně a proč nejsi "dost dobrá"? A co
máma, jaký vztah k sobě měla? Vidíš s ní
nějakou podobnost?
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Jaká musíš být, abys byla dokonalá a
"dost"? Co Ti k tomu chybí?
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Umíš se pravidelně chválit? Pokud ne,
proč? Jaké sabotující myšlenky Ti vyskakují
v hlavě?
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Proč se stavíš na druhou kolej? Buď
upřímná a vypiš všechny důvody, proč
nejsi sama pro sebe na 1. místě.
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V čem se srovnáváš s druhými? Proč si
myslíš, že jsou lepší než Ty?
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Zakroužkuj všechna tvrzení, se
kterými souhlasíš nebo jim věříš.
Nejsem dost.
Druzí jsou lepší.
Nevěřím si, že můžu být bohatá.
Nevěřím si, že můžu být úspěšná.
Za nic nestojím.
Nic mi nejde.
Nemám na nic talent.
Jsem zdrojem starostí.
Nikoho nezajímám.
Nechci být vidět.
Druzí mně mohou závidět/ pomlouvat/
smát se mi.
Když chci víc, jsem hamižná.
Myslet na sebe je sobecké.
Za něco stojím, jen když dělám pro druhé.
Za něco stojím, jen když mám dobrou
kariéru.
Dělat co mě baví, je špatné.
9

Zakroužkuj všechna tvrzení, se
kterými souhlasíš nebo jim věříš.
Nevěřím si.
Názor druhých je důležitý.
Když jsem se projevuji ve své přirozenosti (jak
chci já), přijde trest (odmítnutí od druhých).
Musím být stejně dobrá jako ostatní.
Když (doplň)................., se můžu ztrapnit.
Jen když mám výsledky, jsem milována.
Chválit se je trapné.
Jsem hloupá.
Jsem navíc.
Je bezpečnější se neprojevovat.
Druzí mě využívají.
Druzí nevidí mou hodnotu.
Nic nedokážu.
Vše, na co sáhnu, se pokazí.
Musím mít vše správně, abych měla nějakou
hodnotu.
Lepší nedělat nic, než něco pokazit.
Lepší nedělat nic, než špatně.
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Zakroužkuj všechna tvrzení, se
kterými souhlasíš nebo jim věříš.
Musím být dokonalá, abych mě druzí měli
rádi.
Musím být dokonalá, abych vyhovovala.
Nesmím dělat chyby.
Úspěšní lidé nechybují.
Když udělám chybu, za nic nestojím.
Být perfektní je přednost.
Není na mě nic zajímavého.
Je lepší si nevyskakovat.
Nechci dělat problémy.
Raději neprojevím svůj názor, než se hádat.
Ve společnosti druhých raději vše
odsouhlasím, než dělat problémy.
Když jsem vidět, hrozí mi nebezpečí.
Když si řeknu o víc peněz, jsem zlatokopka.
Říct si o víc je špatné.
Být skromná je přednost.
Druzí mě odsoudí, když budu chtít/mít víc.
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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? POZOR: nová pozitivní nastavení piš bez
negativních tvarů a pouze v přítomném čase.
Staré negativní přesvědčení

Nová pozitivní přesvědčení

Př. Za nic nestojím.

Př. Mám velkou cenu i hodnotu.

Př. Druzí jsou lepší než já.

Př. Jsem si vědoma svých
předností. Každý člověk je
unikát. Každý je talentovaný a v
něčem jedinečný. S druhými
jsme na tom stejně, jen
vynikáme v něčem jiném.
Druhým přeji.
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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
hodnoty, sebepřijetí a úspěchu.
Pro ostatní jsem zdrojem radosti.
Druhým přináším prospěch, jsem skvělá.
Druzí mě milují v mé přirozenosti a jedinečnosti.
Druzí jasně vnímají mou vysokou hodnotu.
Druzí jsou nadšeni, že mi platí za mé služby.
Jde mi spoustu věcí, jsem si jich vědoma.
Jsem si vědoma své vysoké hodnoty, jen tím, že
jsem.
Chválit se je pro mě přirozené.
Jsem cenná a hodnotná.
15

Příklady pozitivních přesvědčení ohledně
hodnoty, sebepřijetí a úspěchu.
Světu přináším velkou hodnotu.
Být sama sebou mě dělá šťastnou.
Druzí mě podporují v tom, abych byla sama
sebou (ve své autentičnosti).
Dovoluji si dělat více věcí, které mě baví.
Jsem v souladu sama se sebou, miluji se.
Jsem pro sebe priorita.
Druzí mě podporují v mé radosti.
Druzí mi přejí mé bohatsví i úspěch.
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Jaké pozitivní emoce kolem své hodnoty
cítíš? Vypiš si je a začleň je do svých
představ.
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MANUÁL NA PŘEPROGRAMOVÁNÍ
PODVĚDOMÝCH NASTAVENÍ
Vypiš si nová nastavení/ přesvědčení po 7. Doporučuji
si každých 7 vět napsat na papír sólo. Těchto 7
přesvědčení si vizualizuj/ představuj po dobu nejméně
3 dnů každý večer a ráno. Důležité je, abys tyto nové
situace prožila s krásnými emocemi a cítila ses u nich
dobře. Můžeš si i představit, že se to děje v nejbližších
2 letech (pokud ti to nejde si to představit právě teď).
Když si je zopakuješ i během dne, tím lépe. Je potřeba,
aby se z toho staly Tvé nové pravdy a to se Ti podaří
právě opakováním a prožíváním jako by to už bylo a
cítila ses u toho příjemně. Je potřeba, aby jsi Ty byla
tím hercem, tzn. ve vizualizaci vidíš pouze své nohy a
ruce. Čím víc bude představa živější a reálnější, tím
lépe. Pokud i po i po 3 dnech svému novému
přesvědčení nevěříš, pokračuj s ním v další várce.
Vždy maximálně 7 přesvědčení za den!
P.S.: Pokud máš tvrzení ohledně mámy nebo táty,
změň to na sebe. Např.: Pokud máma šetřila, aplikuj to
na sebe - tzn. Peněz mám u sebe stále plno.
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Myslíš si, že můžeš být milionářka?
Pokud ne, proč? Jaké tam máš pochyby?
Změň je podle manuálu!
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Jak by vypadalo Tvoje sebevědomé a
bohaté JÁ, které si je vědomé své hodnoty?
Jak by se chovalo? Vciť se do něj a popiš, jak
se rozhoduje a chová ve svém životě. Piš v
přítomném čase. Pozvi ho do svého života,
staň se jím a splyň s ním.
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CVIČENÍ:

Postav se před zrcadlo
a nacvič si, jaké to je si
stoupnout do své hodnoty
a říct si o peníze, na které
máš nárok. Opakuj tak
dlouho (několik dní), dokud
Ti v tom nebude příjemně a
přirozeně.
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