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a otvor sa prúdu hojnosti v 5 krokoch. 
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Ak si čítaš tento manuál, tak to znamená,  

že by si rád zlepšil svoju finančnú situáciu, alebo ju 

posunul na novú úroveň. 

 
Gratulujem, si tu správne 😊 

 
Možno si šikovný, kreatívny a nebojíš sa makať, ale aj napriek tomu k tebe 

hojnosť neprichádza v takej miere, ako by si si želal alebo potreboval.  

 

A možno si sa už nad tým aj zamýšľal, že čím to je... Prečo sa druhým (možno 

menej šikovným, menej kreatívnym a menej pracovitým) darí a tebe nie?  

Čo oni majú, čo tebe chýba? Alebo v čom to väzí? 

 

Ak si na ceste osobnostného rozvoja, tak už určite vieš, že chyba nie je tam 

vonku. Pretože my sami sme tí, ktorí si tvoríme svoju realitu. 

 

A možno si už vyskúšal veľa vecí, ktoré nefungovali a teraz hľadáš spôsoby,  

ako zistiť, čo konkrétne v tvojom vnútri ťa blokuje a ako to odstrániť, aby si 

sa otvoril väčšiemu prúdu hojnosti. 

 

Ak je to tak, tak tento manuál je presne pre teba! 

 

Čítaj ďalej… 
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Ahoj, volám sa Amrita Hanna Slaninková, 
 

 

som holistická terapeutka, médium a tantrická lektorka. 

Osobnostnému rozvoju sa venujem viac ako 10 rokov. 

Mojimi kurzami a terapiami prešlo za tie roky viac ako 

18.000 ľudí. Na svojej ceste som zažila veľa prelomových 

„aha“ momentov, ktoré mi ukázali a potvrdili, že naše 

podvedomé presvedčenia, programy a nastavenia sú tým, 

čo v skutočnosti tvorí našu realitu.  

 

V určitom momente svojho života som sa ocitla sama, bez koruny a s vysokými 

účtami na krku. Vydesilo ma to, pretože som bola presvedčená, že tou 

spirituálnou prácou, ktorú chcem robiť, sa neuživím. Namiesto toho, aby som 

v panike išla rýchlo hľadať nejakú „normálnu“ prácu, som sa ponorila do svojho 

vnútra a začala som preprogramovávať tieto svoje negatívne presvedčenia. 

Začala som sa pýtať sama seba tie správne otázky a v hlave sa mi začal rysovať 

plán...  

 

V priebehu dvoch týždňov som vytvorila svoju webovú stránku a do mesiaca som 

zarobila dostatok na to, aby som vykryla všetky účty. Dnes zarábam niekoľko 

násobne viac, ako by som zarábala, keby som pracovala v nejakej „normálnej“ 

práci, na ktorú som bola vyškolená. A zároveň robím prácu, ktorú milujem a je 

mojím životným poslaním. 

 

Možno je to niečo, po čom túžiš aj ty a tak by som s tebou rada zdieľala to, čo 

som spravila, aby som sa dostala tam, kde som teraz. Celé som to zhrnula do 5 

dôležitých krokov. 

 

Budem k tebe úprimná. Ten proces je jednoduchý, ale nie je ľahký.  

Tak isto ako to nebolo ľahké ani pre mňa. 

 

Bude to vyžadovať čas, úsilie a odhodlanie.  

 

Ale ten výsledok stojí za to. 

 

Nenechaj tento manuál len tak ležať ladom.  

 

Využi ho na maximum, aby si mohol zažiť naozajstný prelom a zmenu vo svojom 

živote. 

 

../../../../../Amrita/Desktop/divine%20healing/Harmonizácia/bonusy/www.amrita.sk


 

- 3 - 
 

© Copyright Amrita Hanna Slaninková www.amrita.sk 

Čo nájdeš v tomto manuáli? 
 

Tento manuál ti pomôže v 5 krokoch preprogramovať svoje vnútro a začať smerovať 

k hojnosti v súlade so svojou dušou. 

 

1. V prvom kroku zistíme, ktoré vnútorné presvedčenia ťa blokujú. 

2. V druhom kroku zistíš, čo si potrebuješ uvedomiť, aby sa tvoja situácia 

zmenila. 

3. V treťom kroku sa naučíš ako zmeniť svoje vnútorné nastavenia do hĺbky. 

4. Vo štvrtom kroku sa naučíš základné pravidlá ako pracovať s peniazmi. 

5. A na záver si vytvoríš svoj vlastný akčný plán ako sa dostať tam, kde chceš 

byť po finančnej stránke. 

 

 

 

 

Obsah: 
 

Krok č.1: Test podvedomých blokov hojnosti..............................................................5 

 

Krok č.2: Liečivé afirmácie na zmenu vnímania reality.............................................12 

 

Krok č.3: Ako používať afirmácie správne tak, aby fungovali....................................20 

 

Krok č.4: Dôležité zásady ako pracovať s peniazmi tak, aby sa množili...................24 

 

Krok č.5: Akčný plán..................................................................................................26 

 

 

 

 

Každý máme karty rozdané inak, ale je iba na nás, či sa tomu podvolíme, alebo to 

vezmeme a vytvoríme z toho niečo neobyčajné. 

 

Tento manuál je tvoja príležitosť na zmenu.  

 

To rozhodnutie je však tvoje. 

 

Takže zahoď výhovorky, vystúp z roly obete a poď do toho!       
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To, ako sa nám darí finančne, nie je závislé od vonkajších 

okolností, ale od nášho vnútorného nastavenia. 
 

 

Boli sme stvorení žiť v hojnosti, radosti a láske. Avšak počas života sme na seba 

nabrali rôzne negatívne presvedčenia, ktoré sme prebrali od rodičov, okolia a celej 

spoločnosti, ktoré nám limitujú tento prúd hojnosti. Je to však niečo, čo sme získali 

a nie je to naša skutočná pravda. 

 

Naše vnútorné presvedčenia formujú našu realitu. Napríklad ak som presvedčená, že 

peniaze kazia charakter, tak sa budem podvedome vyhýbať vyšším príjmom, aby 

som si zachovala svoj charakter.  

 

Tieto vnútorné presvedčenia vnímame ako univerzálnu pravdu a vo väčšine prípadov 

ich vôbec nespochybňujeme. Jednoducho sa nimi riadime a sme presvedčení, že je 

to tak. Zaujímavé je, že nám stačia iba 2 zážitky, ktoré ani nemusia byť naše, aby 

sme si z toho vytvorili všeobecne platný záver. 

 

V skutočnosti však peniaze nemajú nič spoločné s charakterom. Medzi boháčmi 

nájdeme veľa ľudí s dobrým charakterom ako aj bez neho. Tiež medzi chudobnými 

ľuďmi je veľa ľudí bez charakteru ako aj s ním. Peniaze na to nemajú vplyv.  

 

Takýchto presvedčení existuje v našom podvedomí veľké množstvo. Dohromady 

vytvárajú obrovský ochranný múr voči hojnosti. Keďže ich považujeme za svätú 

pravdu, čudujeme sa ako je možné, že nemáme dosť peňazí, ledva na prežitie 

a zvaľujeme túto nepohodu na druhých – na štát, na firmy, na šéfov, na nedostatok 

príležitostí, na dobu v ktorej žijeme, atď. 

 

 

Nech je tvoja situácia akákoľvek, tvoria ju tvoje vnútorné 
presvedčenia. 

 

Dobrou správou je, že tieto presvedčenia sa dajú ľahko preprogramovať na pozitívny 

program, ktorý ťa otvorí prijatiu väčšej hojnosti a tým aj lepším „náhodným“ 

príležitostiam a žitiu života naplno. 

 

Ak si blokujeme finančnú hojnosť, blokujeme sa aj v ostatných oblastiach života - čas 

pre seba, v láske, vo vzťahoch, tvorení, práci ktorú vykonávam, atď. Takže 

preprogramovaním týchto finančných blokov sa môže kompletne pretransformovať 

celý tvoj život. 

 

Neprišli sme sem živoriť, ale užívať si život plnými dúškami na všetkých úrovniach. 

Takže poďme na to! ☺ 
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   Krok č.1: Test podvedomých blokov hojnosti   .      
 

V tomto teste nájdeš najčastejšie podvedomé bloky hojnosti. 

 

Vytlač si ho a zaškrtni tie z výrokov, o ktorých si myslíš, že sú pravdivé 

alebo je na nich niečo pravdy. Potrebujeme identifikovať, čo ťa limituje, aby 

sme s tým mohli pracovať a rozpúšťať to. 

 

Rozdelila som ich pre prehľadnosť do 6 kategórií. 

 

Pozor, buď naozaj veľmi úprimný a orientuj sa pocitom v tele. Zaškrtni aj tie 

presvedčenia, ktoré sú v tebe iba trochu. Veci nestačí mať prepísané vo svojej hlave 

a vedieť, že to tak nie je, musí to byť prepísané aj na úrovni tela a emócií :) 

 

Ak ťa pri čítaní napadne ešte niečo iné, čo tu nie je, tak si to zapíš a pošli to aj mne. 

