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Labas,

Šiandien noriu su tavimi pasidalinti
ribojančių įsitikinimų sąrašu, kuris, tikiu, tau
padės atpažinti kokius įsitikinimus turi apie
pinigus ir gerovę.
Kiekvienas turime savo pinigų istoriją.
Tai mūsų nesąmoningi įsitikinimai apie
pinigus ir kaip jie virsta mūsų santykiais su
pinigais, pasikartojantys modeliai ir
kasdieninė patirtis.
Pakeitus įsitikinimus ir istoriją matysi ir kitus
rezultatus!

Peržiūrėjęs/ -usi sąrašą rasi pratimus, kurie
padės dirbti ir keisti ribojančius įsitikinimus.



I dalis 
Ribojančių įsitikinimų sąrašas

Perskaityk kiekvieną įsitikinimą ir kuris yra
tau tiesa, kurį dažnai kartoji sau ar kitiems 
- pažymėk!
Būk atviras/-a sau!
Juk nori geresnės ateities sau ir savo
artimiesiems, taip? Kitaip neturėtum dabar
šio sąrašo savo rankose!

Tad pirmyn!







Puiku!
Pirma dalis padaryta!
Kai jau žinome, ką reikia keisti ar koreguoti, tuomet
galime ir padirbėti!

Perrašydami ribojančius įsitikinimus, pirmiausia
norėsi įterpti abejonių kada kalbama apie tuos
įsitikinimus.
 Peržiūrėk ribojančių įsitikinimų sąrašą ir apie
kiekvieną, kurį pažymėjai parašyk:    
                Kodėl tai galėtų būti netiesa?

Parašyk kelis atsakymus!

II dalis
Įterpk abejonę



Aš nemoku elgtis su pinigais: 
Aš moku elgtis su pinigais.
Aš išmintingai naudoju pinigus.
Man patinka valdyti pinigus.

Aš niekad neturiu pakankamai 
pinigų:

Aš visada turiu pakankamai pinigų.
Pinigų visada užtenka tam kam man 
reikia ir ko noriu.
Aš visada turiu daugiau nei man reikia.

Aš turiu sunkiai dirbti, kad 
uždirbčiau pinigus:

Aš galiu lengvai uždirbti pinigus.
Uždirbti pinigus yra smagu!
Aš uždirbu pinigus kol miegu.

III dalis
Afirmacija

Afirmacija yra teiginiai, priešingi tavo dabartiniams
ribojantiems įsitikinimams apie pinigus. Keletas
pavyzdžių pateikiami žemiau

Dabar tavo eilė sukurti tavo afirmacijas! 
Ribojančius įsitikinimus pakeisk į teigiamus
teiginius.



IV dalis
Įgalintys klausimai

Dabar eisime gylyn!
Sukursi savo unikalius įgalinčius klausimus, kurie
yra nepaprastai veiksmingi dirbti su ribojančiais
įsitikinimais apie pinigus.
Žemiau pateikiu pavyzdžius.

Aš nemoku elgtis su pinigais: 

Kodėl aš moku gerai elgtis su pinigais?
Kodėl/ kaip aš išmintingai naudoju 
pinigus?
Kodėl man patinka valdyti pinigus?

Aš niekad neturiu 
pakankamai pinigų:

Kodėl aš visada turiu pakankamai
pinigų?
Kodėl pinigų visada užtenka tam kam
man reikia ir ko noriu?
Kodėl aš visada turiu daugiau nei man
reikia?

Aš turiu sunkiai dirbti, kad 
uždirbčiau pinigus:

Kodėl aš galiu lengvai uždirbti
pinigus?
Kodėl uždirbti pinigus yra smagu?
Kodėl aš uždirbu pinigus kol miegu?/
Kaip aš galiu uždirbti pinigus kol
miegu?



Rekomenduoju, skirti dabar laiko sau ir parašyti
savo naują pinigų istoriją. Rašyk laišką taip, kaip
pinigai būtų asmuo ir įtrauk viską ką tik nori
įtraukti: mintis, jausmus, emocijas, veiksmus ir t.t.

Dabar tavo eilė! 
Afirmacijas pakeisk į įgalinčius klausimus.

Perskaityk savo afirmacijas ir įgalinčius klausimus,
kaip jautiesi?

Apsupti save afirmacijomis ir įgalinčiais klausimais
(juos kartoti) yra raktas formuoti naujus įsitikinimus.
Pagalvok, kur galėtum namuose, darbe, ofise palikti
sau priminimus?

V dalis
Nauja pinigų istorija



VI dalis
Apžvalga

Kuom šie pratimai buvo man naudingi? ką
pamačiau, supratau, suvokiau? Kokius veiksmus
darysiu, kad judėčiau pirmyn.

"Aš dabar priimu ir vertinu gyvenimą
gausoje, kurį Visata man siūlo"


