
  



  

Czego dowiesz się z tej prezentacji

 Skąd się biorą przekonania i dlaczego mogą blokować;

 Jakie są źródła tych przekonań i ich wpływ na Twoje działanie

 Co możesz zrobić, aby przełamać blokady i bogacić się bez napięcia i 
auto sabotażu.



  

Skąd się biorą przekonania?



  

To, co sobie 
uświadamiamy stanowi 
tylko część tego, co nas 

prowadzi.



  

Co nas blokuje?

 Przekonania są naturalne i w założeniu mają nam służyć

 Przekonania to powszechne, dobrze znane prawdy, 
podzielane przez wiele osób

 Nie kwestionujemy ich, kierujemy się nimi, nie mając 
świadomości dokąd nas prowadzą

 Ponieważ przeważnie znajdują się w naszej strefie 
nieświadomej, tak naprawdę to one nas prowadzą.



  

Dlaczego przekonania blokują?



  

Ile rzeczy, których dokonałaś udało Ci się, 

bo nie wiedziałaś, 

że są niemożliwe?



  

Dlaczego przekonania blokują?

Nie wiedziałam, że może być w tym coś trudnego

Nie spodziewałem się, że to ważne

Myślałam, że chcesz 



  

Dlaczego przekonania blokują? 

Przekonania są jak program, który 
 kształtuje nasze działania, 
 optymalizuje nasze decyzje,
 pozwala nam funkcjonować w najefektywniejszy dla 

nas sposób.



  

Przekonania mają nam służyć w ten sposób, że
 chronią nas przed bólem i rozczarowaniem;
 ułatwiają życie 

– zmniejszając wysiłek

– ograniczając czas potrzebny do decyzji

– zmniejszając liczbę decyzji, które podejmujemy 
świadomie (co nie znaczy, że ich nie podejmujemy)

 pozwalają zachować spójność w widzeniu świata

Dlaczego przekonania blokują?



  

Przekonania dotyczące pieniędzy



  

Przekonania dotyczące pieniędzy

Pieniądze:Pieniądze:
Czy są etyczne

Czy są potrzebne
Co zmieniają w świecie

Bogactwo, Bogactwo, 
bogacenie się i zarabianiebogacenie się i zarabianie:

Czym jest,
Po co jest

Jaki ma wpływ na świat

JaJa: czy zasługuję
Czy się nadaję

Czy mam prawo

Czy mogę się Czy mogę się 
bogacić?bogacić?



  

Przykładowe przekonania dotyczące pieniędzy

1. Kiedy będę mieć więcej pieniędzy, będę szczęśliwsza.

2. Tylko ciężko pracując mogę się wzbogacić.

3. Bogaci nie muszą zajmować się pieniędzmi, ani o nich 
myśleć.

4. Przy moich dochodach nie mogę pozwolić sobie na 
oszczędzanie.

5. Teraz muszę oszczędzać. Bawić się i cieszyć z tego co 
mam będę mogła, gdy będę bogata.

6. Ludzie bogaci nie mają przyjaciół tylko interesy.



  

Dlaczego przekonania blokują?

Jest tylko jeden problem:

Świat się zmienia

Przekonania też: dezaktualizują się i 
zużywają. Cele, którym miały służyć, 

zostają osiągnięte.



  

Czy możemy to zmienić?



  

Co jakiś czas warto przyjrzeć się swoim 
przekonaniom, aby wiedzieć, 

co jest aktualne, co nie.



  

Nie jesteśmy naszymi przekonaniami!!!

Tak, jak nie jesteśmy naszymi włosami, skórą czy rękoma.

Jak bardzo zmieniłaś się w ciągu 5 ostatnich lat? A 20?

A jak zmieniły się Twoje przekonania?



  

Jak mogę je odblokować?

 Przyglądając się ich pochodzeniu

 Odnajdując autora

 Sprawdzając, czemu miało służyć 

 Sprawdzając, czy na pewno jest aktualne i prawdziwe

 Doceniając to, co dobrego wniosło w Twoje życie

 Szukając przeciwwagi dla tego, co Cię w nim blokuje



  

Przykład: „Muszę się jeszcze dużo nauczyć, zanim będę 
mogła zabierać głos publicznie”

Jak to przekonanie wpływa na Twoje życie?

Nie czuję się wystarczająco pewna siebie, by występować publicznie. 
Poświęcam dużo czasu na przygotowanie się przed występem, a mogłabym 
ten czas wykorzystać lepiej

Co dobrego wnosi to przekonanie w Twoje życie?

Dzięki niemu jestem dobrze przygotowana do wystąpień

W czym Cię blokuje?

Odbiera mi pewność siebie, łatwo mnie zbić z tropu

Zniechęca do publicznych wystąpień, sama z nich rezygnuję



  

Przykład c.d.: „Muszę się jeszcze dużo nauczyć, zanim 
będę mogła zabierać głos publicznie”

Skąd to przekonanie?

Rodzice pocieszali mnie w ten sposób po publicznej porażce. Sama też tak 
zdecydowałam, po występie na którym zapomniałam tekstu.

Kto jest autorem? 

Rodzice i ja sama

Czemu miało służyć to przekonanie?

Złagodzeniu bólu porażki, poradzeniu sobie z nią

Czy jest jeszcze aktualne?

No niekoniecznie, dużo już się nauczyłam. A poza tym, lepiej radzę sobie z porażkami. 
Umiem wyciągać z nich wnioski”



  

„Muszę się jeszcze dużo nauczyć, zanim będę mogła 
zabierać głos publicznie”

I co dalej?

 Doceń dobre rzeczy, które zyskałaś dzięki sile tego przekonania. 

 Znajdź stwierdzenie, które je zrównoważy

 np..: „Dużo już umiem i dobrze przygotowuję się do wystąpień i 
dzięki temu mogę dzielić się z innymi swoją wiedzą.

 Za każdym razem, gdy usłyszysz siebie mówiącą stare 
przekonanie (lub choćby myślącą je) przywołaj to równoważące.



  

Ważne!

Przekonania są po to, by Cię chroniły i ułatwiały życie. To, że 
Cię blokują nie jest niczyją winą! 

To, co blokuje Ciebie, nie musi blokować innych!

To, co służy Tobie nie musi służyć innym!

Nie ma jednej, uniwersalnej formuły, która służy wszystkim.



  

No, chyba, że ta, że każdy kij ma dwa końce...



  

Czas na działanie!

● Sprawdź swoje przekonania na temat pieniędzy. 
● Dokończ zdania, które znajdziesz tutaj,

● Zapisz wszystkie myśli, jakie Ci przychodzą na temat pieniędzy, 
zarabiania, oszczędzania i wydawania

● Zweryfikuj, w jakim stopniu są (1) prawdziwe, (2) służące
● Jakimi innymi zdaniami możesz zastąpić te, które się 

zdezaktualizowały?

file:///C:/Users/izusk/Dropbox/zarabiaj/materia%C5%82y%20promocyjne%20nasze%20dla%20innych/rozpoznaj_przekonania.pdf


  

Jeśli nie do końca czujesz tę pracę, 
ale masz przekonanie,

że warto coś w tym temacie zmienić, 
służymy pomocą.

Przeczytaj więcej o tym tutaj.   

http://jestembogata.pl/coaching/
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