
Happy Money- Curs de prosperitate si 

abundenta- note /teme suplimentare 
 

Esti pregatit sa CO- creezi cu mine? 

Vrei sa te RE-calibrezi cu mine? 

Decizi sa actionezi ACUM?  

Beneficiile acestui program alaturi de mine:  

 In primul rand te vei despărți odata pentru totdeauna de credintele limitative in domeniul 
abundentei. Tu meriti sa ai totul si poti sa ai totul.  

 Iti vei construi un mindset potrivit pentru a atrage in viata ta abundenta, oportunitati si 
situatii care sa te ajute sa evoluezi si sa cresti cat mai mult.  

 Vei elimina povestile menite sa te mentina micut cu care te-ai dezvoltat, preluate de la 
parinti, societate, prieteni, oameni cu influenta in viata ta  

 Vei descoperi ce mentalitati au oamenii de succes, oamenii prosperi si care isi traiesc 
viata in abundenta, abundenta financiara, in iubire, sanatate si succes. 

 Vei descoperi meditatii si tehnici pentru atragerea abundentei in viata ta 
 Vei descoperi practici spirituale si psihologice pentru a intelege ce te tine in loc si cum sa 

atragi oportunitatile de care ai nevoie sa ajungi unde iti doresti  
 Iti vei dezvolta capacitatea de a primi 
 Iti vei dezvolta sentimentele de incredere si siguranta  
 Vei intelege de ce si cum Universul lucreaza in permanenta pentru tine  
 Vei elimina frica de succes si mai ales frica de esec  
 Vei renunta la autosabotaj si sindromul impostorului  
 Vei elimina surplusul de lucruri inutile si vei face loc lucrurilor cu adevarat importante  
 Vei renunta la scuze si vei lua decizii radicale.  

 

Capitol Ritual de dimineata: 

 Scoala-te cu 30 min mai devreme de-a lungul cursului si culca –te cu 30 min mai 
devreme; 

 Practica ritualul in fiecare dimineata; 

 Continua cu ritualul si dupa ce ai terminat programul; 

 Binecuvanteaza apa cu energia abundentei; 

 Imagineaza-ti viata ta minunata ca si cum deja ai trai tot ceea ce doresti sa manifesti; 

 Noteaza in agenda ta toate revelatiile pe care le ai de dimineata; 

 Noteaza toate actiunile pe care le vei lua inspre schimbarea in bine in fiecare zi; 
 

 



Capitol Meditatie Afirmatii pozitive: 

 De seara iti programezi dimineata minunata; 

 Practica meditatia cu afirmatii in fiecare seara; 

 Continui cu meditatia si dupa ce programul se termina, atat cat simti; 

 Fa tapping in timp ce meditezi; 

 Noteaza in agenda ta toate revelatiile pe care le ai; 

 Noteaza toate actiunile pe care le vei lua inspre schimbarea in bine; 

 Afirmatiile  favorite scrie-le pe hartiute si poarta – le cu tine, in portofel, caiet, 
agenda, post ituri, etc sau pune-le pe telefon, wallpaper etc 
 
 

Capitol Meditatie Oceanul abundentei: 
 

 Mental rapid poti intra in oceanul abundentei in orice moment in care ai nevoie; 

 Seteaza –ti o alarma pe telefon pentru a –ti aduce aminte sa intri in oceanul abundentei 
de mai multe ori pe zi; 

 Cere ajutorul fiintelor de lumina inspre abundenta ta; 

 Conecteaza –te cu energia Arhanghelului Ariel; 

 Noteaza revelatiile in agenda ta dup ace practice meditatia; 

 Hotaraste ce decizii si actiuni concrete vei lua inspre binele tau cel mai inalt; 

Capitol “Povestea mea”: 

 

Trecand prin filtrul tau aceste informatii din capitolul Povestea mea, te rog sa raspunzi la 
urmatoarele intrebari:  

 Sunt un leader al vietii mele? 

 Ce relatie am cu banii? Sunt prieteni mei sau o pacoste?  

 Ma simt sustinut de Univers financiar si material sau mi se pare ca suntem mereu intr-un 
razboi?  

 Care este povestea mea pe care mi-o spun despre abundenta? Ce momente cheie mi-
au influentat si mie povestea? 

 TEMA : Ce actiuni  concrete iau pentru abundenta mea? Vreau sa -mi spui 3!  
 

 

Capitolul Sa facem curatenie!  

 Seteaza-ti intentia de a incepe curatenia fizica, mentala, emotionala , sociala, 
energetica; 

 Invoca –l pe Ganesha- asculta mantre cu Ganesha;  

 Descarca poze cu Ganesha; 

 Achizitioneaza o statueta frumoasa cu Ganesha pentru casa ta; 
 
 



Capitolul 4 – Curatarea  corpului fizic  

Stii bine ca corpul nostru este templul sufletului asa ca o sa te rog sa te analizezi putin cum te 
tratezi: Asadar te intreb : 

 Esti prezent in corpul tau? 

 Ce parti din corpul  tine ai neglijat pana acum? Ce fel de mancaruri  iti oferi? Consideri 
ca trebuie sa te fortezi sa mananci tot din farfurie pentru ca altii nu au ce sa manance? 
Daca ceva se strica in frigider consideri ca trebuie sa il mananci chiar daca nu ai nevoie 
si sa te tratezi ca pe un cos de gunoi? Te imbraci frumos si ingrijit sau arunci mereu 2 
carpe pe tine? Iti place greutatea corpului tau? Te hranesti corespunzator, ai grija sa iti 
iei toti nutrientii?  

 Esti constient de faptul ca asa cum te tratezi tu pe tine, educi Universul sa te trateze la 
randul sau? ; 

 Ce vizita la doctor/terapeut/ antrenor ai evitat pana acum? 

 Fa o anamneza  a corpului tau si vezi ce dureri, afectiuni, emotii, iritatii sau greutati porti 
dupa tine - in ochi, fata, cap, gat, umeri, spate, maini, piept, abdomen, stomac, zona 
genitala, solduri, picioare, genunchi, talpi.  

 Care sunt primele 3 zone in care simti afectiuni? De ce iti aduc aminte aceste afectiuni? 
Sunt legate de vreun moment anume? Ce semnificatie au pentru tine? Ai povesti legate 
de aceste afectiuni? Ce povesti sunt captive acolo? ( ps: aici iti recomand o sesiune de 
tappingEFT /matrix cu mine daca vrei sa sapi mai adanc) 

 Care ar fi cel mai plin de iubire gest pe care l-ai putea face pentru tine in acest 
moment?  
 