 

1. Negatívny postoj voči peniazom 
 

1. Neznášam peniaze. 
2. Opovrhujem peniazmi. 
3. Peniaze sú koreňom všetkého zla. 
4. Peniaze kazia charakter. 
5. Peniaze sú metlou ľudstva. 
6. Peniaze sú špinavé. 
7. Veľké peniaze prinášajú veľké problémy. 
8. Keby neexistovali peniaze, žilo by sa ľahšie. 
9. Z peňazí sa nenaješ. 
10. Peniaze treba šetriť na horšie časy, alebo keby sa náhodou niečo stalo. 
11. Keď ide o peniaze, končí priateľstvo. 
12. Peniaze nie sú všetko. 
13. Peniaze sú nutné zlo. 
14. Je lepšie nemať peniaze. 
15. Peniaze sú bremeno. 
16. Život je ťažký. 
17. Na svete nie je spravodlivosť. 
18. Zdravie/lásku si nekúpiš. 
19. Na tie najhodnotnejšie veci nepotrebuješ peniaze. 
20. Na peniazoch nezáleží. 
21. Peniaze znamenajú bezpečie a istotu. 
22. Chudoba je údel. 
23. Peniaze si nezoberieš do hrobu. 
24. Aby si mal peniaze, musíš sa dobre narodiť. 
25. Na peniaze si treba dávať pozor. 
26. Cítim odpor voči peniazom. 
27. Pre dobrotu na žobrotu. 
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Čo spôsobujú tieto presvedčenia: Ak si v sebe nesieme podvedomý odpor 
k peniazom a vnímame ich ako nutné zlo alebo ako niečo špinavé, tak sa im budeme 
podvedome vyhýbať. Ako niečomu zlému alebo nevhodnému, čo nechceme mať vo 
svojom živote. Často ľudia vnímajú peniaze ako nejaký výtvor diabla alebo ako niečo 
so zlou energiou. Niekedy to necítime až takto dramaticky, ale možno si občas 
povzdychneme, že bez peňazí by sa žilo ľahšie.  
 
Pozrime sa, ako to bolo v minulosti. Ak sa prenesieme v čase do doby, kedy peniaze 
ešte neexistovali, tak sme si museli všetko zabezpečiť sami. Vodu, jedlo, oblečenie, 
prístrešie... Ak sme vyprodukovali niečo navyše, tak sme to mohli vymeniť s niekým, 
kto mal niečo, čo my nie. To však bolo obmedzujúce, pretože ak sme chceli niečo, čo 
niekto nechcel vymeniť za tie naše veci, tak to nefungovalo.  
 
A to viedlo k vzniku peňazí ako obeživa. Aby sme mali slobodu v tomto výmennom 
obchode. Tiež nám to dáva slobodu špecializovať sa na to, čo nás baví, aby sme si 
nemuseli všetko vyrábať sami.  
 
Problémy nevznikajú tam, kde sú peniaze, ale tam, kde je ich nedostatok. 
Tam, kam prídu peniaze, tam je život, kreativita, tvorivosť, tam to rastie a prospieva. 
 
 

2. Negatívny postoj voči bohatým ľuďom a glorifikácia 
chudobných 

 
1. Bohatí ľudia sú vydriduchovia. 
2. Pohŕdam bohatými. 
3. Bohatí sú zlí ľudia. 
4. Bohatí by sa mali hanbiť a nie sa tu predvádzať na drahých autách. 
5. Bohatí ľudia sú materialisti a nemajú žiadne duchovné hodnoty, sú povrchní. 
6. Všetci sa len naháňajú za peniazmi. 
7. Ľudstvo drancuje Zem v honbe za peniazmi. 
8. Bohatí sú chamtiví. 
9. Žijú konzumným spôsobom a kašlú na dôsledky. 
10. Bohatí sú egoisti a myslia iba na seba. 
11. Zdierajú chudobných. 
12. Priživujú sa na poctivých ľuďoch. 
13. Bohatí sú nečestní. 
14. Bohatí nemajú charakter. 
15. Bohatí kradnú. 
16. Chcieť viac peňazí je hanba, treba žiť v pokore (pokora=chudoba). 
17. Žijú si na vysokej nohe na úkor druhých. 
18. Bohatí sú skazení a márnotratní. 
19. Chudobní sú šťastnejší. 
20. Chudoba znamená pokora, je to cnostné a ušľachtilé. 
21. Chudobní sú lepší ľudia. 
22. Lepšie je byť zdravý ako bohatý. 
23. Bohatí sú namyslení. 
24. Myslia iba na peniaze. 
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Čo spôsobujú tieto presvedčenia: Ak vnímame bohatých ľudí negatívne, tak sa 
budeme podvedome vyhýbať tomu stať sa jedným z nich. V skutočnosti však výška 
konta neurčuje to, aký som človek. Nie je medzi tým žiadne prepojenie. To, že som 
chudobný neznamená, že som lepší alebo pokornejší. Neznamená to ani to, že som 
menejcenný. A tak isto ani to, že mám viac peňazí neznamená, že som chamtivý 
a získavam peniaze nekalým spôsobom. Neznamená to, že som niečo viac. To, aký 
som človek, určujem ja – svojimi slovami, svojimi činmi a svojím vyžarovaním. 
 
Peniaze charakter nekazia, ale ho odhaľujú.  
Peniaze bez zmyslu vedú k zhýralosti, ale peniaze so zmyslom vedú k filantropii.  
To, akým spôsobom používam svoje peniaze, je iba na mne. 
 
 

3. Nízka sebahodnota 
 

1. Ja nie som dosť šikovný/múdry, aby som zarobil viac. 
2. Nemôžem si za svoju prácu pýtať viac. 
3. Moja práca nemá vysokú hodnotu. 
4. Mňa nič nebaví. 
5. Na nič sa nehodím. 
6. Ja to nedokážem. 
7. Ostatní sú lepší/šikovnejší/mocnejší/úspešnejší ako ja. 
8. Nikdy nemám peniaze. 
9. Neverím, že z toho niečo bude. 
10. Za nič nestojím. 
11. Ja nič nezmením. 
12. Radšej sa uskromním. 
13. Ja nikdy nedostanem to, čo chcem. 
14. Ja nič neviem. 
15. Ja som skromný. 
16. Ja nepotrebujem veľa. 
17. Mne stačí málo. 
18. Ja som spokojný s tým, čo mám. 
19. Ja si nezaslúžim mať viac peňazí – na to nemám nárok. 
20. Ja neviem narábať s peniazmi. 
21. Neviem, čo by som s nimi robil. 
22. Za to, čo ma baví, mi nikto nezaplatí. 
23. Moja práca nestojí za nič. 
24. Nech urobím čokoľvek, nikdy to nie je dosť. 
25. Nestačím na to. 
26. Som bezmocný. 
27. Som príliš starý/mladý. 
28. Nemám na to energiu. 
29. Som lenivý. 
30. Som chorý. 
31. Nie som nadaný. 
32. Mojím údelom je byť chudobný. 
33. Nikoho nezaujíma, čo ponúkam. 
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34. Všetko robím zle. 
35. Nikam to nedotiahnem. 
36. Mám stále smolu. 
37. Neverím si. 
38. Ku všetkému sa musím ťažko dopracovať. 
39. Všetci ma len využívajú, mám príliš dobré srdce. 
40. Samochvála smrdí. 
41. Také veci si nesmiem priať. 
42. Som bezvýznamný. 
43. Celý svet je proti mne. 
44. Nikto mi nepomôže. 
45. Nikdy nebudem mať viac ako moji rodičia. 
46. Narodil som sa chudobný a zomriem chudobný. 
47. Byť chudobný je môj údel. 
48. Nechcem peniaze na úkor druhých. 
49. Nemôžem si pýtať viac, lebo to bude nefér voči ľuďom, ktorí si to nemôžu 

dovoliť. 
50. Budem bohatý až na staré kolená. 
51. Až potom keď budem, alebo bude... (doplň napríklad: viac vedieť, alebo bude 

lepšia ekonomická situácia), až potom budem mať viac. 
52. Teraz si to nemôžem dovoliť, až potom keď... 
53. Keď budem mať viac peňazí, potom budem šťastnejší, bude sa mi žiť ľahšie. 
54. Teraz sa musím uskromniť. 
55. Aby som si to mohol dovoliť, musím si najprv zarobiť/našetriť. 
56. Musím sa oženiť/vydať do dobrej rodiny, aby som bol-a zabezpečený-á. 
57. Keby ma vtedy neokradli o peniaze, žil by som teraz inak. 
58. Nechcem riskovať a ohroziť rodinu. 
59. Počkám, kým to bude v akcii. 
60. Som nevďačný. 
61. To nemôžem prijať. 
62. Nechcem byť niekomu dlžný. 
63. Keď mi niekto ponúkne, že za mňa zaplatí, tak to odmietnem. Nedovolím si 

prijímať. 
64. Som zadlžený, nemôžem sa pustiť do ničoho nového. 
65. Peniaze som požičal a kým mi ich nevrátia, tak nič nemôžem. 
66. Ja nepotrebujem luxus. 
67. Nemôžem riskovať s peniazmi. 
68. Všetky moje dobré nápady mi niekto vyfúkol. 
69. Teraz na to nemám čas, až potom keď... 
70. Toto si nemôžem dovoliť. 
71. Mal-a som sa lepšie oženiť/ vydať, môj partner nezarába dosť. 
72. Ja nikdy nebudem bohatý. 
73. Treba hlavne dávať a rozdávať. 
74. Najprv nech sú zabezpečení tí druhí, až potom ja. 
75. Narodil som sa v chudobnej rodine, a tak musím byť chudobný. 
76. Môj príbuzný má veľa a nič mi nedá, jemu na mne nezáleží, nijako by ho to 

nezaťažilo. 
77. Sme síce chudobní, ale máme sa radi (alebo máme iné výhody). 
78. Bohatstvo je len pre vyvolených. 
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Čo spôsobujú tieto presvedčenia: Negatívnym vnímaním seba sa dopredu 
odsudzujeme na neúspech. Zároveň je to aj dobrá výhovorka, ako sa nemusieť 
snažiť a udržiavať sa v komfortnej zóne, aby sme sa vyhli sklamaniu zo zlyhania. 
Svojmu plnému potenciálu sa však otvárame prekračovaním tejto zóny komfortu. 
 
