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1. Kwestia pieniędzy, która mnie obecnie dotyka to:

2. Moje emocje dotyczące tej sytuacji to: (zapisz swoje prawdziwe uczucia).

3. Kocham siebie za te uczucia. Uczucia te w doskonały
sposób pokazują jakie znaczenie nadaje pieniądzom.

Chęć

Otwartość

Sceptycyzm

Niezgoda

4. Zauważam, że daję pieniądzom moc, której one nie posiadają, poprzez przyjęcie ograniczających
myśli, przekonań i założeń związanych z pieniędzmi. Oto one:

5. Jestem gotów wybaczyć tym którzy nauczyli mnie tych negatywnych skojarzeń dotyczących
pieniędzy i postanawiam wypełnić Arkusz Radykalnego Wybaczania na następujących ludzi w
przeciągu 24 godzin, po to, aby przetransformować energię.
Chęć

Niezgoda

a) ___________ b) _________ c) __________ d) __________
6. Jestem gotów przyjąć, że z miłością stworzyłem tą sytuację finansową dla siebie jako okazja do
nauki i wzrostu oraz... (jeżeli inne osoby biorą w tym udział)
Chęć

Otwartość

Sceptycyzm

Niezgoda

..........przywołałem, poprzez Prawo Przyciągania, następujące
osoby do odegrania pomocnej roli w tym spektaklu:
a)____________b)__________c)____________d)__________
Dziękuję im, że byli dla mnie błogosławieństwem i zdecydowanie postanawiam
wypełnić Arkusz Radykalnego Wybaczania na każdą z tych osób w przeciągu
24 godzin, po to aby przetransformować energię.

Chęć

Niezgoda

7. Zdaje sobie teraz sprawę, że pieniądze są neutralne, same w sobie nie mają żadnej mocy ani
nieodłącznej wartości. To jest po prostu energia. Puszczam swoja potrzebę by mieć słuszność co do
przekonań, które miałem na temat pieniędzy, opisanych w punkcie 4. Ponieważ pieniędzy jest pod
dostatkiem, otwieram się na to by pozwolić im płynąć w moim życiu swobodnie.
8. Zdaję sobie teraz sprawę, że nie dopuszczałem miłości do siebie i do innych, wyobrażając sobie,
że pieniądze były lub są problemem. Potwierdzam teraz swoją
Chęć
Otwartość Sceptycyzm Niezgoda
silną wiarę, że Wszechświat jest miejscem nieskończonej
obfitości i, że wszystkiego jest pod dostatkiem.

9. Widzę teraz w sobie pełną otwartość na przyjmowanie pieniędzy i na to by moje finansowe kwestie
znalazły doskonałe rozwiązane z korzyścią dla wszystkich.
Chęć
Otwartość Sceptycyzm Niezgoda
10. Zdaję sobie teraz sprawę, że potrafię, dzięki Prawu Przyciągania, przywołać do mojego życia
wszystko czego potrzebuję. Postanawiam teraz wypełnić (przyjmując, że jest to konieczne) Chęć
Niezgoda
Arkusz Radykalnej Manifestacji, po to aby wykreować co następuje:

11. Jestem teraz gotowy i chętny by przyjąć perspektywę Radykalnego Wybaczania na sytuację
opisaną w punkcie 1, zgodnie z metafizycznym modelem według którego wszystko jest w Boskim
porządku. Zapisz swoje nowe spojrzenie.
„Rozumiem teraz....

12. Powierzam teraz tą kwestię mojej Duchowej Inteligencji i poddaję się Duchowi w komforcie i
wierze, że wszystko jest doskonałe. To, że dostrzegałem problem w tej kwestii wynikało z mojego
błędnego pojmowania. Rozwiązałem go już, uznając, że zawsze płynie do mnie obfitość. Rozpoznaje
teraz, że wszelkie idee dotyczące niedostatku i braku, których się trzymałem nie mają ani słuszności
ani mocy i już im jej nie nadaję.
Chęć
Otwartość Sceptycyzm Niezgoda
13. Zdaję sobie teraz sprawę, że pieniądze nie były problemem. Nie mam problemu związanego z
pieniędzmi. O cokolwiek naprawdę chodziło, przekazałem to Duchowi i bezgranicznie ufam, że Duch
zajmie się tym dla mnie. Dziękuję.
Chęć

Tak Jest!

Podpis:_________________________ Data: ___________________
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Otwartość

Sceptycyzm

Niezgoda