 

Capitol 5- Curatarea stilului de viata 

Esti suma a celor mai importante 5 persoane  din viata ta! Cum sunt aceste persoane ? 

 te inspira te ridica sau iti dau in cap? Se plang toata ziua a banii se castiga greu? 
Stiu e trist ca s-ar putea ca una din aceste  persoane sa fie partenerul tau de viata  si 
convingerile  sale limitative sa te influenteze grav. Vreau sa studiezi concret si in 
detaliu fiecare persoana din cele 5 si sa observi  impactul financiar pe care il are 
asupra ta. Observa daca poti largi cercul  cu energie noua sau daca il poti curata de 
energie veche! Ce decizii poti lua acum? Poti incepe cu detasarea! 

Intreaba-te: 

 Te pui mereu pe ultimul loc, iesirile cu prietenii tai sunt productive? Iti place drama? Ii 
permiti sa aiba loc in viata ta? Casa ta este un loc in care te intorci plin de fericire ca sa 
te reincarci? Iti place stilul tau de viata? Iti plac oamenii de care esti inconjurat? Ei te 
inspira financiar? Te sustin in visurile tale sau te demoralizeaza de fiecare data cand ai 
un plan nou? Esti la zi cu taxele? Casa ta este curata si ingrijita? Iti dai voie sa dai bani 
cu bucurie pe placerile tale? Cheltui bani si apoi ai sentimente de vinovatie? Ai 
economii sau datorii? Dormi bine sau ai ganduri ce te perturba sa te odihnesti? 
Finantele tale sunt in ordine? Petreci suficient timp in aer liber, te odihnesti suficient?  



Toate acestea educa Universul cum sa te trateze si ce anume vrei sa primesti si mai mult asa 
ca te invit sa facem urmatoarea chestionare:  

 Care din raspunsurile la intrebarile de mai devreme te-au pus pe ganduri si te streseaza 
cel mai mult?  

  De ce repezinta lucruri importante pentru tine? Ai amintiri legate de ele?  

 Ce inseamna pentru tine aceste lucuri si ce povesti pastrezi despre ele in tine? Sunt 
adevarate sau false? Ce baze au? Cine te-a invatat aceste lucruri?  

 Care ar fi cele mai pline de iubire gesturi pe care le poti face pentru tine chiar acum?  

 

. 

Capitol Curatarea casei tale:  geamurile curate atrag abundenta! 

Uite-te putin la casa ta si spune-mi exact cum arata ce vibe iti da, ce energie! 

 Ai o groaza de lucruri aruncate la nimereala, chestii ingramadite prin dulap de care nu 
mai stii si daca te intreb ce anume ai in anumite sertarase nu ai fi capabil sa imi spui? Ai 
haine peste haine aruncate in dulap si mai ales lucruri pe care nu le porti de ani de zile 
dar le tii ca poate o sa ai nevoie de ele sau sigur o sa slabesti intr-o buna zi? Hai sa iti 
spun ceva sunt foarte putine sanse sa mai folosesti aceste obiecte pe care spui ca le vei 
folosi la un moment dat si daca intr-adevar o sa ai nevoie o sa iti cumperi unele noi, mai 
frumoase, mai noi, mai in ton cu necesitatile tale - de ce? Pentru ca meriti.  

 Uite un tips foarte bun pentru tine: spala geamurile constient! Geamurile curate atrag 
abundenta!. De asemenea praful din colturi si de pe plante blocheaza abundenta. Hai la 
curatenie! 

 Asadar, exercitiul de azi este sa faci un tur prin casa ta  si sa faci curat constient,  sa 
arunci sau sa donezi, vinzi tot ceea ce nu mai folosesti, ce te incarca, ce tine locul blocat 
pentru lucruri noi si benefice sa intre in viata ta. Daca nu poti sa te decizi gandeste-te la 
toate lucrurile pe care nu le-ai mai folosit de un an si le patrezi pentru “intr-o zi” si ce ai 
pastra daca tocmai ai fi castigat la loterie, lucrurile pe care le iubesti cu adevarat si au o 
utilitate sau o semnificatie in viata ta de zi cu zi.  

o Elimina tot ce este stricat, spart, fa curat in debara, frigider, dulapuri, sterge 
praful din orice colt, dormi doar in asternuturi proaspete si noi, stai chiar si in 
casa ca si cum urmeaza sa te viziteze persoana pe care o admiri cel mai mult. 
Orice haina care este rupta, ponosita, orice soseta expirata, orice chilotel cu o 
gaura, trebuie sa plece. Toate cablurile de incarcat, toate vechiturile, toate 
aparatele stricate ce nu ai functioneaza, trebuie sa plece - casa ta nu este 
muzeul de chitchuri.  

o Lucruri care iti amintesc de oameni ce nu mai sunt in viata ta, care te-au ranit - 
trebuie sa plece.  

o Chitante vechi, numere de telefon pe care nu le folosesti, pixuri stricate, mesaje 
vechi, mailuri, prosoape vechi, cani pe care nu le folosesti. Nu te simti deja mai 
bine si mai eliberat?  

o Te rog acum sa analizezi care parti din casa ta iti cauzeaza cel mai mult stres?  
o Iti amintesc de ceva anume? Ce amintiri, experiente pastrezi legate de ele si te 

deranjeaza?  
o Ce povesti ai legate de aceste zone?  



o Ce schimbari ai vrea sa faci? Care este cel mai plin de iubire lucru pe care il poti 
face exact in acest moment?  

o Ce schimbari faci in casa ta chiar acum? 

Capitol  Curatarea mentala si emotionala /exercitii 

Te rog sa iti raspunzi la ce credinte iti conduc viata in momentul de fata:  

 Banii se castiga greu?  

 Banii sunt ochiul diavolului?  

 Daca ai bani nu ai timp de familie?  

 Oh, daca o sa am bani si toti oamenii vor sta cu mine doar pentru bani nu din iubire si 
din sinceritate?  

 Ca sa devii de succes si sa ai bani trebuie sa muncesti foarte mult, dormi 4 ore pe 
noapte? toti oamenii de succes se trezesc la 5? 

 Esti singur in varf?  

 Banii nu aduc fericirea? 

 Oamenii cu bani sunt fitosi si superficiali?  

 Nimeni din familia mea nu a avut bani, de ce as avea eu? 
 

Asadar, iti propun sa faci o lista cu aceste credinte ce ti-au fost repetate si le-ai luat drept 
adevarururi absolute. Si la toate aceste credinte si răspunsuri te rog sa gasesti o varianta 
pozitiva si sa cauti dovezi si inspiratie de oameni pentru care lucrurile au fost diferite, total 
opusul credintelor tale.   