Každý z nás má v sebe určité kvality, za ktoré je niekto druhý ochotný zaplatiť 
hojnosť peňazí. Ak ich v sebe nevidíš, tak sa vnímaš príliš limitujúco a nevidíš svoj 
plný potenciál. Je dôležité, aby si sa naučil vidieť ho, všímať si ho a oceniť ho. Inak 
sám znižuješ svoju hodnotu a udržuješ sa vo veľmi limitujúcej ilúzii, ktorá nie je 

pravdivá. Ver mi, je v tebe oveľa viac, ako si myslíš. Je v tebe totižto celý vesmír...😉 
 

 
4. Negatívne vnímanie práce vs. peniaze 

 
1. Bez práce nie sú koláče. 
2. Iba tvrdou prácou si môže človek zarobiť. 
3. Iba ťažko vydreté peniaze majú hodnotu. 
4. Ľahko získané peniaze sa ľahko a rýchlo minú. 
5. Iba podvodom môžeš zarobiť veľké peniaze. 
6. Ľahko zarobené peniaze nemajú hodnotu. 
7. Peniaze sa dajú zarobiť iba poctivou prácou. 
8. Na to, aby si mal peniaze, musíš veľa pracovať. 
9. Poctivých pracovníkov vždy len využijú a okradnú. 
10. Dobré pracovné miesta majú iba tí, ktorí majú konexie. 
11. Kto nič nerobí, nič nezarobí. 
12. Kto nič nerobí, zlenivie. 
13. Zázraky neexistujú – všetko si treba odmakať. 
14. Rob, čo ťa baví a peniaze prídu samé. 
15. Veľké peniaze sa nedajú zarobiť čestným spôsobom. 
16. Dobré nápady na podnikanie sú už vychytané. 
17. Spirituálna práca (alebo pomoc ľuďom) by mala byť zadarmo. 
18. Dobré pracovné miesta sú už obsadené. 
19. Keď budem viac pracovať, viac zarobím. 
20. Musím zarábať, aby som prežil. 
21. Mňa to baví, nechcem za to peniaze (alebo mi stačí málo). 
22. Práca znamená potiť krv. Niečo, čo ma baví, nie je práca. 
23. Peniaze nerastú na stromoch. 
24. Pečené holuby nepadajú do huby samé od seba. 
25. Kto si málo neváži, veľa si nezaslúži. 

 
 
Čo spôsobujú tieto presvedčenia: Tieto presvedčenia nám sťažujú celý proces 
prijímania a limitujú naše možnosti. Je to ako ísť v lete na sánkach. Niečo síce 
zarobíme, ale musíme si to vydrieť a tým si to robíme ťažšie.  
 
Sústredíme sa potom na to, ako robiť viac, aby sme zarobili viac a nie na to, ako 
robiť efektívnejšie. Odstránením týchto blokov sa môžeme otvoriť možnostiam, ktoré 
prinášajú viac hojnosti s menším úsilím alebo s väčšou radosťou a ľahkosťou.  
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V ekonomike existuje pravidlo 80/20. To hovorí, že 80% tvojho úsilia vyprodukuje 
20% tvojho profitu. Alebo 20% tvojho úsilia vyprodukuje 80% tvojho profitu. Začni sa 
sústreďovať na tie veci, ktoré ti prinášajú viac profitu a tie ostatné začni delegovať na 
druhých. Tým zvýšiš svoju efektívnosť. 
 
 

5. Nedá sa to kvôli vonkajším podmienkam 
 

1. Na Slovensku sa nedá zarobiť.  
2. V tejto ekonomickej situácii sa nedá zarobiť. 
3. Je zlá doba (kedysi sa žilo ľahšie). 
4. Tento štát podnikateľom nepraje. 
5. Zarábam iba pre štát. 
6. Ľudia nemajú peniaze. 
7. Nie sú príležitosti. 
8. O moju ponuku nebude mať nikto záujem. 

 
 

Čo spôsobujú tieto presvedčenia: Ak veríme, že za našu situáciu môže niekto 
druhý alebo niečo, čo nemôžeme ovplyvniť, tak sa dávame do pozície bezmocnosti. 
Odovzdávame tak svoju silu a moc niekomu/niečomu inému, a tak sa staviame do 
patovej situácie, ktorú nemôžeme zmeniť. Ostáva nám teda iba neustále na to 
nadávať a sťažovať sa. To však nič nerieši. 
 
Tým, že začneme prepisovať tieto nastavenia, začneme si brať späť svoju silu 
a rozhodovanie o svojom živote sami. Aktivuje sa tak naša kreativita a odrazu si 
začneme všímať veci a cestičky k tomu, ako sa presadiť aj napriek tej neprajnej 
situácii. Pozri sa dookola. Všimni si ľudí, ktorí sú v tej istej situácii ako ty a napriek 
tomu sa im darí. To znamená, že je to možné. Inšpiruj sa. Hľadaj spôsoby, ako by to 
bolo možné aj pre teba. 
 
 

6. Podvedomé strachy byť bohatý 
 

1. Ľudia mi budú závidieť. 
2. Stratím kamarátov. 
3. Všetci budú odo mňa pýtať peniaze. 
4. Budú sa na mňa lepiť ľudia, ktorí ma budú chcieť iba využiť. 
5. Ľudia ma nebudú mať radi – budú mnou opovrhovať. 
6. Ja som spirituálny – materiálne veci ma nezaujímajú. 
7. Keď budem bohatý, nikto ma nebude mať rád. 
8. Budem pútať pozornosť, ktorú nechcem. 
9. Ľudia ku mne nebudú úprimní, budú sa mi podlizovať. 
10. Cítil by som sa previnilo byť bohatý, je to nefér voči ostatným (ako k tomu 

prídu tie hladujúce deti v Afrike?). 
11. Bojím sa mať veľa peňazí, niekto by ma mohol o ne okradnúť. 
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12. Neviem, ako sa zmení môj život, keď budem mať viac peňazí, bojím sa tej 
zmeny. 

13. Bojím sa povedať, že mám peniaze. Neviem, ako na to ľudia zareagujú. 
14. Keď budem mať viac peňazí, budem mať viac starostí. 
15. Keď budem mať viac peňazí, budú aj väčšie výdavky. 
16. Peniaze nie sú hra – je to veľká zodpovednosť. 
17. Nikdy nezapadnem medzi boháčov. 
18. Keď budem mať peniaze, tak budem musieť živiť všetkých naokolo (rodinných 

príslušníkov, tých čo nemajú peniaze, priateľov). 
19. Nikdy nebudem vedieť, kto je môj skutočný kamarát. 

 
 
Čo spôsobujú tieto presvedčenia: Podvedomé strachy sú jedným z najväčších 
blokov k prúdu hojnosti. Ak máme strach, tak nás to jednoducho nepustí ďalej aj keď 
vyvinieme akékoľvek veľké úsilie. Peniaze možno zarobíme, ale aj ľahko odídu, aby 
sme nemuseli čeliť tej situácii, ktorej sa obávame. 
 
Strachy brzdia našu životnú energiu aj náš plný potenciál. Aby sme sa mohli otvoriť 
svojmu plnému potenciálu, potrebujeme im čeliť a vnímať ich ako výzvu, ktorá nás 
robí lepšími tým, že ich prekonávame.  
 
 

Tááák, to by sme mali...  
 

A čo s tým teraz? 
 
 

Pozri si liečivé afirmácie, ktoré ti pomôžu získať väčší 
nadhľad a otvoriť sa viac hojnosti. 
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   Krok č.2: Liečivé afirmácie hojnosti   .      
 

 

Možno si si teraz prečítal test podvedomých blokov hojnosti a máš pocit, že tam máš 

toho teda pekne veľa a nevieš, čo s tým a či je vôbec možné s tým niečo spraviť. 

Neboj sa, mám pre teba riešenie – vysokovibračné afirmácie, ktoré ti s tým pomôžu. 

 

Podľa čísiel, ktoré ti vyšli v teste blokov hojnosti si nájdi a zakrúžkuj tie afirmácie, 

ktoré liečia priamo tie bloky, ktoré si v sebe našiel. 

 

 

1. Pozitívny postoj voči peniazom 
 

1. Mám rád peniaze, milujem ich. Cítim vďačnosť za všetky peniaze v mojom 

živote. 

2. Ctím a vážim si peniaze. 

3. Peniaze sú posvätná tvorivá božská energia. Je to prejav spirituality v hmote. 

4. Peniaze mi pomáhajú spojiť sa s mojou vnútornou pravdou a poslaním. 

5. Peniaze prinášajú ľuďom rozkvet, rast, hojnosť a naplnenie. 

6. Peniaze sú čistá, nevinná Božská energia. 

7. Veľké peniaze prinášajú veľké možnosti a viac príležitostí. 

8. Peniaze mi uľahčujú život. Žijem v ľahkosti a s dôverou. 

9. Peniaze mi pomáhajú získať to, čo potrebujem. Vždy mám všetko, čo 

potrebujem. 

10. Je o mňa postarané v každom momente a v každej situácii, v minulosti aj v 

budúcnosti. Môžem si dovoliť luxus už teraz. 

11. Prijímam a dávam v rovnováhe a v súlade s vyššou pravdou a so všetkými 

zúčastnenými. To vytvára v mojom živote rovnocenné priateľstvá. 

12. Peniaze sú súčasťou žitia môjho raja na zemi. 

13. Peniaze sú posvätná, tvorivá božská energia. Je to prejav spirituality v hmote. 

Je to dôležitý spájací článok. 

14. Je v poriadku mať peniaze a byť bohatý. 

15. Peniaze zjednodušujú a uľahčujú život. 

16. Život je božská hra. 

17. Celý svet funguje v dokonalej harmónii a poriadku. 

18. Láska, zdravie a peniaze ku mne plynú ľahko a v hojnosti. 

19. Veci, ktoré majú pre mňa tú najväčšiu hodnotu, ku mne plynú v hojnosti 

rôznymi cestami. 

20. Mám zdravý vzťah voči peniazom. Rád prijímam a rád dávam. Peniaze si ctím 

a vážim. 

21. Som v bezpečí v každom momente a v každej situácii. Bez ohľadu na to, koľko 

peňazí mám. 

22. Vždy sa môžem slobodne rozhodnúť - byť bohatý alebo chudobný. 

23. Zarábanie peňazí ma baví a napĺňa. Hojnosť si užívam teraz a rád vytváram 

hojnosť pre tých, ktorí prídu po mne. 

