
 

Toužíte po finanční svobodě, nezávislosti 
a neomezené hojnosti? Dopřejte si je… 
 

Nebudeme si nic nalhávat, finanční svobody chce dosáhnout většina z nás 
a je to naprosto logické a přirozené. Umožňuje nám beze strachu o peníze 
a existenci dělat vše, po čem toužíme, co nás baví, a navíc se přitom cítíme 
skvěle bez možných výčitek svědomí a obav. Pomáhá nám plnit si sny 
a vytvářet šťastný a naplněný život nejen sobě, ale i svým blízkým. Nabízí nám 
volnost, nezávislost a neomezenou hojnost. Jenže jak jí docílit? 
 
Klíčem je vnitřní nastavení mysli 

Každá z nás občas bojuje se svou vlastní myslí a bloky, které nás ruku v ruce 
bojkotují na cestě za vysněným bohatstvím a volností. Proto je nejdůležitější 
začít právě u nich. Možná vám to přijde jako paradox, ale je to tak. Správné 
nastavení mysli dokáže otevírat nejedny dveře vedoucí ke spokojenosti 
a neomezené hojnosti. 
 
Sužují vás bloky hojnosti?  

Máte strach z růstu, úspěchu nebo naopak z odmítnutí? Nemůžete se 
odseknout z místa a bojujete s vlastní nerozhodností? Nevěříte svým 
schopnostem, podceňujete se a sabotujete sama sebe? Změňte to. Zbavte 
se jich! Je nesmírně důležité pochopit, jak pracuje vaše mysl a emoce. Co se 
za nimi skrývá a jak funguje váš vnitřní svět. Díky sebepoznání se ho naučíte 
ovládat a zbavíte se všech bloků. Teprve potom začnete ovládat i svůj vlastní 
život a posléze i finanční stránku. 
 
Na své cestě za bohatstvím však nezapomínejte ani na pozitivní vztah 
k penězům. Pokud je budete považovat za nutné zlo, abyste uspokojila 
nejnutnější potřeby, nebudou se k vám hrnout zrovna zvesela. Změňte postoj 
k nim a mějte je ráda. Jsou vaším pomocníkem na cestě za sny, svobodou 
a nezávislostí, protože finanční svobody dosáhnete ve chvíli, kdy máte 
dostatečný příjem na to, aby dlouhodobě pokrýval váš vytoužený životní styl. 
 
Ujasněte si, po čem toužíte a proč 

Už jste si někdy položila otázku, po čem skutečně toužíte? Odpovězte si na ni 
zcela upřímně a objevte svoje PROČ. Jen tak najdete svůj vnitřní důvod, svoje 
přesvědčení a motor dosáhnout vytyčeného cíle. Svého vysněného životního 
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stylu, který chcete opravdu žít po boku se svými milovanými a cítit se u toho 
naprosto uvolněně a svobodně. 
 
Dělejte to, co opravdu milujete, dodává vám to energii, probouzí vášeň, 
nadšení a radost. Buďte bohatou bohyní, co žije naplno a podle svých 
představ. 
 

1 
 

https://eliskavaea.cz/bohata-bohyne/