 Gadeste-te la visul tau cel mai mare, de ce nu ti se da voie sa il accesezi?  

 Care sunt scuzele pe care ti le spui ca sa ramai in nefericire si la acelasi nivel?  

 De ce persoana sau experienta din viata ta te folosesti ca sa nu accesezi viata visurilor 
tale?  

 Pe cine dai vina ca lucrurile nu functioneaza in viata ta?  

 Ce patternuri se repeta constant in viata ta?  

 De ce oameni crezi ca trebuie sa scapi din viata ta? Cine nu este benefic, sanatos 
pentru tine si psihicul 
 

Capitolul – Curatarea energiei 

 Tony Robbins  spune sa ne masuram energia in fiecare zi. Doar asa putem interveni pe 
ea, oamenii de succes isi cunosc nivelul de energie. Energia manifesta visurile tale sau 
le blocheaza. 

 “Antreneaza muschiul energiei” ! Pe o scara de la 1-10 tu la ce nivel de energie esti? 
Sau vreau sa te gandesti inainte sa manifesti ceva interesant in viata ta la ce nivel de 
energiei erai? Dar cand ceva nu ti-a iesit? La ce nivel de energie erai? 

 De asemenea energia sexuala are 100% legatura cu capacitatea de a primi abundenta 
in viata ta, ambele localizate in chakra 2 , fac parte din aceeasi energie. Chiar as vrea sa 
te intrebi momentele in care relatia ta cu energia sexuala a fost slaba cum ti-a mers pe 
plan financiar si invers? Ele se pot ridica una pe alta sau cobori. Pentru a studia mai 



mult legatura intre cele doua iti recomand programul de senzualitate sacra pe care il 
gasesti tot in shop pe blog. Gasesti acolo si un capitol gratuit de curatare a chakrei. Iti 
recomand de asemenea sa facem si o sedinta private de theta healing pe acest subiect. 

 De asemenea ritualul de dimineata este fix un bust de energie pentru o stare inalta! Fa- l 
cat de des poti! 

Capitolul  Meditatie Zeita Lakshmi – zeita abundentei 

 Invoaca energia lui Lakshmi ori de cate ori vrei sa manifesti ceva; 

 Descarca imagini cu ea; 

 Asculta mantre cu Lakshmi; 

 Pune alarm ape telefon pentru a te conecta cu Lakshmi; 

 Ia-ti in casa ta sau la birou o statuie cu Lakashmi; 

 

 

Capitol Puterea Claritatii si Puterea Motivatiei-  “Ce vrei si de ce ce vrei ceea ce vrei”? 

 

Sa stii ceea ce vrei – CLARITATEA este o mare putere! Daca tu nu stii ce vrei de la abundenta 
si prosperitate, de la Univers vei obtine ceea ce plantezi, confuzie! 

 TU ce vrei? Deci ce vrei in profesia ta? In rel financiara? In rel amoroasa ? In viata 
sociala? In rel cu corpul? In dezv ta personala? Ce vrei de la viata si ce crezi ca vrea 
viata de la tine?  

 

Dupa ce identifici ce vrei – ca vrei o suma de bani, o relatie, un job bine platit, o casa, o masina, 
o calatorie cel mai important inainte de asta este DE CE VREI ACEL LUCRU? 

 De ce ? De ce ? De ce? 

 Motivatia ta este energia care va chema acel lucru. 

 Care este “Why ul tau”?  

 Fa din “Why” ul tau o emotie frumoasa, atractiva; 

 Nu te focusa doar pe CE VREI ( obiectiv) seteaza-te si pe motivate, motivatia este 
motorul care te va duce acolo. Cum te vei simti? Care este emotia pe care o vei simti 
cand vei avea ce vrei? 

 Daca vrei sa lucrezi mai profund pe intentia sufletului pe ceea ce vrea sufletul tau de la 
baza iti recomand cursul Magia intentiei tot din shop pe blog. 

 Get your BIG WHY! Si repeta fraza ta in fata oglinzii de zeci de ori. Convinge te pe tine! 
Gandeste te ceea ce vrei ce emotii va aduce in viata ta, ce libertati, ce bucurie, fie ca 
este vb de o suma de bani sau o realizare gandfeste te cum viata ta va fi mai misto cand 
le vei avea? Care este emotia cu care te conectezi? Cum te va face sa te simti?  

 Ce vreau? 



 De ce ? Pentru liberate, puterea alegerii, siguranta, bucurie, curaj, putere, contributie 
catre umanitate,  calitatea timpului- cauta si why-uri funny si mai putin serioase ; 

 Imagineaza –te cu acele resurse emotii ca si cum deja le ai avea! Ele sunt deja in tine ! 

 Abundenta si prosperitatea se intampla ACUM SI AICI. 

 

Capitolul Schimbarea si rezistenta la schimbare - Jump into abundance  

 Ca sa treci peste frica de schimbare - trebuie sa fii sigur ca poti sa directionezi 
schimbarea in sensul in care vrei tu, sa influentezi schimbarea, si sa controlezi directia.  

 Asadar prima tema este - Descopera care este motivatia ta in general, pentru ce ai vrea 
cu adevarat sa faci o schimbare!  

 Schimbarea inseamna o alegere, o alegere diferita, sa te pozitionezi in directia sufletului 
tau. Schimbarea este un proces permanent si o nevoie primara a omului.  

 Descopera care este zona ta de confort, aceasta poate sa fie chiar intr-o situatie in care 
ne simtim blocati, in care nu suntem fericiti dar pe care le luam ca asa trebuie sa fie, ca 
nu putem mai mult.  

 Asadar te intreb - ce castigi ca ramai in aceasta situatie? Ce avantaje iti aduce zona de 
confort? Ce beneficii ai din aceasta situatie? Ce as face daca nu mi-ar fi 
frica? Credintele pe care le port cu mine acum ma blocheaza oare catre o noua viata 
plina de miresme frumoase?  

Asadar hai sa punem astazi intrebarile potrivite ! 
Ce schimbari crezi ca o sa intampini:  

 Daca iti asumi ceea ce esti cu adevarat; 

 Daca devii foarte bogat  si abundenta curge in viata ta ; 

 Daca o sa ai parte de relatia pe care o visezi ; 

 Daca cel mai mare vis al tau se va petrece; 

 Ce se intampla de exemplu daca te muti si iti lasi comunitatea in spate…  

 Gandeste-te la diferentele pe care abundenta le va avea in viata ta ; 
 

 
Tema ta  este sa schimbi toate aceste povesti, idei predate de altii si sa alegi schimbarea pentru 
viata ta. Singura ta optiune este sa intelegi ca schimbarea este in bine! 
 