24. Ja rozhodujem o tom, či budem žiť v chudobe alebo v hojnosti. 
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25. Púšťam akékoľvek strachy súvisiace s peniazmi. Uvoľňujem sa do dôvery. 

Peniaze si vážim, ale na nich nelipnem. 

26. Peniaze ma priťahujú. Baví ma hrať sa s nimi. 

27. Dávam a prijímam v hojnosti, s citom a rozumom. Vytváram rovnováhu.  

 

 

2. Liečenie vnímania bohatých a chudobných ľudí 
 

V tomto odseku čísla nekorešpondujú s testom podvedomých blokov. Prečítaj si 

všetky a vyber si tie, ktoré ti sadnú.  

 

Medzi chudobnými a bohatými sú rovnako ľudia, ktorí sú zlí-dobrí, vydriduchovia-

filantropi, materiálni-spirituálni, chamtiví-štedrí, konzumní-ekologickí, egoistickí-

pomáhajúci, zdierači-rozdávači, príživníci-živitelia, nečestní-poctiví, s charakterom aj 

bez neho, zlodeji-poctiví, skazení-ušľachtilí, šťastní-nešťastní, zdraví-chorí, 

namyslení-pokorní, atď. Výška konta na tieto veci nemá vplyv. 

 

a) Všetci sme si rovní. Všetci sme zároveň ľudia a zároveň spirituálne bytosti. 

b) Mať alebo nemať peniaze sú dôležité lekcie života, ktoré si vyberá duša. 

Rešpektujem akékoľvek rozhodnutie každej duše. 

c) Mám zdravý vzťah voči chudobným aj bohatým. S ľuďmi sa spájam na úrovni 

duše. 

d) Je v poriadku byť bohatý a ukázať to svetu. Je to inšpirujúce pre druhých. 

e) Peniaze ku mne plynú ľahko a bez úsilia. Mám hojnosť na všetkých úrovniach. 

f) Na zemi je hojnosť pre všetkých. 

g) Zem má silné energetické pole, ktoré zaručuje rovnováhu a udržateľnosť. Na 

Zemi je rovnováha. Je rovnako veľké množstvo ľudí, ktorí drancujú ako aj tých, 

ktorí Zem zachraňujú a obnovujú. 

h) Je v poriadku túžiť po väčšej hojnosti. Otvára ma to žitiu svojho plného 

potenciálu. A pomáhať tam, kde to má význam a hodnotu. 

i) Cítim pokoru, aj keď som bohatý. 

j) Ja sa rozhodujem, akým som človekom a výška konta na to nemá vplyv. 

k) Môžem byť dobrým človekom, aj keď som bohatý. 

l) Aj keď som bohatý, stále som to ja. 

m) Čím viac mám, tým viac hojnosti môžem zdieľať a dávať. 

n) To, že som bohatý, neznamená, že musím pomáhať chudobným.  

o) Každé moje dávanie, či už za protihodnotu alebo nie, je podpora a pomoc 

druhým. 

p) Prijímam a dávam v rovnováhe a v súlade s vyššou pravdou. 

  

 

 

 

 

 

 

../../../../../Amrita/Desktop/divine%20healing/Harmonizácia/bonusy/www.amrita.sk


 

- 14 - 
 

© Copyright Amrita Hanna Slaninková www.amrita.sk 

3. Sebaláska a sebahodnota 
 

Podľa čísiel, ktoré ti vyšli v teste blokov hojnosti, si nájdi a zakrúžkuj tie afirmácie, 

ktoré liečia priamo tie bloky, ktoré si v sebe našiel. 

 
1. Mám všetky vedomosti a zručnosti na to, aby som robil to, čo ma baví 

a zarobil hojnosť peňazí. 

2. Som si plne vedomý hodnoty svojej práce. Je pre mňa ľahké a prirodzené 

pýtať si za ňu adekvátnu hodnotu. 

3. Moja práca je hodnotná a prínosná pre druhých. Ľudia v nej vidia hodnotu 

rovnako ako ja. 

4. Smerujem k uvedomeniu si svojho zmyslu života. Moja práca ma baví 

a napĺňa. 

5. Narodil som sa, aby som robil to, čo ma baví, čo je zmyslom mojej duše.  

6. Zvládnem to, aj keď neviem ako, ale viem, že to zvládnem. Postupujem krok 

po kroku a moja cesta sa mi otvára postupne. Mám všetko, čo potrebujem, 

aby som sa stal majstrom vo svojom odbore. Dovoľujem si prijímať pomoc od 

druhých. 

7. Som plne v súlade s tým, čo robím. To, čo robím, je vyjadrením môjho 

posolstva ľudstvu. Plne chápem a uvedomujem si vyšší zmysel svojej práce. 

Som jedinečný. Som rovnocenný s ostatnými a zaslúžim si hojnosť.  

8. V každom okamihu som neustále zásobený hojnosťou peňazí. Ak nemám, je 

to pre mňa signál vstúpiť do svojej sily. 

9. Dôverujem sebe a svojmu Vyššiemu Ja, že toto je pre mňa tá správna cesta. 

Vypúšťam akékoľvek pochybnosti a strachy. 

10. To, že existujem, je dôkaz toho, že som potrebný a dôležitý. Vidím, cítim 

a uvedomujem si svoju hodnotu a to, čo prinášam. 

11. Vstupujem do svojej plnej sily a moci. 

12. Dovoľujem si pre seba to najlepšie. 

13. Narodil som sa, aby som naplno žil všetky svoje sny. Všetky moje sny sa plnia 

ľahko a automaticky. 

14. Mám dostatok vedomostí a zručností na to, aby som sa v hojnosti uživil. 

15. Otváram sa užívaniu si života a radosti z peňazí. 

16. Dovoľujem si dopriať si pre seba nielen základné potreby na prežitie, ale aj 

luxus a radosť navyše. 

17. Ja som najdôležitejšia osoba v mojom živote, preto si doprajem hýčkať sa 

a starať sa o seba tým najlepším spôsobom. 

18. Otváram sa vyššej úrovni hojnosti. 

19. Vypúšťam akékoľvek pochybnosti o svojej hodnote a pocity viny. Bez ohľadu 

na to, čo som urobil alebo neurobil, zaslúžim si lásku a hojnosť. Prijímam 

peniaze, ktoré ku mne prichádzajú s radosťou, lebo viem, že si zaslúžim túto 

energiu. 

20. Učím sa narábať s peniazmi. Baví ma to a postupne sa zo mňa stáva majster. 

21. Peniaze, ktoré zarobím, nemíňam, ale investujem do ľudí, služieb a vecí, ktoré 

majú pre mňa hodnotu. Šírim tak hojnosť okolo seba. 
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22. Aktivujem teraz svoj kreatívny potenciál. Otváram sa prijatiu nápadov ako 

môžem za to, čo baví, byť dobre platený. 

23. Som si plne vedomý hodnoty svojej práce a uvedomujem si jej vyšší zmysel 

a dôležitosť. 

24. Toľko, čo robím, stačí. Mám dostatok času urobiť všetko to, čo je skutočne 

potrebné, aby bolo spravené. 

25. Púšťam akékoľvek nerealistické očakávania na seba. Mám dostatok síl, 

energie, času, prostriedkov, pomoci a podpory od druhých, aby som to zvládol 

na svoje maximum a zároveň bol v pohode. 

26. Vstupujem teraz do svojej plnej sily a moci. Beriem si ju späť. Beriem si späť 

rozhodovanie o svojom živote. Ja si tvorím svoj život tak, ako sa rozhodnem. 

27. Môj život má hodnotu v každom momente.  

28. To, čo ma baví, ma nabíja. 

29. Rozpúšťam všetky strachy, odpor a odkladanie na neskôr. Otváram sa svojej 

tvorivej sile a nadšeniu. 

30. Nedovolím nikomu, ani sebe, aby mi stál v ceste za mojimi snami.  

31. Mám všetko, čo potrebujem, aby som si okolo seba vytvoril hojnosť. Svoje 

talenty a dary rád rozvíjam. 

32. Ja sám rozhodujem o tom, či budem chudobný alebo bohatý. Teraz, v tomto 

momente, sa rozhodujem byť bohatý. Otváram sa navigácii a láskavému 

vedeniu. Všímam si signály a reagujem na príležitosti. 

33. Priťahujem k sebe ľudí, pre ktorých má moja práca/produkty hodnotu 

a pomáha im. Sú za to vďační a radi mi platia hojnosť za moje 

služby/produkty. Svoju energiu venujem iba ľuďom, pre ktorých má moja 

práca/produkt hodnotu. Plne chápem, že moje služby/produkt nie sú pre 

všetkých. Je v poriadku, že pre niektorých ľudí nemajú hodnotu. Ja som si 

plne vedomý hodnoty mojej práce/produktu. 

34. Vypúšťam akékoľvek posudzovanie, pochybnosti, neistotu a strachy urobiť 

chybu. Som vďačný za všetky chyby, pretože ma učia ako robiť veci lepšie. 

Posúvajú ma ďalej a zlepšujú moju prácu k dokonalosti. Všetko, čo robím, 

robím najlepším možným spôsobom, ktorý poznám a učím sa to robiť lepšie. 

35. Robím to, čo ma baví tu a teraz a neustále sa zlepšujem. S dôverou teraz 

aktivujem svojho vnútorného majstra. 

36. Priťahujem k sebe situácie, ktoré ma podporujú a posúvajú ďalej. Viem ich 

rozoznať a reagovať na ne. 

37. Vypúšťam akékoľvek pochybnosti o sebe. Mám prirodzené sebavedomie. 

Som plne ukotvený v tom, čo robím. Ja nepredávam, ale zdieľam svoju 

životnú múdrosť a posolstvo, pomáham druhým. 

38. Všetko ku mne plynie ľahko a v hojnosti. 

39. Priťahujem k sebe ľudí, ktorí podporujú moju víziu. Dávam a prijímam 

v rovnováhe. 

40. Viem, kto som. Som prirodzený vo svojich prednostiach a využívam ich naplno 

(Aj Superman vie, kto je). 

