
 

 

 

MOJE FINAN ČNÍ NASTAVENÍ 

 

Vítám všechny ty, kteří čtou tyto stránky, je to znamením, že 
něco CHCETE U SEBE ZMĚNIT. Toto je první věcí, co je 
zapotřebí si uvědomit, než jdete do toho – UVĚDOMIT SI, ŽE 
NĚCO MI NEFUNGUJE, že něco, co jiní dělají zcela automa-
ticky, JÁ NEDĚLÁM nebo MÁM JINÉ NASTAVENÍ MOJÍ 
MYSLI. 

Tak se na to tady podíváme:  

vyplňte si tento jednoduchý test, který Vám ukáže, co je zapo-
třebí, k tomu, abyste měli úspěšný příjem financí. 

 



Test   JAK VNÍMÁTE PENÍZE? 

PENÍZE VNÍMÁM – jako nutnost, dobro, zlo, stresující věc 

1) Jak PENĚZŮM ŘÍKÁM, když jich mám na účtu 
dost/uveď ……. 

2) MLUVÍM O NICH ČASTO V NEGACI / špatným 
pocitem uvnitř /ano-ne……. 

3) Jak moc mám rád peníze  –  ohodnotit na stupnici od  
0-10, zadat číslici…….. 

4) JAKÝ POCIT MÁM, KDYŽ PLATÍM S NIMI 
/dobrý, špatný, strach, stres z následného nedostat-
ku……. 

5) Když peníze nemám, zlobím se na sebe nebo na ně 
/ano - ne…….. 

6) Když je mám u sebe, mám je / v peněžence, hozené 
jen tak v kapse, skrčené kdekoli…… 

7) Kolik chci mít peněz / moc, určitá částka, nevím ko-
lik……. 

8) Když nemám peníze, jak se cítíte / špatně, ve stresu, 
normálně, zase přece přijdou…… 

9) Své peníze vydělávám - snadno, lehce, těžce, hodně 
problémově……… 

10) Co je pro vás, mít dost peněz - popiš větou + čísli-
cí….. 

11) Bohatí lidé jsou podle vás / jako vy, nepoctivci, zlodě-
ji…. 

12) Máte mnoho peněz, darujete určité množství někomu / 
Ano, Ne,  a kolik ( 1/2, 1/3, 1/10, nic )………. 

13) Jak jste nyní spokojeni s tím, co měsíčně máte / Zvol 
číslici od 0-10………. 



 

Vyplňte si tento krátký testík na papír bokem tohoto sešitu, 
potom si jasně uvědomte, co jste odpovídali. Test vám uká-
že, jak vidíte sami sebe v toku peněz, jaký vztah k nim 
vlastně máte, jaké energie k nim vysíláte a zda si je náho-
dou sami neblokujete, protože nejde CHTÍT MÍT DO-
STATEK, ale ZÁROVEŇ SI JEJICH TOK SAMI BLO-
KOVAT.  

Uvědomte si, jak moc je máte rádi, jaké pocity v jejich blíz-
kosti pociťujete, jaké pocity máte, když jich je málo nebo o ně 
přicházíte utrácením…TOTO VŠE JE ENERGIE, kterou 
k nim vysíláte, tuto energii vysíláte také kolem sebe. Tím se 
dostáváme k bodu, který VÁM NASTAVUJE VAŠI VIBRA-
CI ENERGIÍ, ve kterých tak působíte a co vysíláte do svého 
okolí.  

Takže, bude dobré si toto všechno dobře uvědomit.  Protože 
tyto vibrace má na svědomí mnoho faktorů – to znamená, že 
používáte mnoho ŠPATNÝCH NASTAVENÍ, které vám tvoří 
zároveň blokace, je jasné, že za některé zcela jasně ani nemů-
žete, prostě jste jej PŘEJALI OD RODIČŮ, od okolí, ztotož-
něním se s někým a jeho názory.  

JE JASNÉ, ŽE TOTO VŠECHNO VÁS BRZDÍ!!! 



 

 

JAK NA TO, ABY, JSTE se dostali do jiných VYŠŠÍCH 
VIBRACÍ? 

 

Tak se na to podívejte, vnímejte sami sebe. UVĚDOMTE SI 
SEBE právě nyní, uvědomte si, jak BERETE SAMI SEBE?   

- JSEM DOBRÝ A SCHOPNÝ ČLOVĚK 
- JSEM SPOKOJENÝ S TÍM, JAK ŽIJI 
- JSEM RÁD, ŽE JSEM TADY NA ZEMI 
- NEJSEM V NIČEM OMEZEN 

POKUD JSTE SI ODPOVÍDALI NA TYTO dotazy kladně, 
dá se říci, že jste úplně v pohodě a máte jen někde chybný 
program, který stačí jen málo pozměnit. Pokud, ale jste si zod-
povídali v NEGATIVNÍM názoru, potom potřebujete SEBE 
PŘENASTAVIT, to znamená  

-UPRAVIT SAMI SVÉ MÍNĚNÍ O SOBĚ SAMA 



-UJASNIT SI, CO JE SPRÁVNÁ HRANICE PRO MNE/ 
jakou hranici množství jste si sami nastavili 

-UJASNIT SI, CO SI DOVOLÍM, CO SI ZASLOUŽÍM 

-ODSTRANIT SVÉ BLOKACE / to jsou vaše omezení 

-NASTAVIT SI NOVÉ HRANICE VAŠICH MOŽNOSTÍ 

-ZMĚNIT SVŮJ POSTOJ K PENĚZŮM 

-MILOVAT SVŮJ ŽIVOT, SEBE, SVÉ PENÍZE, SVOU 
PRÁCI, LIDI KOLEM… 

-NAUČIT SE UDRŽOVAT SI NOVÉ VYŠŠÍ VIBRA-
CE+TVOŘIT SI SVOU BUDOUCNOST 

-NAUČIT SE BÝT ZODPOVĚDNÝ SÁM ZA SEBE 

-ODSTRAŇTE SI NEGACE KOLEM SEBE 

-ZVYŠTE SI SEBEVĚDOMÍ 

-ODBLOKUJTE SI SVÉ STRACHY Z TOHOTO I MINU-
LÝCH ŽIVOTŮ 

-NECHTE SI VYLADIT VAŠI AURU 

-ZHARMONIZUJTE SI ducha, duši, čakry, vědomí, tělo a 
své činy, být v jednotě = mám potřebné vibrace a daří se 
mi. 

 