 
Ia fiecare credinta limitativa despre schimbare  in parte descoperita si gaseste cel putin 3 motive 
pentru care incepand de astazi poate sa fie diferit.  
 

Capitolul 13  - Fara scuzita! 

 De fiecare data cand ai un “Aha”  fa ceva in directia respectiva in acel moment, fa ceva 
cat de mic. Nu te mai scuza ca nu poti ca nu stii ca nu e timpul bla bla JUST DO IT! 

 Sa te rog sa te mai gandesti odata - care este definita ta despre Succes - daca s-ar 
petrece o magie acum si aici si viata ta ar fi asa cum ti-o doresti, cum ar arata viata ta 
perfecta? 



 Ca sa iti manifesti acest potential maxim: 

1. Decide ce vrei de la viata si spune “eu vreau sa” . 
2. Determina “ pretul “ pe care trebuie sa il platesti ca sa ai viata aceea minunata. Iti asumi 

acel pret?  
3. Asuma-ti ca vei plati pretul.  

 Asadar, analizeaza putin ce iti spun oamenii din jur si descopera de ce alegi sa ii 
asculti.  

 Descopera de asemea si cine din jurul tau a incercat sa faca ceva si nu a reusit, te 
influneteaza acest lucru si pentru tine? 

 Descopera ce motivatie ai? Faci ceva pentru ca ai vazut la altcineva, pentru ca asa 
spune societatea sau dorinta ta vine ceea ce esti autentic?  

 

 Urmatoarea tema este sa gasesti persoanele pe care le admiri, care consideri ca sunt 
integre, ca traesc viata pe care o doresc autentic si te invit sa le copiezi, da te invit sa le 
admiri si copiezi mai precis sa iti dai seama ca daca a capacitatea sa admiri si sa 
recunosti in ele integritate si tu o ai deja in tine.  
 

 

 Brian Tracy spune ca putem sa fim de succes prin urmatoarele metode  la care am 
completat si eu cateva la sfarsit:  

1. Decide ce vrei sa fii, ce vrei sa faci si fii specific. Daca vrei o suma de bani de exemplu - 
spune ce faci cu si mai ales cu te simti cu ei. Tu trebuie sa te concentrezi pe cum te fac 
banii respectivi sa te simti. Conecteaza-te cu emotia poate este vorba de putere, curaj, 
siguranta.  

2. Scrie-ti obiectivele, intentiile raportate la ce vrei. Ce vrei tu cu viata ta, chiar de sunt 
intentii superficiale, nu e treaba nimanui sunt intentiile tale si ce emotii vei simti cand vei 
indeplini acele scopuri.  

3. Seteaza-ti un deadline realizabil pentru fiecare in parte.  
4. Fa o lista cu tot ce poti sa faci ca sa iti atingi aceste obiective  
5. Fa o lista cu obstacolele si iedicile pe care le poti avea in acest proces pentru ca 

aceasta constientizare iti da mai multa putere - te inveti sa fii ai flexibil, sa te adaptezi, 
reactiile sunt in mainile tale 

6. Posibile parteneriate, oameni cu care sa te asociezi de a sustine visurile tale, intentiile 
tale divine.  

7. Organizeaza importanta lor ce e mai important, ce prioritati ai?  
8. Aplica regula celor 5 secunde - stabileste ce pasi in fiecare zi pentru obiectivele tale  
9. Seteaza-ti intentia disciplinei si a perseverentiei catre visurile tale, catre intentiile tale.  
10. Ai incredere Universul lucreaza pentru tine si ca meriti toate aceste lucruri.  

 

 Ok, la finele acestui capitol te intreb - CARE MAI SUNT SCUZELE TALE? 

 Si ce poti face fix acum sa te eliberezi de el si sa iei decizii inspre abundenta ta? 
Regula celor 5 secunde ACUM! 



 

Capitolul 14  -  Mareste containerul abundentei/capacitatea de a primi 

Asadar, poti sa o iei treptat si sa iti spui, ok dar oare cum ar fi sa pot sa cer  mai mult de la 
viata? Poti sa cauti exemple de oameni din jurul tau care nu sunt nici mai destepti, nici mai 
frumosi, nici mai norocosi nici mai asa sau pe dincolo, ci doar au avut curaj sa ceara mai mult 
de la viata.  

 Asa ca hai sa te chestionam putin:  

 Daca te gandesti la visurile tale pe care vrei sa le transformi in realitate, ce frici te 
cuprind?  

 Daca ating acest vis, imi este teama ca se va intampla….  

 Care este cel mai rau lucru care se poate intampla?  

 Ce  nu mai vreau sub nicio forma in viata mea?  

 Ce vreau cu adevarat in viata mea?  

Iar acum te rog sa iei o foaie de hartie si sa scrii la timpul prezent urmatoarele lucruri:  

 Cum vreau sa arate noua mea viata?  

 Ce schimbare pot sa fac chiar acum?  

 Ce as face diferit chiar acum daca visul meu ar fi indeplinit?  

 Ce frici ma cuprind cand ma gandesc ca visul meu este deja indeplinit si trebuie sa ma 
port ca si cum este realitate?  

 De ce credinte si frici trebuie sa arunc la cos precum am facut in Capitolul Curatarilor?  

 De ce sunt foarte mandra/mandru?  

 Pentru ce sunt recunoascator in viata mea?  

 Ce sincronicitati am observat in ultima perioada din viata mea, care se aliniaza la visurile 
mele?  

 Ce decid sa fac diferit incepand de acum in fiecare zi, in fiecare saptamana, in fiecare 
luna, la fiecare 3 luni, la 6 luni, in fiecare an? 

 Ce angajamente iau astazi fata de mine pentru care nu incape niciun fel de targuiala?  

 Scopuri si decizii.  

 Semneaza aceaste declaratii si ia-ti angajamentul in fata unei persoane dragi care iti 
sustine procesul ca te vei tine de ele.  

 

Capitolul 15  - Frica de succes / frica de esec  

Tony  Robbins spune ca tcele 2 forte care ne guverneaza viata sunt:  

 Nevoia de a evita durerea  
 Dorinta de a castiga placerea  

Tu trebuie sa descoperi ce te tine sau nu  pe loc sa treci la actiune! 

Este durerea? Sau dorinta de placere?  



Tot ce facem in viata este guvernat de aceste doua forte.  

Asadar, astazi te invit sa analizezi din ce punct functionezi.  