41. Môžem si zhmotniť čokoľvek. 

42. Som dôležitou súčasťou vesmírneho plánu. 

43. Priťahujem k sebe ľudí, ktorí ma podporujú v mojej vízii.  

../../../../../Amrita/Desktop/divine%20healing/Harmonizácia/bonusy/www.amrita.sk


 

- 16 - 
 

© Copyright Amrita Hanna Slaninková www.amrita.sk 

44. Verím svojej práci a som ňou nadšený. Ľahko k sebe priťahujem rovnako 

nadšených ľudí, ktorí ma podporujú. 

45. Ja rozhodujem o tom, koľko budem mať peňazí. Je v poriadku mať viac peňazí 

ako ľudia v mojom okolí. 

46. Som neustále obklopený hojnosťou. Zanechám po sebe hojnosť. 

47. Ja som jediná osoba, sila a moc, ktorá rozhoduje o mojom živote. V tomto 

momente púšťam akékoľvek presvedčenie, že mi bolo dané byť chudobný 

a rozhodujem sa žiť v hojnosti. 

48. Peniaze sú nekonečný zdroj hojnosti. Každý si z tejto rieky môže zobrať, koľko 

potrebuje. Som súčasťou vesmírneho kolobehu energie peňazí. 

49. Priťahujem k sebe ľudí a orientujem sa na tých, pre ktorých je ľahké 

a jednoduché platiť za moje služby a produkty. (Poznámka: Aj keby si si pýtal 

za svoje služby minimum, vždy bude nejaká skupina ľudí, ktorá si to nemôže 

dovoliť. Nemôžeš zachrániť všetkých. A to je v poriadku.) 

50. Dovoľujem si hojnosť teraz. 

51. Púšťam akékoľvek podmienky a presvedčenia, ktoré mi bránia zažívať hojnosť 

už teraz. Dovoľujem si hojnosť teraz.  

52. Púšťam akékoľvek pocity nedostatku a strachy z nedostatku. Je o mňa vždy 

postarané, vždy bolo aj bude. Užívam si hojnosť teraz aj potom. Pocit strachu 

a nedostatku je pre mňa signál vstúpiť do svojej sily. 

53. Som šťastný a žijem v ľahkosti za akýchkoľvek podmienok. Užívam si svoj 

život už teraz. 

54. Púšťam akékoľvek limitujúce presvedčenia o nedostatku v tomto momente. 

Zaslúžim si hojnosť teraz. Dovoľujem užívať si. 

55. Púšťam akékoľvek pocity nedostatku a strachy z nedostatku. Môžem si dovoliť 

všetko, po čom túžim. Všetko mi je dopriate. Užívam si hojnosť teraz aj potom.  

56. Som magnet na peniaze. Peniaze ku mne plynú bez ohľadu na to, akého mám 

partnera. Som dostatočne šikovný na to, aby som si zarobil peniaze a postaral 

sa o seba. 

57. Som šikovný a viem sa o seba postarať aj začatím od nuly. Púšťam akékoľvek 

pocity krivdy, nespravodlivosti, klamstva a frustrácie. Presekávam všetky 

minulé dlhy voči mne a otváram sa hojnosti. Táto situácia bola pre mňa 

dôležitou lekciou ako vstúpiť do svojej sily a robiť veci lepšie. 

58. Ja aj moja rodina je zabezpečená v akejkoľvek situácii. Vždy je o nás 

postarané a máme hojnosť. Môžem si dovoliť robiť to, po čom túžim. Strachy 

mi pomáhajú uskutočniť tento sen bezpečným spôsobom. 

59. Všetko, čo potrebujem, si môžem dovoliť v tom momente, keď to potrebujem. 

60. Cítim vďačnosť a radosť za všetky peniaze, ktoré mi boli dopriate a ktoré ku 

mne plynú. 

61. Dovoľujem si prijímať. 

62. Dovoľujem si prijímať. Je v poriadku nechať sa hýčkať len tak. 

63. Dovoľujem si prijímať. Je v poriadku nechať sa hýčkať. 

64. Púšťam akékoľvek pocity bremena, starosti a ťažoby ohľadne mojich 

predošlých aktivít. Som slobodný robiť, čo chcem. Všetky moje dlhy sú 

v procese splatenia. Otváram sa hojnosti a vyrovnaniu dlhov. Som dostatočne 

silný a šikovný, aby som to zvládol. 
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65. Mám hojnosť v každom momente. Môžem robiť, čo chcem. Všetky prostriedky 

ku mne plynú ľahko a presne vtedy, keď ich potrebujem. 

66. Dovoľujem si aj luxus, nadštandard a radosť navyše. Zaslúžim si občas sa 

hýčkať. 

67. Peniaze sú hra a primeraný risk je zisk. Púšťam akékoľvek strachy ohľadne 

riskovania peňazí. Priťahujem k sebe výhodné situácie, ktoré množia moje 

peniaze. Investujem rozumne. A strach mi pomáha zariadiť všetko tak, aby to 

bolo čo najviac bezpečné. 

68. Moje nápady sú jedinečné a originálne. Iba ja ich viem robiť svojím 

jedinečným, kreatívnym spôsobom. Konkurencia ma motivuje a inšpiruje 

k lepším výkonom. 

69. Púšťam akýkoľvek pocit preťaženosti a nedostatku času. Každý deň si môžem 

dovoliť venovať čas tomu, čo chcem robiť. 

70. Môžem si dovoliť všetko, po čom túžim. 

71. Ja som magnet na peniaze. Hojnosť ku mne plynie bez ohľadu na to, koľko 

zarába môj partner. Som dostatočne šikovný zarobiť si na seba sám. 

72. O tom, či budem alebo nebudem bohatý, rozhodujem iba ja. Teraz sa 

rozhodujem byť bohatý. 

73. Prijímam a dávam v harmónii. Čím viac si dovolím prijať, tým viac môžem 

dávať.  

74. Ja som najdôležitejšia osoba v mojom živote. Je dôležité, aby som v prvom 

rade zabezpečil seba a až potom z nadbytku môžem dávať ďalej. 

75. Nie je dôležité, do akej situácie som sa narodil. Ja rozhodujem o svojom živote 

a o tom, ako ho zmením. Otváram sa hojnosti. 

76. Rešpektujem slobodu druhých a ich rozhodnutia o ich peniazoch. Som 

dostatočne šikovný na to, aby som sa o seba postaral. Som slobodný 

rozhodovať o svojich peniazoch a možnostiach. Je v poriadku povedať nie.  

77. Láska v mojom živote je úprimná, ostáva a prekvitá, aj keď som bohatý. 

78. Bohatstvo je voľba. Ja rozhodujem o svojej finančnej úrovni. 

 

 

4. Pozitívne vnímanie práce a peňazí 
 

1. Peniaze ku mne plynú ľahko a bez úsilia rôznymi kreatívnymi spôsobmi a 

cestami. 

2. Za svoju prácu, ktorá ma baví, napĺňa, je ľahká a radostná, dostávam hojnosť 

peňazí. 

3. Mám radosť a vážim si všetky peniaze, aj tie, ktoré ku mne prichádzajú 

v ľahkosti. 

4. Dávam a prijímam v harmónii. Som v prúde finančnej hojnosti a pritom sa mi 

vytvárajú aj zásoby. 

5. Všetky príjmy ku mne prichádzajú zo zdrojov, ktoré sú v súlade s vyššou 

pravdou a v harmónii so všetkými zúčastnenými. 

6. Teším sa a vážim si všetky peniaze, ktoré ku mne prichádzajú. 

7. Zarábam ľahko, jednoducho a v radosti. 
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8. Moja hojnosť sa neustále zvyšuje bez ohľadu na to, čo robím. Aj keď spím, aj 

keď oddychujem, aj keď sa zabávam, aj keď,... 

9. Priťahujem k sebe ľudí, ktorí mi s radosťou platia načas hojnosť peňazí a sú 

vďační za moje služby a produkty. 

10. Som vedený vesmírom/Bohom/anjelmi/sprievodcami na luxusné pracovné 

miesto/príležitosť určené presne pre mňa, ktoré je v súlade s mojím životným 

poslaním. 

11. Som magnet na peniaze a aktívne využívam príležitosti, ktoré ku mne 

prichádzajú. 

12. Ja nepracujem, bavím sa tvorením. 

13. Práca je hra, poslanie a kreativita. 

14. Robím, čo ma baví, som si vedomý hodnoty svojej práce a prirodzene si za ňu 

pýtam hojnosť. Viem povedať nie. 

15. Aj veľké príjmy ku mne prichádzajú zo zdrojov, ktoré sú v súlade s vyššou 

pravdou. 

16. Moje nápady sú jedinečné a originálne. Ľudia majú o ne veľký záujem. Mám 

jedinečnú energiu.  

17. Spirituálna práca (pomoc ľuďom) má vysokú hodnotu. Za svoju prácu/produkty 

si pýtam adekvátne peniaze.  

18. To správne miesto/príležitosť pre mňa sa objaví v správnom momente. 

Všímam si láskavé vedenie mojich anjelov. 

19. Moja hojnosť sa neustále zvyšuje bez ohľadu na to, čo a koľko robím. Aj keď 

spím, aj keď oddychujem, aj keď sa zabávam, aj keď,... 

20. Je o mňa postarané v každom momente. Môžem sa uvoľniť do dôvery. Môžem 

robiť, čo ma baví. 

21. Aj to, čo ma baví má vysokú hodnotu. Za svoju prácu/produkty si pýtam 

adekvátne peniaze.  

22. Všetko, čo vytváram s láskou a radosťou, má o to vyššiu hodnotu. 

23. Peniaze sú hojný energetický prúd, ktorému sa otváram. 

24. Peniaze ku mne plynú ľahko a v hojnosti.  

25. Som vďačný za všetku hojnosť, ktorá ku mne plynie. Zameriavam sa na 

finančný rast. Sústredím sa na príležitosti s vysokým príjmom a minimom úsilia 

za moje hodnotné služby/produkty. 

