Jak odstranit a uvolnit STAGNUJÍCÍ,
NEGATIVNÍ energii, kterou máte k PENĚZŮM
a žít život více v HOJNOSTI…
Peníze mají v naší společnosti dlouhou a často temnou historii, kterou
doprovázelo mnoho bolesti, zneužívání, vykořisťování a drancování, že
jsme přirozeně z generaci na generaci udržovali kolektivní odpor a
hněv vůči penězům.
Vždyť přeci tolik válek a sporů se vedlo kvůli penězům. Dokonce se i
vraždilo kvůli penězům a majetku. Proto obrazně řečeno mnoha lidem,
když se řekne to sprosté slovo “PENÍZE” vyskakuje husí kůže.
- Možná, že i dokonce ve vaší rodině je mnoho sporů kvůli majetku a
penězům…
- Možná, že i ve vašem vztahu jsou častým důvodem hádek zase ty
PENÍZE…
Buď jich není pořád dost a nebo se nemůžete shodnout, jak s nimi
pracovat tak, aby nekrvácel váš rodinný finanční rozpočet.
- Možná, že i vás v životě někdo podvedl a obral vás o PENÍZE…
- Možná, že i vám někdo prodal nějaký špatný produkt, nebo vám někdo
prodal špatnou pojistku, nebo jiný produkt a službu jen proto, aby si
prodejce namastil kapsy.
- A možná i vy musíte brzo ráno vstávat a jezdit do práce, která vás
nebaví a raději byste dělali něco jiného, ale nemůžete, protože zase
potřebujete ty PENÍZE!
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Věříme tomu, že kdyby nebyly peníze, tak bychom se tu na světě
všichni měli lépe. Věříme tomu, že peníze jsou problémem, který to
všechno způsobují.
Máme v sobě tolik hněvu, vzteku a silných, negativních pocitů vůči
penězům. A je to díky tomu všemu a naší dávné historii naprosto
přirozené. Není se čemu divit.
A my si v našem povědomí a ve svém nitru sebou neseme tuto
negativní, stagnující energii. To se pak projevuje v našem životě
častým nedostatkem finančních prostředků.
U každého z nás se to projevuje trochu jiným způsobem.
👉 Někdo má problém vydělávat více peněz a žije v konstantním
strachu z nedostatku…
👉 Někdo sice vydělává hodně peněz, ale stále žije ve strachu z
nedostatku, že o to přijde…
👉 Někdo vydělává hodně peněz, ale stejně jak rychle peníze přijdou,
tak také rychle odejdou…
👉 A nebo ať už vydělává málo a nebo hodně, tak stejně má stále dluhy,
které se mu nedaří splatit…
Peníze jsou v dnešní době téma a oblast, která způsobuje mnoho
bolesti, trápení a problémů. Máme pocit, že nemůžeme žít tak, jak
chceme, protože nám v tom brání nedostatek peněz.
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Co když je to ale všechno dnes už jinak?
Co když jsme za celou tu dobu PENÍZE a jejich sílu špatně pochopili? A
co když toto špatné pochopení způsobuje v našem životě tolik stresu a
vnitřních bojů?
Co když s tím vším NEGATIVNÍM z naší minulosti nemají peníze nic
společného? Co když akorát zrcadlili nastavení lidstva a v naší
přítomnosti stále zrcadlí naše vlastní vnitřní nastavení, které máme k
hojnosti.
A co když jsou peníze zároveň i LÉKEM na tyto naše životní
problémy?
Hojnost není jen o penězích. Peníze jsou ale součástí hojnosti.
Například v Indické kultuře se lidé modlí k Bohyni Laxmí. Bohyni
hojnosti a prosperity. Ale Laxmí nepředstavuje hojnost a prosperitu jen
na materiální úrovni, ale také na spirituální úrovni.

Obsahuje v sobě všechny aspekty, které jsou součástí celku, který
nazýváme hojnost. A dle jejího učení nemůžeme opravdu
prosperovat (ani duchovně), když máme tak negativní nastavení
vůči penězům.
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A přitom toto nastavení vychází jen z našeho špatného pochopení, co
jsou to opravdu peníze.
Zkuste na chvíli zapomenout na všechny vaše přesvědčení a příběhy o
tom, co jsou peníze. Udělejte hluboký nádech… a výdech….
A začněte vnímat a cítit energii, která stojí za všemi těmi bankovkami,
čísly na účtě a všemi možnými finančními transakcemi.
Vnímejte energii, která za tím vším stojí…
Možná pokud to děláte poprvé, tak se můžete cítit nepříjemně a
nekomfortně. A to je naprosto v pořádku.
Protože se to ve vás začíná dotýkat všech těch možných potlačených
pocitů, které máte k penězům.
Buďte s touto energii chvíli přítomní…
…
Co když je tato energie milostivá a milující? Vnímáte to také?
Co když jsme se jí celou dobu snažili zneužívat, manipulovat a
ovládat jen pro uspokojení našich neurotických přání? A naši
předkové a lidé v dnešní společnosti jsou ochotni jít kvůli penězům “přes
mrtvoly”.
To ale přece neznamená, že tato energie je špatná a nebo že je
“kořenem všeho zla”. Jednoduše nám zrcadlí naše vlastní nastavení.
Zrcadlí nám naše vlastní zranění, stíny, přesvědčení a způsob,
jakým přemýšlíme o hojnosti.