 Eviți sa incepi ceva din dorinta de a evita durerea? Crezand ca daca nu treci la actiune 
te protejezi?  

 De cate ori in viata ta ti s-a intamplat sa eviți ceva atât de mult ca ai ajuns sa te ia pe sus 
si sa fii obligat sa faci ceva?  

 Ce guverneaza alegerile tale?  

 Ce alegeri sunt din dorinta de a evita durerea?  

 Ce alegeri sunt pentru a atrage bucurie?  

Exercitiul de azi  

 Vreau sa te gandesti la 3 actiuni  pe care le poti face pentru succesul tau pe care nu le-
ai facut pana acum pentru a evita durerea.  Vreau sa constientizezi durerea, sa gasesti 
3  actiuni cand te-ai autosabotat. De exemplu, poate vrei o relatie dar nu lasi energia 
iubirii, parteneriatului sa intre in viata ta de frica sa nu fii ranit. Poate vrei sa ai propria 
afacere, dar iti este frica sa nu esueazi si sa simti durere.  

 Vreau sa te gandesti ce inseamna esecul penrtu tine si ce inseamna succesul. Care 
este  definita pe care tu o dai celor doua?  

 Te invit sa iti stabilesti noi reguli de vedea esecul - o separare, un virus, un loc de munca 
pierdut inseamna cu adevarat un esec sau este propra ta interpretare?  Cauta sa vezi 
oportunitatile din ele si nu le vei mai considera esecuri.  

 Provocarea mea de azi este sa te intrebi - ce trebuie sa se intample ca tu sa fii de 
succes? Fii band cu tine si alege intamplari realizabile foarte posibile. Ce inseamna 
pentru tine sa ai succes? .  

 Ce va  inseamna pentru tine sa fii de succes?  

 Construieste un bagaj plin de argumente c indiferent ve auzi din exterior tu sa te 
consideri de succes.  

 Ce ai face daca ai sti ca nu ai putea esua. In toate domeniile vietii tale - profesional, 
emotional, sexual, mental, social, etc ? 

 Si ultima intrebare si cea mai importanta:  
- Atunci de ce nu o faci? ?  

 Care este primul pas pe care il poti face azi ? - in acest moment trebuie sa faci primul 
pas.  

 

Capitolul 16 - Sindromul impostorului .Autosabotajul 

Asadar, te intreb astazi:  

 Cui ii esti fidel in a ramane mic?  

 Cine ti-a spus ca nu poti mai mult?  

 De ce alegi sa il crezi?  

 Daca ai reusi pe cine ai supara? 

 Daca ai fi de succes ce ti e teama ca vei pierde?  



 Ce decizie radica iei chiar acum, in acest moment?  

 

 Spune dupa mine: ALEG ACUM SI AICI SA MA ELEBEREZ DEFINITIV DE 
PROGRAMUL IMPOSTORULUI ! 

 

Capitolul 17  - Manifesta  din  Geniul divin !  

 

 Ce vrei cu adevarat de la viata ta? Ce vrei cu adevarat de la viata ta financiara? De ce 
vrei asta? Sapa in interiorul tau.  

 Ce este succesul pentru tine?  

 Cum arata succesul si cum stii ca vei deveni de succes? 

 Ce te tine pe loc sa il obtii?  

 Poti sa il obtii?  

 Ce te motiveaza sa il obtii? 

 Care sunt talentele si darurile tale intelectuale?  

 Cum poti face o diferenta majora in viata ta?  

 Cum vrei sa devii ca sa ajungi la ce visezi?  

 Ce ai de schimbat ca sa ajungi unde vrei? Ce cunostinte trebuie sa culegi?  

 Ce noi capacitati vrei sa inveti?  

 Ce obstacole vrei sa depasesti?  

 De ce e succesul atat de important pentru tine?  

 Care e primul pas pe care il poti face? Inspre succes abundenta? Cine te poate inspira, 
ajuta?  

 Cine va beneficia in urma succesului tau?  

 Cum te vei mentine motivat? Cat de persistent si determinat ai fost in trecut?  

 Te intreb iar - dar oare eu ce vreau cu adevarat? Cu adevarat?  

 Daca ar fi cu adevarat? Ce as vrea cu adevarat de la viata mea?  

 Hai sa facem acum un mare salt impreuna, sa ne depasim limita termostatului nostru 
interior.  

In cartea cartea Marele Salt - BIG leap pe care ti-o recomand autorul povesteste ca toti avem in 
noi un termostat interior - este termostatul care ne arata frica de a ne fi bine,, frica de succes, si 
avem o toleranta limitata in a ne simti bine, asa ca invitam lucruri dramatice in viata noastra ca 
sa ne autosabotam.  

 Daca iti analizezi acest termostat si faci o masurare - unde limita de jos e 1 si limita de 
sus e 10, starea de bine, cat crezi tu ca te lasi sa imbratisezi starea de bine? Cat te lasi 
sa iti fie bine? Poate 3, 4, 9?  Cata iubire si abundenta te lasi sa primesti in viata ta?  

 Pot sa permit lucrurilor bune sa vina in viata mea tot timpul? Exista oameni care au 
credinta ca atunci cand totul e bine sigur se va petrece ceva rau? Ai si tu aceasta 
credinta? Sau poti  



 Crezi ca meriti sa le ai pe toate? Sau crezi ca daca ai succes pe un plan trebuie sa pierzi 
pe altul?  

 Cum stai in calea potentialului tau maxim?  

 Este posibil sa accesezi si tu starea de geniul? Te lasi sa faci tot ce canta inima ta? Este 
posibil pentru mine sa imi accesez starea de geniu?  

 Observa zona din viata ta unde te plangi de ceilalti, oare ai si tu ceva sa iti reprosezi in 
aceasta zona?  

INCOMPETENTA  

Vreau sa vezi zonele  in care nu te simti bun, si sa te anunt ca este oki, chiar nu trebuie sa fim 
buni la toate.  

COMPETENTA 

Acum observa zona de competenta, activitati pe care le poti face dar si altii le pot face.  

EXCELENTA 

Acum observa-ti zona de excelenta - actiunile pe care le faci excelent. 

ZONA DE GENIU  

Iar acum vreau sa te gandesti la zona de geniu - zona care iti da satifcatie in toate aspectele 
vietii tale - inseamna sa stii ca tu poti sa manifesti divinul, banii, prosperitate, iubire, tu poti sa 
manifesti in orice domeniu al vietii tale.  

Zona de geniu iti spune ca ai resurse nelimitate de la Dumnezeu ce se pot manifesta oricum, ai 
milioane de oportunitati, ai sute de posibilitati din care sa alegi. Asta inseamna sa te lasi in voia 
Universului si sa intelegi ca esti creator divin.  