 

 

5. Podporujúce vonkajšie prostredie 
 

1. Na Slovensku rovnako ako všade na svete je veľa možností a príležitostí 

zarobiť. Som kreatívny, šikovný a flexibilný. Viem si zarobiť hojnosť 

v akomkoľvek prostredí. 

2. Som kreatívny, šikovný a flexibilný. Viem si zarobiť hojnosť v akejkoľvek 

ekonomickej situácii. 

3. Hojnosť ku mne prúdi neustále a v akejkoľvek dobe. Som kreatívny, šikovný 

a flexibilný. Viem si zarobiť hojnosť v akejkoľvek dobe. 
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4. Hojnosť ku mne prúdi za akýchkoľvek podmienok daných štátom. Som 

kreatívny, šikovný a flexibilný. Viem si zarobiť hojnosť v akýchkoľvek 

podmienkach. 

5. Vesmír/Boh ma zahŕňa toľkou hojnosťou, že si môžem dovoliť platiť všetky 

potrebné výdavky voči štátu. 

6. Medzi ľuďmi je neustále dostatok finančnej hojnosti.  

7. Som vedený vesmírom/Bohom/anjelmi/sprievodcami na luxusné pracovné 

miesto/príležitosť určené presne pre mňa, ktoré je v súlade s mojím životným 

poslaním. 

8. Moje produkty/služby priťahujú presne tých, ktorí ich potrebujú, tých, ktorým 

pomáhajú a ktorí ich oceňujú. Je to vzájomne výhodné. 

 

 

6. Liečenie strachov byť bohatý 
 

1. Pre ľudí som inšpiráciou. Motivujem ich svojou hojnosťou, aby tiež vstúpili do 

svojho plného potenciálu.  

2. Moji priatelia sú moje spriaznené duše. Užívajú si moju hojnosť spolu so 

mnou. 

3. Ja rozhodujem o tom, ako naložím so svojimi peniazmi. Som slobodný užívať 

si ich presne tak, ako chcem. Nemusím robiť nič, čo tak necítim. Je pre mňa 

jednoduché povedať nie. 

4. Priťahujem k sebe ľudí, ktorí podporujú moju víziu. 

5. Som hrdý na to, že som bohatý a priťahujem k sebe ľudí, ktorí ma majú 

autenticky radi. 

6. Som rovnako spirituálny ako aj materiálny. Prijímam a užívam si tento fyzický 

svet a realitu rovnako ako aj spiritualitu. Som celistvý. 

7. Ľudia ma majú radi takého, aký som. Dovoľujem si byť videný vo svojej 

skutočnej podstate. 

8. Užívam si rovnako pozornosť ako aj anonymitu a neviditeľnosť. 

9. Som úprimný a autentický k sebe aj druhým. Priťahujem ľudí, ktorým môžem 

dôverovať. 

10. Je v poriadku byť chudobný a je v poriadku byť bohatý. Oboje má rovnakú 

hodnotu a dôležitú lekciu. Prijímam seba aj druhých v oboch aspektoch. 

11. Priťahujem k sebe ľudí, ktorí sú tiež magnety na peniaze a pomáhajú mi 

rozmnožovať tie moje. Som uvoľnený v dôvere. 

12. Kráčam s odvahou a dôverou. Som flexibilný a viem sa prispôsobiť zmenám. 

13. Je v poriadku byť bohatý a ukázať to svetu, lebo je to inšpirujúce. Dovoľujem 

si byť videný.  

14. Púšťam všetky strachy a starosti a otváram sa žitiu v spontánnosti 

a autenticite. 

15. Prijímam a dávam v harmónii a pritom sa mi prirodzene tvoria zásoby. 

16. Peniaze sú hra a zábava. Manipulujem s nimi s láskou, vďačnosťou, záujmom 

a ľahkosťou. 

17. Ľahko zapadnem do akejkoľvek spoločnosti, medzi bohatých aj chudobných. 

S ľuďmi sa spájam na úrovni duše a ľahko nadväzujem kontakty. 
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18. Ja rozhodujem o tom, ako naložím so svojimi peniazmi. Som slobodný užívať 

si ich presne tak ako chcem a cítim. Nič nemusím. Je v poriadku povedať nie, 

keď to tak cítim. 

19. Skutočných priateľov cítim a rozoznávam podľa svojho srdca. 

 

 

Ako sa cítiš po prečítaní týchto afirmácií? 
 

Uľavilo sa ti alebo ťa to inšpirovalo?  

Alebo si nad niektorými krútil hlavou, že to by bolo síce pekné, ale nie je to realita? 

 

Alebo si možno hovoríš, že väčšinu z tých vecí už poznáš a vieš, že to tak nie je. 

Lenže aj napriek tomu, že to vieš a snažíš sa myslieť pozitívne, v tom reálnom živote 

to akosi nefunguje a výsledky sa nedostavujú.  

 

 

 

   Krok č.3: Ako používať afirmácie tak, aby fungovali   .      
 

 

Vieš prečo afirmácie nefungujú? 

Je to preto, že nestačí, aby sa program prepísal v tvojej hlave. Musí byť hlboko 

prepísaný aj v celom tvojom tele – na emočnej, mentálnej aj fyzickej úrovni. Afirmácie 

si nestačí iba opakovať. 

 

Všetky naše presvedčenia sú založené, podporované a vyživované balíkom 

negatívnych emócií, ktoré potrebujú byť vyčistené, aby sa program naozaj prepísal. 

 

To znamená, že nový program musí byť prijatý celou tvojou bytosťou a každou 

bunkou, aby tvoja myseľ, srdce, duša aj telo súznili s novým programom a vibrovali 

na úrovni lásky, vďačnosti a hojnosti.  

 

Najčastejšia chyba pri používaní afirmácií 

Ľudia si väčšinou opakujú afirmáciu v hlave a necítia jej účinok v tele. Opakujú si ju 

dokola ako papagáj a snažia sa presvedčiť samých seba, že to tak je, aj keď v hĺbke 

duše cítia, že to nie je pravda. A tak majú v podstate pocit, že klamú samých seba. 

 

Ako používať afirmácie správne 

Keď si hovoríš afirmáciu, sústreď sa na svoj pocit v tele. Čo cítiš, keď ju povieš? 

Hovorí sa ti to ľahko? Je to dobrý, príjemný pocit, do ktorého sa ľahko uvoľňuješ? 

Alebo cítiš napätie či stiahnutie v nejakej časti svojho tela? 

 

Niekedy je afirmácia veľmi vzdialená našej skutočnej pravde, pretože tam máme 

príliš veľa negatívnych presvedčení a emócií. Vtedy telo reaguje napätím či 

stiahnutím. To je v poriadku. Znamená to, že je potrebné tieto programy prečistiť.  
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Najdôležitejším krokom v tomto procese je čistenie 
emocionálnej záťaže, ktorá sa skrýva za každým blokom 

hojnosti. 
 

Ako čistiť emocionálne bloky: 

 

1. Povedz si afirmáciu nahlas.  

2. Cíť účinok tejto afirmácie vo svojom tele.  

Cítiš niekde v tele napätie a stiahnutie pri jej vyslovení?  

Ak áno, pokračuj bodom č. 3.  

Ak napätie necítiš a cítiš naopak príjemný pocit, tak pokračuj bodom č.6. 

3. Nájdi to miesto a zhlboka doň dýchaj. Poriadne ho preskúmaj. Čo je to za 

pocit? Zhlboka doň dýchaj a dávaj mu väčší priestor. Hľadaj koreň a zdroj tejto 

energie a stále doň zhlboka dýchaj. Intenzita pocitu môže narastať až na 

maximum. Keď dosiahne maximum, tak zmizne. Cielene stupňuj tú intenzitu 

tým, že sa hlbšie ponáraj do toho a hľadaj ten koreň, aby sa všetko uvoľnilo. 

Možno budeš mať potrebu vyjadriť tú emóciu plačom, krikom alebo iným 

vyjadrením tela. Použi na to pohyb, dych aj zvuk. Dovoľ si to prežiť naplno.  

4. Keď prečistíš toto miesto v tele, povedz si afirmáciu znova. 

5. Čo cítiš teraz? Poriadne preskúmaj pocity vo svojom tele. Možno sa objaví 

nový negatívny pocit niekde v tele. Postupuj rovnakým spôsobom ako v bode 

číslo 3. Buď k sebe naozaj úprimný. Nesnaž sa ten proces oklamať. 

6. Takto pokračuj, až kým nepocítiš, že vyslovenie 

afirmácie ti v tele spôsobuje pozitívne pocity, 

uvoľnenie, lásku a prijatie. Otvor sa týmto pocitom 

a dovoľ im, aby plne prenikli do celého tvojho tela. 

Klepkaj pritom na „karate bod“, aby sa spriechodnili 

energetické dráhy a meridiány v tele. Zapamätaj si, 

že dôležitejšie ako povedať afirmáciu, je cítiť jej 

účinok v tele.  

7. Opakuj si túto afirmáciu počas dňa, až kým budeš 

mať pocit, že je to samozrejmá pravda. Vždy, keď ju 

vyslovíš, hovor ju pomaly a cíť význam a účinok 

týchto slov vo svojom tele.  

 

Počas tohto procesu sa môžu na povrch vyplavovať ďalšie podvedomé bloky alebo 

presvedčenia, ktoré brzdia túto dráhu hojnosti. Zistíš to tak, že keď vyslovíš 

afirmáciu, tak ťa to nepustí a vyskočí ti nejaké „ale“, ktoré ti bude hovoriť, že to tak 

nie je. Zapíš si zistené negatívne presvedčenia a pracuj najprv s nimi. Nájdi k nim 

pozitívnu afirmáciu a prečisťuj emocionálne zaťaženie, ktoré je za nimi. Až potom sa 

presuň na ďalšiu. 

 

Na prečistenie hlbších negatívnych pocitov, blokov a stiahnutí môžeš použiť aj 

meditáciu Očista od negatívnych energií.  

