TIPPIN GOVA METODA

Pracovní list
pro manifestování finanční hojnosti
Všechno, co čtete a píšete, vyslovujte nahlas. Prohloubíte tím účinek pracovního listu.
Nestačí-li Vám místo v kolonkách, pište dále na druhou stranu nebo na zvláštní papír.

1

Problém, který mám s penězi, tak jak jej vnímám já, je tento:
(Vyličte příběh z pozice oběti, jako kdybyste jej vyprávěli někomu jinému.)

2

V souvislosti s touto situací mám tyto pocity:
(vyjmenujte vaše skutečné pocity – např. vztek, smutek, strach, apod.)

3

Za to, že mám tyto pocity, se mám rád/a. Mé pocity jsou pro mě dokonalou
zpětnou vazbou. Ukazují mi, jak velký význam přikládám penězům.
ANO! Jsem
ochoten/-na

4

Ano, jsem
otevřen/a

Ne, pochybuji
o tom

NE! Nejsem
ochoten/-na

Rozpoznávám nyní, že penězům přisuzuji moc, kterou ve skutečnosti nemají.
V souvislosti s mým aktuálním finančním problémem, i obecně, s penězi spojuji
následující omezující myšlenky, přesvědčení a předpoklady:
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Jsem připraven/a odpustit všem lidem, kteří mě tyto negativní postoje související
s penězi naučili, nebo od kterých jsem je převzal. Rozhoduji se, že
do XXXX dnů od vyplnění tohoto pracovního listu si vyplním pracovní list
pro odpuštění následujícím osobám, abych tak tuto energii transformoval/a.
ANO! Jsem
ochoten/-na

NE! Nejsem
ochoten/-na

a) ________________ b) ________________ c) ________________ d) ________________
6

Rozpoznávám, že jsem si toto téma s penězi láskyplně vytvořil/a jako příležitost
k tomu, abych se něco naučil/a vyrostl/a,
ANO! Jsem
ochoten/-na

Ano, jsem
otevřen/a

Ne, pochybuji
o tom

NE! Nejsem
ochoten/-na

a – pokud jsou v této situaci angažováni i jiní lidé – pomocí Zákona přitažlivosti jsem si
do svého příběhu přitáhnul/a následující lidi, aby mi pomohli odhalit můj problém:
a) ________________ b) ________________ c) ________________ d) ________________
Děkuji jim tímto za jejich úsilí a rozhoduji se, že do XXXX dnů od vyplnění tohoto
pracovního listu si vyplním pracovní list pro odpuštění na každého z těchto lidí, abych tak
tuto energii transformoval/a.
ANO! Jsem
ochoten/-na

7

Uvědomuji si nyní, že peníze jako takové jsou neutrální, a že samy o sobě nemají
žádnou hodnotu ani moc. Peníze představují pouze energii. Proto teď propouštím
svou potřebu mít pravdu ve věci peněz v té formě, jak jsem uvedl/a výše v bodě 4.
Peněz samotných je dostatek, takže se nyní otevírám tomu, aby peníze mohly
snadno proudit do mého života.
ANO! Jsem
ochoten/-na

8

Ano, jsem
otevřen/a

Ne, pochybuji
o tom

NE! Nejsem
ochoten/-na

Uvědomuji si také, že tím, že jsem peníze považoval/a za problém, jsem odpírala
lásku sobě i jiným lidem. Nyní proto deklaruji své neochvějné přesvědčení, že
Universum je místem nekonečné hojnosti a všeho v něm je dostatek.
ANO! Jsem
ochoten/-na

9

NE! Nejsem
ochoten/-na

Ano, jsem
otevřen/a

Ne, pochybuji
o tom

NE! Nejsem
ochoten/-na

Nyní jsem zcela otevřen/a tomu, abych přijímal/a dostatek peněz, a tomu, aby se
tak můj problém s penězi vyřešil pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
ANO! Jsem
ochoten/-na

Ano, jsem
otevřen/a

Ne, pochybuji
o tom
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Uvědomuji si, že za pomoci Zákona přitažlivosti mohu do svého života přitáhnout
prakticky cokoliv. Rozhoduji se nyní (pakliže je to zapotřebí) vyplnit pracovní list
pro manifestování reality, abych přitáhnul/a toto:

ANO! Jsem
ochoten/-na

11

NE! Nejsem
ochoten/-na

Jsem nyní připraven/a a ochoten/-na vnímat situaci, kterou jsem popsal/a
v bodě 1, jinak, a sice z perspektivy Radikálního odpuštění a metafyziky,
na jejichž základě vnímám, že všechno se děje podle Vyššího řádu.
(Pokuste se svůj příběh formulovat nově, z pohledu Radikálního odpuštění.
Stačí obecné prohlášení, kterým vyjádříte, že víte, že všechno je dokonalé.
Jestliže jste však schopni vidět, jakého daru se vám opravdu dostává, pak
můžete být zcela konkrétní. Poznámka: Často toho schopni nejste, to je v pořádku.)

Nyní rozpoznávám, že ...

12

Nyní tuto záležitost předávám své Duchovní inteligenci a oddávám se Vyšší moci
s důvěrou a s přesvědčením, že všechno je tak, jak to má být, a že to, že jsem tuto
situaci vnímal/a jako problém, bylo způsobeno mým zkresleným vnímáním. To
jsem už napravil/a tím, že jsem rozpoznal/a, že je o mě za všech okolností hojně
postaráno. Rozpoznávám, že veškeré myšlenky nedostatku, kterých jsem se dosud
držel/a, nemají žádnou platnost ani moc, a já jim ani žádnou nedávám.

ANO! Jsem
ochoten/-na

13

Ano, jsem
otevřen/a

Ne, pochybuji
o tom

NE! Nejsem
ochoten/-na

Nyní rozpoznávám, že vůbec nešlo o peníze. S penězi nemám žádný problém.
To, oč opravu šlo – ať už to bylo cokoliv – jsem odezdal Vyšší moci, a důvěřuji,
že Vyšší moc se o to pro mě postará. Děkuji!

ANO! Jsem
ochoten/-na

Ano, jsem
otevřen/a

Datum:

Ne, pochybuji
o tom

NE! Nejsem
ochoten/-na

Podpis:
-------------------------------

Závěrem hlasitě vyslovte:

-------------------------------------------

Už je to vykonáno!

Vytvořeno se svolením autora podle originálního pracovního listu

“The Money ConsciounessWorksheet”.
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