 Asa ca te invit acum sa gasesti 10 domenii in care iti poti revarsa geniul. Gandeste-te la 
10 cosuri in care sa iti pui ouale, unde ai putea tu sa fii geniu, divin, creator? Unde ai 
putea sa il manifesti pe Dumnezeu? Poate investesti la bursa, scrii o carte, te faci 
bancher, deschizi o firma de haine de copii.  

Acea limita joasa pe care o stabilim pentru noi nu este reala. Este o minciuna.  

Completeaza frazele:  

 *Nu ma pot bucura de momentele mele de bucurie maxima pentru ca…  

 *Este oare posibil ca blocajul tau financiar sa nu fie legat de ce crezi tu ca este legat?  

Si acum ca ai facut toate aceste constientizari si te-ai despartit de loialitati si credinte false te 
invit sa faci o alegere - Astazi aleg sa fiu integru - aleg sa imbratisez integritatea in viata mea, in 
fata sufletului meu, fata de deciziile mele, fata de viata mea, vreau sa imi mut casa in zona de 
integritate, in zona de genialitate, in zona de dinvinitate si prosperitate.  

 Imi asum sa traiesc in zona de geniu acum si intotdeauna.  

 Imi asum traiesc in zona de potential maxim acum si pentru totdeauna.  



 Imi asum sa traiesc in zona de creatie divina toala acum si aici si intotdeauna.  

Repeta mantra lui  Gay Handriks   pe care te invit sa ti o pui pe telefon pe oglinda wallppaper in 
portofel “  ma expandez catre abundenta, succes si iubire in fiecare zi, si ii inspir si pe 

ceilalti sa faca acelasi lucru “ 

 

 

Capitolul Puterea de a alege : “ De la cersetor la creator” 

 

Asa ca te intreb - esti pregatit sa treci de la cersetor la creator?  

Sigur ca da. Dar hai inainte sa descoperim: 

Care sunt beneficiile saraciei ale “cersetorului? Confort, falsa siguranta poate, liniste, ce 
benefici crezi ca ai cand esti in aceasta paradigma? Si aici te rog sa punctezi fricile pe care le 
ai, credintele limitative pe care s-ar putea sa le ai.  

Cum facem jumpul catre Millionaire Mind? 

In primul rad trebuie sa decizi acum sa RISTI, SA faci saltul, sa decizi ca nu vrei sa lucrezi toata 
viata pentru visele si nevoile altcuiva. Sa ai incredere in Creator si sa manifesti din puterea Sa! 

Cand intelegi ca tu esti Creatorul, ca tu esti cel care manifesta, ca tu esti care impune limitele, le 
creeaza si le crede, cand iti dai seama ca Dumnezeu lucreaza prin tine si ca puterea ta este 
nemarginita, nu poti sa mai fii cersetor.  

Tema de astazi este sa studiezi oamenii de succes - Studiaza bazele lor si descopera ca nu au 
pornit foarte multi din puf, studiaza mentalitatile lor, studiaza eforturile si determinarea lor, 
descopera ce ii motiveaza si ce motivatii poti sa iei si tu ca mod de viata.  

 

Capitolul Coaching  vanzari cu emotii  

Stii care este distinctia intre un sef si un leader?   Vreau sa iei acum decizia cu mine CA ESTI 
LEADER si sa concediezi seful. 

VANZARE= 80% emotional 20% rational 

Hai sa facem un ex impreuna- vreau sa te gandesti ce te face sa ti doresti acel obiect. 

Care este dorinta ta? Care este emotia care cere acel produs? Care e starea ta cand vrei sa -l 
cumperi? Si care sunt nevoi logice? Rationale? 

Tu daca vrei sa vinzi un produs tu ai nevoie sa stii care este potential emotia cu care clientul sa 
se conecteze. 



Cum ne putem conecta cu clientul nostru? 

Clientul tau prietenul tau! 

1.   Ascultare.  

2.   Coaching. Pune intrebarile potrivite! 

3.   Sa fii sigur ca tot ceea ce tu vinzi este mult mai valoros decat pretul pe care tu il ceri.  

4.   Fa o anamneza a starii tale emotioanle.  

5.         Ai  incredere in produsul tau! 

Call to action: vreau sa iei 3 decizii radicale in vanzari in urma a ceea ce ai invatat azi. 

Hai la treaba 

Decizia 1, 2, 3!  

 

Capitolul    6 lectii de monetizare 

Lectia 1.  Fa clientul tau sa  iubeasca sa te plateasca pentru serviciul tau! 

 ACTION PLAN: Ce poti face fix acum ca sa contribui la indragostirea clientului tau de 
produsul tau sau de actul  platii catre tine? Care este primul pas ca tu sa iubesti mai 
mult  ce vinzi? 

Vreau sa calculezi cu cat ti-ai putea mari veniturile anual, daca clientii ar iubi sa te plateasca! Fa 
un calcul simplu si vei fi uimit! 

  

Lectia 2. Creeaza  cerere de vanzare. Sustine clientul sa inteleaga ca are nevoie de serviciile 
tale.  

 Action plan: Cum poti educa mai bine piata catre intelegerea nevoilor sale ? Nisa ta de 
client ce nevoi primare are? Ce  poti face tu ca sa ti intelegi mai bine nevoile? Care este 
primul pas pe care l poti face fix azi? Cam cat ai castiga in plus pe an daca ai crea 
spatiu de cerere  pentru potentialul client ? 

  

Lectia 3.  Iata 3 idei pentru succesul businessul tau, pe care vreau sa le aplici fix acum: 

 Cine este clientul tau IDEAL? Dar ideal ideal. Indragosteste te de el! Cum arata? Fa-I un 
avatar! Ce mananca ce be ace l face fericit ce l supara, ce  l motiveaza, ce iubeste ce 
uraste, pe baza carei emotii cumpara? 

 Care este oferta ta irezistibila? Ce oferi tu cu adevarat dar adevarat special? Care sunt 
valorile pe care le pui in produsul pe care –l vinzi? 



 Livreaza mai mult decat clientul se asteapta! 
 

Action plan: Ia o decizitie pentru fiecare din cele 3 mai sus mentionate si calculeaza cu cat ti-ai 
putea  creste veniturile daca le-ai respecta! 

  

Lectia 4.  Creeaza, livreaza, primeste VALOARE 

 CREEAZA VALOARE Ce core-value  creezi pentru umanitate? Ce poti oferi lumii? Ce 
poti face fix acum sa contribui la CREATIE- la creatia Universului abundentei?  Ce poti 
realiza nou? Ce poti schimba din ce ai creat deja?  