 

Môžeš si ju ZDARMA stiahnuť tu: www.amrita.sk/nahravky/zdarma  
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Ako si vybrať správnu afirmáciu 
 

Afirmáciu si môžeš vybrať ako dvojičku ku svojmu negatívnemu bloku, ktorý ti vyšiel 

z testu blokov hojnosti. 

 

Alebo si prečítaj všetky afirmácie jednu po druhej. Preciťuj ich, zhlboka dýchaj 

a prijímaj ich učenie. Dovoľ im, aby sa dotkli tvojej duše. Môžu sa objaviť aj slzy. 

Dovoľ si ich. Znamená to, že sa tvoje srdce otvára. 

 

Vyber si afirmáciu, ktorá ťa najviac priťahuje a s tou pracuj.  

Keď bude plne integrovaná, posuň sa na ďalšiu. 

 

Ak je niektorá z nich pre teba príliš, vyber si inú, ktorá je pre teba prijateľnejšia 

a pripraví ťa na tú, ktorá je pre teba teraz príliš. Napríklad ak je pre teba náročná na 

prijatie a spracovanie afirmácia: Peniaze sú hojný zdroj, ktorý voľne plynie v mojom 

živote. Je to pravdepodobne príliš vzdialené od toho, kde sa momentálne v živote 

nachádzaš.  

 

Vtedy je vhodné začať s afirmáciou: Vypúšťam všetok strach a stres ohľadne peňazí 

a som rozhodnutý pustiť všetky bloky, ktoré mi bránia vo finančnej slobode. Potom sa 

môžeš presunúť na ďalšiu afirmáciu: Dovoľujem, aby peniaze ku mne voľne prúdili. 

A potom napríklad: Prijímam peniaze, ktoré ku mne prichádzajú s radosťou, lebo 

viem, že si zaslúžim túto energiu. A napokon: Peniaze sú hojný zdroj, ktorý voľne 

plynie v mojom živote. 

 

Intuitívne si precíť, čo potrebuješ prečistiť a podľa toho sa posúvaj afirmáciami.  

 

Môžeš naraz pracovať aj s viacerými afirmáciami, ktoré so sebou nejakým spôsobom 

súvisia. Nesnaž sa však vyriešiť si všetko naraz. Postupuj po krokoch. 

 

Niekoľko faktov o peniazoch 
 

Všetko vo vesmíre je neutrálne. Každá vec či bytosť si nesie v sebe všetky tri 

aspekty: pozitívny, negatívny a spirituálny. Spirituálny aspekt transcenduje oba 

protiklady.  

 

Ak oba protiklady spojíme, máme možnosť nahliadnuť do spirituálneho aspektu 

a preklopiť sa tak do bezpodmienečnej lásky. Tým sa oslobodzujeme od 

posudzovania a otvárame sa prijímaniu všetkého také aké to je, vo svojej čistote, 

nevinnosti a posvätnosti. Ak niečo posudzujeme, či už pozitívne alebo negatívne, 

ostávame uväznení v dualite.  

 

Prijatím oboch aspektov sa dostávame za vnímanie duality. Tieto pozitívne afirmácie 

ti pomôžu vynulovať negatívne vnímanie peňazí a spojiť sa tak s ich spirituálnym 

aspektom. Akonáhle sa dostaneš do neutrality, tak prestaň. Inak sa tvoje vnímanie 

opäť vychýli a nebude pravdivé. 
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Všímaj si synchronicity a náhody 
 

Osobná skúsenosť vo fyzickej realite je kľúčom k najrýchlejšiemu prepísaniu 

negatívneho alebo príliš pozitívneho vyfantazírovaného vnímania. Skutočná realita 

obsahuje v rovnakej miere oba aspekty. Ak vnímame niečo iba v jednom aspekte, tak 

nevidíme celú skutočnú pravdu. Afirmácie nám pomáhajú vrátiť naše vnímanie 

naspäť do rovnováhy. Tá najvyššia pravda sú obe polarity naraz. A to je ten paradox 

vesmíru. 

 

Takže ak pracujem napríklad s blokom, že zarobiť peniaze je ťažké, tak to znamená, 

že nevidím tie momenty, kedy je zarábanie peňazí ľahké. A všímam si iba tie 

momenty, kedy je to ťažké. V skutočnosti je to rovnako ťažké ako rovnako ľahké. Aby 

sme to vynulovali a vnímali v harmónii, potrebujeme pracovať s afirmáciou zarobiť 

peniaze je ľahké a sústrediť sa vo svojom živote na tie momenty, kedy je zarábanie 

peňazí naozaj ľahké, aby sa nám to potvrdilo.  

 

To môžem vnímať buď cez osobnú skúsenosť a teda to, čo sa deje mne. Alebo cez 

skúsenosť niekoho druhého, aby som videl, že sa to vôbec dá. Aby sa rozbil ten 

koncept, že sa to nedá. 

 

Podľa toho, s akou afirmáciou pracuješ, tak si všímaj tie momenty, náhody 

a synchronicity vo svojom živote, ktoré potvrdzujú pravdivosť tejto tvojej aktuálnej  

afirmácie. Takto budeš napredovať oveľa rýchlejšie a budeš mať aj príležitosť 

reagovať na podnety zvonka a prípadne aj využiť príležitosti a možnosti, ktoré si 

predtým nevidel. Oni tam sú a aj boli. 

 

 

Bonus: Zopár všeobecných afirmácií navyše 
 

Afirmácie na čistenie a naštartovanie ozdravného procesu: 

Vypúšťam všetok strach a stres ohľadne peňazí a som rozhodnutý pustiť všetky 

bloky, ktoré mi bránia vo finančnej slobode.  

Vypúšťam akýkoľvek pocit viny a hanby ohľadne prijímania alebo vlastnenia peňazí. 

Vypúšťam akékoľvek pocity frustrácie, nespravodlivosti a krivdy voči peniazom. 

 

Afirmácie na otvorenie sa prijatiu nového programu: 

Otváram sa prijímaniu hojnosti. 

Dovoľujem, aby peniaze ku mne voľne prúdili. 

Dovoľujem si byť bohatý. 

 

Ďalšie užitočné afirmácie: 

Robím to, čo ma baví, prináša mi to radosť a hojnosť. 

Užívam si všetky peniaze, ktoré mám a ktoré ku mne prichádzajú. 
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   Krok č.4: Ako pracovať s peniazmi tak, aby sa množili   .      
 
 
Finančníci hovoria, že 95% ľudí v skutočnosti nevie, ako pracovať s peniazmi 
správne. 
 
Ja chápem, že pracovať s peniazmi je celá veda, ale mám pre teba zopár 
jednoduchých zásad, ktoré ti pomôžu sa v tom zorientovať a zmeniť svoju situáciu. 
 
 

1. Zaujímaj sa o svoje peniaze 
 
Väčšina ľudí sa o svoje peniaze nezaujíma. To znamená, že nevedia koľko zarábajú, 
koľko v skutočnosti majú peňazí (alebo majetku) a koľko a na čo peniaze míňajú. 
Nevedia, koľko by chceli zarábať a nemajú plán ako to dosiahnuť. 
 
Sprav si bilanciu:  
1. Zisti, koľko presne zarábaš zo všetkých svojich príjmov vrátane výživného, darov 

a iných príjmov od štátu alebo z iných aktivít. 
2. Spíš si všetky svoje majetky. 
3. Prejdi si svoje výdavky a zisti, koľko a na čo peniaze míňaš. 
4. Pozri sa, či je niekde možnosť získať tie isté veci za výhodnejšiu cenu. Alebo či 

sa to nedá zabezpečiť inak. 
5. Zaujímaj sa o svoje peniaze a ako ich výhodne investovať, aby sa množili. 

Rozprávaj sa o tom s ľuďmi, ktorým dôveruješ a tiež s ľuďmi, ktorí sú v tomto 
obore odborníkmi. Vypočuj si názor viacerých. Čím viac, tým lepšie.  

6. Zisti, čo potrebuješ. Aké sú tvoje fixné výdavky mesačne? Koľko je minimum, 
ktoré potrebuješ, aby si prežil? 

7. Aká je tvoja méta? Kam sa chceš posunúť? Aká úroveň príjmu by bola pre teba 
ideálna? Napíš si konkrétne číslo. 

8. A podľa toho si vytvor akčný plán ako to dosiahnuť. Čo potrebuješ spraviť, aby si 
to dosiahol? Spíš si kroky potrebné k dosiahnutiu tohto cieľa a postupuj podľa 
nich. 

 
 

2. Vytváraj si zásoby  
 
Veľa ľudí žije tak povediac z ruky do huby. To znamená, že všetko, čo za ten mesiac 
zarobia, aj minú. A pred výplatou už počítajú každé euro. 
 
Toto je veľmi nebezpečné, pretože ak sa niečo stane a ten príjem odrazu nebude, 
tak nebudeš vedieť finančne preklenúť obdobie, kým ten príjem znova bude. 
 
Zlatým pravidlom je odkladať 10% zo svojho príjmu a vytvárať si tak zásoby. 
Odkladaj z každého eura, ktoré k tebe akýmkoľvek spôsobom príde. Je jedno koľko 
zarábaš. Toto je vec, ktorú si môže dovoliť každý. Peniaze sú v skutočnosti plynúce 
a tekuté ako energia. Nie je to koláč, z ktorého odkrajuješ.  
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3. Zhodnocuj svoje zásoby 
 
Veľa ľudí, ktorí si vytvárajú zásoby, znižujú ich hodnotu tým, že si ich uložia niekde 
do ponožky alebo ich nechajú len tak na účte. Týmto spôsobom sa peniaze 
znehodnocujú, pretože na ne pôsobí inflácia. 
 
Ušetrené peniaze treba správne investovať, aby sa zhodnocovali a zarábali tým, že 
sú niekde uložené. Investovať treba začať čím skôr, aj keď malé sumy, pretože 
časom vedia vygenerovať viac profitu.  
 