4 z 10

A když změníme naše vnitřní nastavení, tak se také postupně změní
naše finanční situace. Život a energie peněz nám budou zrcadlit něco
nového :)
V tomto ebooku se dozvíte, jak se zbavit této staré, negativní a
stagnující energie, kterou si v sobě často neseme směrem k penězům a
hojnosti. (Tak, jak jste četli na začátku).
Každý z nás si sebou nese starou, stagnující energii, která způsobuje
stagnaci také v našem životě. Ve všech možný oblastech. Můžeme se
díky ní cítit zaseknutí a máme pocit, že se nemůžeme hnout z
místa, začít dělat potřebné změny a žít život, po jakém toužíme.
Tato stará, zaseknutá energie je z našeho dětství, někdy i z minulých
životů a je také zděděná od našich rodových linií, rodičů a společnosti.
Nemusíme o ní vědět, ale operuje v nás a často podle ní nakonec
jednáme.
Tato energie se skládá z našich zranění, stínů, limitujících přesvědčení,
myšlenkových vzorců a celkově utváří naši určitou vibraci a
frekvenci která buď přitahuje peníze a nebo je odpuzuje! >>
A abychom začali do svého života přitahovat energii peněz a
hojnosti, tak potřebujeme mít určitou energii. Potřebujeme mít
určitou frekvenci a vibraci.
Což v jednoduchosti znamená, že se potřebujeme ve vztahu k
energii peněz cítit dobře.
Potřebujeme se této energii otevřít a zůstat vůči ní otevření. Což není
jednoduché…

5 z 10

Tady totiž narážíme na naše neprožité pocity strachu, viny, hněvu,
hanby, obviňování, odsuzování, posuzování, frustrace, zklamání,
ponížení a odmítnutí, které máme s penězi.
A když se takhle všemožně cítíme s penězi, tak je celkem logické, že si
moc harmonický vztah s energií peněz a hojnosti nevytvoříme. Stejně,
jako když máme tyto pocity vůči partnerovi, tak si nevytvoříme s ním
harmonický vztah, nebo harmonické manželství.
Potřebujeme uvolnit tyto potlačené pocity (stagnující energii), aby
nás už déle neovládala.
A z mé zkušenosti skvěle funguje, když se otevřeme nové, svěží,
pozitivní energii. Když ji pozveme do svého nitra a do svého života.
Tato energie totiž začne rozpouštět a uvolňovat z našeho psyché
tuto stagnující, starou, negativní energii.
A energie Novoluní nám k tomu vytváří skvělé konstelace a
příležitosti (tak, jak se dozvíte v tomto článku!) >>
A co je v našem případě touto novou, svěží a pozitivní energii?

Je to ENERGIE HOJNOSTI!
Je to ve skutečnosti nádherný, léčivý proces, který jde hluboko ke
kořenům našich problémů, které máme s energií peněz.
To, co je ale extrémně důležité je to ne jen vědět na intelektuální úrovni,
ale dovolit si to hlavně prožívat. Skutečně energii hojnosti otevřít své
srdce a cítit ji ve svém srdci.
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Když to uděláte, tak můžete vnímat, jak se z něho vyplavuje postupně
vaše stará, negativní energie a jak vaše srdce zaplavuje nová energie
hojnosti.
K tomu skvěle pomáhají tyto Vedené meditace HOJNOSTI, které
jsem s tímto záměrem a účelem pro vás vytvořil! >>
Tento online program, který v sobě obsahuje nyní včetně Bonusů 21
videí a 21 audio nahrávek Vedených MEDITACÍ vám pomůže projít a
hlavně prožít tento léčivý proces.
Otevřete se hojnosti a zbavíte se staré, stagnující a negativní energie,
kterou máte vůči penězům.
Pokud vás to zaujalo a chcete vědět více tak klikněte sem a nebo
běžte na stránku www.MeditaceHojnosti.cz >>

✅ Když si dovolíte prožívat a skutečně cítit tuto silnou energii, tak se
začne měnit vaše myšlení, vaše přesvědčení a programy, které máte s
penězi…
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✅ Začnete jinak také přemýšlet sami o sobě. Začnete si více vážit
sami sebe a své vlastní hodnoty…
✅ Začnete se s penězi jinak cítit a změní se také vaše energie a
vibrace…
✅ Naladíte se na frekvenci, kdy budete přitahovat energii peněz do
vašeho život. Vytvoříte si s ní harmoničtější vztah…
✅ Díky tomu dostanete ty správné nápady a inspiraci, jak žít více v
hojnosti. Budete inspirovaní a nadšení jít a realizovat tyto vaše
nápady…
✅ Budete přitahovat příležitosti, lidi, situace a budou se vytvářet ty
správné okolnosti, abyste žili více v hojnosti…
Život vám začne zrcadli váš nový vnitřní svět. Tak to prostě funguje.
Ale aby se tomu tak stalo, tak potřebujete projít transformací.
Potřebujete projít léčivým procesem, kdy dojde k těmto změnám
na hluboké úrovni. Ne jen na té intelektuální, že tomu rozumíte a že to
chápete.
Vaše energie a vibrace se musí TRANSFORMOVAT!
Jinak nakonec k té změně nedojde.
A to můžete buď sami tím, že se otevřete energii hojnosti. Že ji pustíte
do svého života a do svého srdce.
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A nebo to můžete udělat s mojí pomocí, kde vás tímto léčivým
transformačním procesem provedu v programu Vedených meditací
HOJNOSTI! >>
Čekají na vás video lekce, důležitá praktická cvičení a prožitkové audio
nahrávky Vedených MEDITACÍ, které jsou doplněné meditační
hudbou.
Meditace jsou nádherné a velmi silné!
Věřím, že pokud se rozhodnete vstoupit do této výzvy, tak si to
společně UŽIJEME!
Klikněte na odkaz a pokud to s vámi rezonuje a chcete udělat tuto
změnu, tak vstupte do Vedených meditací HOJNOSTI a začněte
ještě DNES! >>

Mějte se krásně,
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Jiří Majkus
http://VedeneMeditace.cz
http://MeditaceHojnosti.cz
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