 LIVREAZA VALOARE- ce valoare poti livra fix acum? Cum iti poti slefui mai bine valorile 
si cum poti aduce claritate si strategie in livrare? Care sunt toolsurile prin care poti livra 
mai usor, cu mai multa bucurie?  

 PRIMESTE VALOARE- Tu merici sa primesti inapoi tot ceea ce oferi in bani, 
recunostinta, iubire, sustinere. “Sa se intoarca la mine si la  indumnezeit”. Ce ai primit 
pana acum din ce ai dat? Ce valori pur si simplu circula natural intre tine si publicul tau? 

  

Lectia 4. FA BANI DIN CE ITI  PLACE Fa o lista cu top 10 lucruri pe care iubesti sa le faci . 
Pentru fiecare fa o strategie simpla cu 2 decizii pe care le poti lua cat tu sa poti monetize  ce iti 
place sa faci, imagineaza –ti ca intentiile tale sunt deja indeplinite ACTION PLAN: Ce poti 
monetiza FIX acum ?  

  

Lectia 5. Da un REFRESH PASIUNII TALE! Ce poti vinde cu pasiune? Cum poti vinde din 
pasiunea ta? 

Devolta-ti creativitatea! 

  

Call to action:   Ce pot face fix acum sa fiu mai creativ? Ce decizie pot lua fix azi? Dupa ce fac 
acel act creative  ancoreaza pasiunea si ia o decizie cum poti sa- ti cresti veniturile cu puterea 
pasiunii din spate? Cum poti vinde din pasiune? Ce  poti vinde din pasiune? Cum pot aduce mai 
multa pasiune in ceea fac deja? 

  

Lectia 6.  Arunca-te in Vanzarea Universala .  Vinde BENEFICIUL UNIVERSAL Umanitatii. lasa-
te pe Dzeu sa te asiste!  Deschide-te catre noi posibilitati si oprtunitati. De Ce oportunitati nu ai 
profitat pana acum? Inchide ochii si deschide te in fata Marei Potentialitati divine. Ce are fix 
acum Universul sa iti ofere si tu nu ai avut ochii deschsi sa primesti? Cum poti lasa Universul sa 
vanda prin tine? Ce ar vrea Dumnezeu  cat tu sa vinzi prin el cat tu sa aduci UN MARE 
BENEFICIU UMANITATII? 

 



 

 Capitolul  Consiliere vocationala  

  

Cateva intrebari de coaching: 

 Ce vrei sa obtii cu cariera ta? De ce vrei acel lucru? 

 Care este viziunea  ta in cariera ? Eu  vreau sa impactez masiv umanitatea. Tu ? 

 Cat timp esti dispus sa acorzi vocatiei tale? Fii realist ca uneori ne bagam unde nu 
putem duce ; 

 Ce  skills aptitudini, talente ai nevoie  sa inveti ca sa ajungi la profesia dorita? Investeste 
continuu in tine dar cu bucurie! Adu inovatie. Fa o lista cu toate cursurile pe care vrei sa 
le faci, cartile, facultatile etc. Uite de ex eu m -am inscris finally la facultatea de psiho! 

 Ce resurse ai nevoie pentru a- ti manifesta cariera ta mult dorita? Pot fi resurse fianciare 
fizice, umane, emotionale? Poate ai nev de un brand adviser, specialist contabil, etc… fa 
o lista! 

 De unde poti obtine sfaturi, sustinere in aceasta  directie? Cine ma poate inspira in 
cariera mea? 

 Ce tip de personalitate  vreau sa dezvolt ca sa  -mi manifest cariera mult dorita? Eu am 
lucrat mult cu mine ca sa ma mulez pe cariera mea autentic. Ce mai ai tu de lucru cu 
tine ptr a ti manifesta  cariera mult dorita?  

 De unde stii ca esti pregatit sa mergi mai departe in cariera ta? Cand esti sigur ca you 
riched the point in cariera ta? 

 Care este motivatia ta ptr care vrei sa modif ceva  in cariera? Motivatia trebuie sa fie 
foarte puternica!!!  

Vreau sa faci 3 coloane si sa raspunzi: 

EU SUNT- tot ce esti tu cu bune si rele  

EU POT- competentele  

EU VREAU- vointa 

MIE IMI PLACE – fa lista lunga de 50 lucruri 

  

Acum te rog sa acorzi multa atentie la tot ce vrei si tot ce iti place si sa observi  ce din ce iti 
place si vrei  nu ai monetizat si poate fi un indiciu catre cariera ta.  

Ce ti  place este PASIUNE. Pasiunea atrage. 

Tie ce iti palce cu adevarat? 

Daca ar fi ca banii sa nu fie nicio problema ce ai face cu mare PLACERE SI PASIUNE? 

Ca sa ajungi la ce iti place sa faci… in primul rand ai de curatat ce TREBUIE sa faci… 



De multe ori ajungem sa facem ce voiau parintii nostri ptr noi. 

Ce a trebuit sa faci pana acum? Ce roluri ai jucat? 

Ce ne poate influenta cariera: 

1.Presiunea familei- tu ai urmat modelul familial  dar modelul familiei nu rezoneza cu tine? ? 

2. Presiunea   societatii care direactioneaza poate de multe ori gresit cariera 

3. Circumstantele pot influenta cariera 

4. Esecurile si performantele din trecut 

5 Trasaturile de personalitate inhiba sau cresc cariera 

6 Sistemul personal de valori 

7 Credintele tale 

Vezi teoria  lui Holland si testul lui Holland – cu cele 6 tipuri de pers si domeniile de munca. . 

Deci daca esti in impas cu cariera intoarce te la personalitatea ta. Cine esti tu azi?  Si cum poti 
sa aduci lineaj intre personalitate si cariera? 

In personalitate este foarte  importanta imaginea de sine. Ce imagine ai tu de sine? In esenta 
ancorele carierei se rezuma la Sinele tau. Imaginea de sine afecteaza activitatea de munca. Tu 
alegi cariere pe frecventa stimei tale de sine. Creste imagine de sine acum! 

Tu creezi CARIERA nu cariera te creeaza pe tine! 

Repeta dupa mine de 3 ori! 

Tu poti fii leadreul vietii tale si poti manifesta cariera potrivita care iti place ! 