Ak sa rozhodneš investovať, tak si porovnaj spôsob zhodnocovania, podmienky 
predčasného výberu a poplatky (vstupné, za vedenie účtu, za predčasný výber). 
Podľa toho, ako plánuješ s týmito ušetrenými peniazmi pracovať, vyber si tú správnu 
možnosť.  
 
Pokiaľ môžeš, tak sa nezadlžuj a sústreď sa radšej na to ako zarobiť. 
Ak si však potrebuješ požičať, tak s tým neriskuj a uisti sa, že to bude pre teba 
zvládnuteľné.  Neber si väčšiu pôžičku alebo hypotéku ako je tretina tvojho reálneho 
príjmu. 
 
 

4. Nefixuj sa iba na jeden zdroj príjmu 
 
Veľa ľudí žije iba z jedného zdroja príjmu, ktorým je výplata. Toto je tiež veľmi 
riskantné, pretože ak o to prídeš, tak si nahratý. Vytváraj si rôzne cestičky príjmu 
z rôznych zdrojov, aj keby mali byť malé. Nakoniec, keď sa to sčíta, tak to môže byť 
pekná suma. A vytvára ti to pocit bezpečia a záchrannú sieť, ktorá ťa podrží, keby 
nejaký zdroj tvojho príjmu vypadol. 
 
Zisti si, aké iné zdroje príjmov si môžeš zabezpečiť a aké sú možnosti. Pýtaj sa ľudí 
okolo seba, akým spôsobom zarábajú alebo ako získavajú peniaze. Posurfuj si na 
internete a inšpiruj sa. Snaž sa vytvoriť si pasívne zdroje príjmov, aby to vyžadovalo 
minimum úsilia. Možno máš nejakú nehnuteľnosť, ktorú by si mohol prenajať alebo 
ponúknuť ako Airbnb. Možno môžeš skúsiť niečo online, stať sa affiliate alebo 
odporúčať produkty, služby, ktoré rezonujú s tebou a tvojimi hodnotami. Neangažuj 
sa však do nejakých pofidérnych kšeftov. Nebudeš sa v tom cítiť dobre. 
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   Krok č.5: Vytvor si akčný plán   .      
 

Sedí muž pred oltárikom a modlí sa: „Pane Bože daj, aby som vyhral v športke. Pane 

Bože daj, aby som vyhral v športke...“ a takto stále dookola. Robí to celé dni. Po 

dvoch mesiacoch sa zjaví Boh a hovorí: „Tak si už konečne podaj tú športku!“ 

 

Je to síce len vtip, ale chcem ti tým povedať, že nestačí sedieť doma na gauči 

a čakať, kedy zaklope ten prúd hojnosti na dvere. Treba aj v tej fyzickej realite robiť 

aktívne kroky k tomu, aby sa to udialo.  

 

Tu ti teda prikladám v bodoch kroky, ktoré ti pomôžu zmeniť tvoju situáciu: 

 

1. Každý deň si rob svoje afirmácie, aby sa postupne čistilo tvoje podvedomie od 

blokov, ktoré ťa brzdia. A aby si sa začal nalaďovať na novú realitu a na to, 

kam chceš smerovať. 

2. Všímaj si synchronicity a náhody, aby sa upevnil nový program. A pokiaľ príde 

zaujímavá príležitosť, tak po nej skoč. 

3. Ak sa objavia akékoľvek výhovorky typu: „neviem, nemám, nemôžem, nedá sa 

to, nedokážem to a podobne“, tak zmeň toto myslenie a začni hľadať riešenia. 

Ako by som sa to mohol naučiť? Ako by som to mohol zohnať? Ako by som to 

mohol urobiť? Ako by sa to dalo urobiť? Čo potrebujem, aby som to dokázal? 

4. Zaujímaj sa o svoje peniaze a sprav si bilanciu. Zisti, kam sa potrebuješ alebo 

chceš dostať. 

5. Ak nesporíš, tak začni hneď tým, že si odložíš 10% zo sumy, ktorú máš teraz 

v hotovosti alebo na účte.  

6. Ak máš na účte viac ako 3 mesačné príjmy, tak ten prebytok investuj spolu 

s tými 10%. Dohodni si stretnutie s finančníkmi a popýtaj sa vo svojom okolí. 

Nakoniec sprav uvážené rozhodnutie. 

7. Urči si svoju novú výšku príjmu, ktorý potrebuješ alebo po ktorom túžiš. Koľko 

presne by to malo byť mesačne? Čo by sa muselo zmeniť, aby sa to udialo? 

Spíš si aktívne kroky 1, 2, 3 ako sa k tomu dopracovať. A každý deň sprav 

aspoň minimum, aby sa to posunulo vpred. Potrebuješ sa niečo naučiť? Nájdi 

si na to vhodný kurz. Potrebuješ sa s niekým spojiť, aby ti v tom pomohol? 

Sprav si zoznam ľudí a obvolaj ich. Potrebuješ na to niečo materiálne alebo 

financie? Spíš si všetky možnosti, kde, ako alebo od koho by si to mohol 

zohnať. Nevieš, čo chceš robiť? Napíš si na papier všetky veci, ktoré ťa bavia 

a potom si polož otázku ako by si mohol byť za tieto činnosti v hojnosti 

odmenený. Preskúmaj možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Inšpiruj sa 

okolím a zisti, čo s tebou rezonuje. V tomto bode buď kreatívny a nefixuj sa 

iba na jeden zdroj príjmu. Možno si vieš vytvoriť viac malých príjmov. Začni 

malými, dostupnými krokmi a potom sa posúvaj vyššie. Slona nemusíš 

prehltnúť celého naraz. Dá sa zjesť iba po malých kúskoch. Rozkúskuj si to 

a postupuj podľa svojho plánu. 
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Prepisovanie vnútorných blokov je niekedy jednoduché 
a niekedy nie 

 

 

Je to kvôli tomu, že za tými programami sa môžu skrývať rôzne vrstvy emočnej 

záťaže či už z tohto života, po predkoch, alebo z minulých životov. 

 

Práve preto som sa rozhodla spraviť veľké energetické liečenie blokov hojnosti 

na diaľku, aby sme odľahčili túto záťaž. Ak ešte nie si prihlásený, tak si zarezervuj 

svoje miesto tu: www.amrita.sk/hojnost 

 

Toto liečenie ti výrazne pomôže s touto prácou. Ale poponáhľaj sa, lebo liečenie sa 

bude konať už 4.8.2021 o 21:00 a najbližšie ho budem opakovať až o rok. 

 

 

Ak si toho nesieš viac alebo chceš napredovať rýchlejšie 
 

V takom prípade je dobré robiť si pravidelnú očistu svojho podvedomia špeciálnymi 

meditáciami. 

 

Presne pre tento účel som vytvorila liečivé vysokovibračné meditácie. Odporúčam ti 

zaobstarať si balíček všetkých meditácií, pretože tam je najvýhodnejšia cena. Ale 

kľudne si môžeš vybrať iba tie, ktoré si ťa pritiahnu.  

Všetky meditácie si môžeš pozrieť tu: www.amrita.sk/sluzby 

 

Balíček všetkých meditácií obsahuje týchto 7 meditácií: 

 

Očista od negatívnych energií – celá: táto meditácia do hĺbky čistí všetky úrovne 

tvojej bytosti. Je super večer pred spaním na odbúranie stresu po celom dni 

a prípravu na vyživujúci spánok. Funguje najlepšie v kombinácii s meditáciou 

zjednotenej čakry. 

 

Meditácia zjednotenej čakry: pomáha otvoriť srdce, spojiť sa viac so svojou dušou 

a zjednotiť celé tvoje energetické pole. Je výborná ráno na získanie energie do dňa. 

 

Očista a harmonizácia domova: toto je 3. najdôležitejšia meditácia, pretože ti 

pomáha čistiť energiu prostredia v ktorom žiješ, aby ťa tie okolité energie neťahali 

dole.  

 

Očista a harmonizácia pracoviska: táto meditácia ti pomôže vyladiť energie na 

pracovisku do vibrácií prosperity, hojnosti a kreativity. 

 

Očista a harmonizácia auta: je výborná, ak často cestuješ či už autom alebo inými 

dopravnými prostriedkami. Odbúrava stres, kinetózu a cestnú agresivitu. 
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Očista a harmonizácia meditačného priestoru: vytvor si svoje posvätné miesto na 

relax alebo meditáciu. Je jedno, či je to iba meditačný vankúšik, obľúbené kreslo, 

masážny stôl alebo celá meditačná sála. Šalvia je na očistu super, ale toto je úplne 

iný level očisty 😉. 

 

Uzdrav svoje telo – Osho meditácia zabudnutá reč tela a mysle: ak ťa trápi 

nejaký fyzický problém a klasická medicína nepomáha, tak táto meditácia ti pomôže 

aktivovať svojho vnútorného liečiteľa. Pomôže ti zistiť príčinu choroby a odstrániť ju. 

 

 

Balíček všetkých meditácií nájdeš tu:  

www.amrita.sk/produkty/balicek-vsetky-meditacie 

 

Celú moju ponuku si môžeš pozrieť tu:  

www.amrita.sk/sluzby  

 

Pravidelne robím aj liečenia aury na diaľku ZDARMA, čo tiež dramaticky pomáha 

pri tejto práci odstraňovania blokov. Na najbližší termín sa môžeš prihlásiť tu: 

www.amrita.sk/liecenie-zdarma  

 

 

Viac o mne a o tom, ako som získala svoje liečivé schopnosti, si môžeš prečítať 

v mojom príbehu tu: www.amrita.sk/o-mne  

 

 

 

Ďakujem, že na sebe pracuješ a pomáhaš tak čistiť kolektívne vedomie. 

 

Prajem ti krásne meditovanie a nové dobrodružné objavovanie svojho plného 

potenciálu. 

 

 

S láskou  

 

Amrita Hanna Slaninková, MBA 

holistická terapeutka, médium a tantrická lektorka 
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