  

  

As vrea sa te gandesti acum un pic la logoul pe care l ai creat in med cu Lakshmi. sa- l integrezi 
in cariera ta si sa faci un sp exercitiu cu mine acum Carreer Fantacy- dream big o zi ideala la 
munca. Daca ar fi sa te duci la supermarket si sa ti alegi viata ideala in cariaera intr o zi cum ar 
fi ea? De ce ai avea nevoie sa o manifesti si ce te impiedica? Ce poti face fix acum sa accesezi 
aceasta zi ideala la munca? Zambeste !  Ce ai face la locul tau ideal de munca? La ce or ate ai 
trezi? Cum ar fi colegii? Sediul? De unde ai lucre?  Ideal dar ideal. Ce ai manca in pauza de 
masa? Cat ai sta in traffic? Cum te ai imbraca? La cat ai pleca de munca? Dar ideal ideal ideal.. 
ce ai face dupa terminarea programului?  Care sunt gandurile tale  inainte sa te culci? 

 

 Career Fantacy – fa un vision board o zi perfecta la munca- cu poze, desene, decupaje etc 



 Acll to action: ce decizii majore vei lua azi pentru a te apropia de cariera ta mult visata?  Scrie 

cel putin 3 in jurnalul tau. What you write is what you invite! 

 

Esti la un click distanta de acest vis! 

 

 

Capitolul - Prosperitatea si  Recunostinta  

Fa un calcul al tutturor banilor pe care i-ai castigat pana acum! Simte recunostinta pentru toti 
banii pe care i-ai castigat pana acum. Din primul moment cand ai castigat primii bani pana azi fa 
un estimat. Wow impresionant,  asa i? Adu recunostinta ptr primul salariu, primii tai bani 
castigati! 

Simte recunostinta pentru toti banii pe care i-ai dat pana acum si pe care ii mai ai de dat. Fa un 
calcul al cheltuielilor tale si spune- le multumesc - nu este minunat ca ai bani sa platesti lumina? 
Nu este senzational sa simti bucurie ca ai acesti bani de dat in loc sa te vaiti ca ce mult a venit 
lumina luna aceasta? De aici in colo ori de cate ori faci o plata spune multumesc sa se intoarca 
indumnezeit la tine si la mine! 

Simte recunostinta pentru jobul pe care il ai, poate e minunat sau  nu este extraordinar dar daca 
incepi sa subliniezi toate lucrurile pentru care simti recunostinta la job o sa atragi si mai multe 
motive pentru care sa fii recunoscator si cine stie poate o avansare sau oportunitati de 
schimbare.  

Simte recunostinta pentru toti banii pe care ii ai in conturi in acest moment, poate nu sunt cati 
vrei tu dar bine ca sunt pe plus si nu pe minus.  

Adu recunostinta pentru toti banii, situatiile oportunitatile pe care le -ai creat pentru alti oameni. 
Poate 1 dolar de la tie inseamna o mancare pe saptamana pentru altii. Cand oferi bani, da-i cu 
bucurie, cu recunostinta, cu fericire ca ii ai si poti cumpara servicii cu ele.  

Multumeste-i lui Dumnezeu permanent pentru tot ceea ce traiesti si ai si o sa vezi ca cu cat esti 
mai recunoscator cu atat atragi si mai multe lucruri de care sa multumesti.  

 

Adu recunostinta pentru TIMP! Repeta dupa mine” Timpul meu este nelimitat! Eu creez timpul. 
Ori de cate ori te plangi ca nu ai timp limitezi abundenta! Observa cat de mult timp ai de fapt, si 
da cum poti fi mai disciplinat in prioritizari! 

Exercitiu - Fa un bol al recunostintei si scrie pe un biletel pentru ce esti recunoscator in fiecare 
zi.  

Citeste in fiecare zi o lista cu cel putn 10 lucruri pentru care esti recunoscator.  

Citeste  in fiecare zi 10 visuri pentru care esti recunoscator ca se intampla chiar acum - chiar de 
nu sunt in realitatea ta, fii recunoscator ca si cum ele sunt deja aici.  



Adu recunostinta pentru impactul pe care il ai asupra Umanitatii! Da tu chiar poti impacta pozitiv 
umanitatea. Acesta este rolul tau!  

 

Multumesc Multumesc Multumesc! 

 

Capitolul  - Puterea focusului – Poarta-te ca bogatii! 

Creeaza un vision board cu visul tau deja implinit; Conecteaza-te cu emotia manifestarii; 

Vorbeste ca si cum s-a intaplat totul. In loc sa spui - o sa am o casa intr-o zi - cumpar casa 
visurilor mele. Nu dai timp viitor, nu spui cand, totul la prezent.  

Daca te cuprin nelinistile, pune-ti uratoarele intrebari:  

Ce se intampla? Este vorba de frici care au nevoie de atentia mea? Este vorba de credinte 
limitative ce au nevoie de atentia mea?  

Cum pot sa rezolv aceasta problema?  

Ce ar putea insemna acest mesaj de la Univers?  

Ce imbunatatiri as putea sa fac in viata mea?  

Pune-ti ancore peste tot in casa - un mesaj pe oglinda de la baie, vision boardul intr-un loc unde 
il vezi permanent, o imagine pe telefon,  seteaza o alarma din 3 in trei ore ca sa iti reaminteasca 
sa te focusezi pe visul tau, sa te pui in starea “s-a intamplat deja” sa simti ceea ce simti cu visul 
implinit, cu cat faci mai des acest exercitiu cu atat atragi mai repede, dar in acelasi timp 
pastreaza-te detasat de rezultat.  

Pune-ti parole care inseamna visul tau implinit la prezent, fericire si incurajatoare ; 

Scapa de televizor si orice iti provoaca disconfort si dorinta de a te compara ; 

Fa-ti un altar unde sa iti prezinti recunostintele ; 

Fa ceremonii de luna plina si de luna noua ; 

Ai grija de tine precum vrei sa aiba si Universul grija de tine ; 

Fa o serie de afirmatii pozitive pe care sa le repeti zilnic  

Apoi ai grija sa te chestionezi cel putin saptamanal:  

 

De ce sunt mandru saptamana aceasta?  

S-a intamplat ceva magic sapamana aceasta?  



Ce decizii iau pentru visul meu in saptamana care urmeaza?  

 

Poarta -te ca si cum deja ai fi bogat, super bogat! Poarta -te ca si cum nimic nu ti-ar lipsi! 

Si foarte important: schimba ti portofelul! Ia-ti un portofel de “bogat”  

 

 

Felicitari! Abundenta din mine vede si recunoaste abundenta din tine! 

Imi setez intentia colectiva pentru grup pentru ca lucrul nostrum cu Sinele de-a lungul acestui 
curs sa contribuie la Prosperitatea Umanitatii! 

 

Namaste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


