
Miks on raha energia?

Kuidas enne seda, kui raha välja mõeldi, said inimesed omale asju, mida vaja oli?
Siis tehti vahetuskaupa. Näiteks rätsep oskas hästi õmmelda ja kalur kala püüda.
Ülikonna õmblemisse pandud energia vahetas rätsep kaluri energia vastu, mille
kalur oli pannud kalapüüki. 

Aga mis sai siis, kui kalur tahtis veel ühte ülikonda saada, kuid rätsep rohkem kala
ei soovinud?  Siis tuligi mängu raha. Nii tekkis võimalus, et ka keegi, kellel ei ole
kalurile anda midagi, mida kalur soovis, sai vahetada kala raha vastu. Seega ta
vahetas oma energia (ehk raha) kalade vastu. Ja kalur saab nüüd omakorda anda
raha rätsepale, et saada vastu veel üks ülikond. 

Seepärast öeldaksegi “Raha loob võimalusi”.

Raha tekkimisel sai ka keegi neljas vahetada raha ülikonna vastu ning see
tähendab, et raha ehk energia on pidevas liikumises. Raha on energia ja raha
tahab olla liikumises. Kui Sa hoiad raha kinni, siis Sa ei saa seda endale juurde
luua.  

Kui Sul on mõtteviis, et mul on vähe raha, siis Sa ei saa seda teistele anda ja
hoiad rahaenergiat kinni. 

Investeerimismaailm soovitab, et maksa kõigepealt endale ja minimaalselt 10%
oma sissetulekutest. Mida see aga sisuliselt tähendab? See ei tähenda seda, et
paned raha kõrvale ja kogud seda ning siis annad ära näiteks juuksurile või ostad
endale midagi, sest mõtlesid, et see on sulle hea (emotsioon, et ma olen seda
väärt).
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Tegelikult viivitusega ikkagi maksad kellelegi teisele. Siis tekibki paha tunne, et ma
ju kogusin endale ning tunned, et see, mida Sa vastu saad, pole korrelatsioonis
sellega, mis energia kulus Sul selle raha kogumiseks. 

See, mida välja annad, peab olema korrelatsioonis sellega, mida vastu saad. 

Päriselt tähendab endale maksmine seda, et raha, mida endale maksad, peab
minema investeeringuteks ehk see on raha, mis toob Sulle raha tagasi. Näiteks
koolitused on küll vajalikud investeeringud iseendasse, aga see 10% on mõeldud
investeeringuks, mis hakkab tegema raha. Kõigepealt tuleb ennast
väärtustada ja see summa endale maksta, siis hakkab raha tulema. 

Mis blokeerib meil raha tegemist?

Alateadvus kontrollib 80% meie igapäevast mõtlemist ja tegutsemisest.
Alateadvus on loodud selleks, et hoida meid elus ehk eemal kõigest, mis
tundub ähvardavana. Muutused ja liikumine hirmutavad alateadvust ning ta
hoiab meid seal, kus on turvaline. Saame küll tegutseda tahtejõuga, kuid üks hetk
tahtejõud murdub ning liigume tavapärasesse ellu, kus tunneme ennast
turvalisena. 

Selleks, et luua rohkem raha, pead minema mugavustsoonist välja ning
mõtlema ja tegutsema teisiti, kui siiani. 

See aga loob paljudele inimestele takistusi, sest nad ei julge mugavustsoonist
välja astuda. Kuidas siis saada liikuma? Peame mõistma, mida alateadvus kardab
ehk tegema koostööd, et saada teda liikuma. Sageli on nii, et kui tahame rohkem
raha, siis hakkame suruma - rohkem töötama - kuid meie tahtejõud murdub ja
sageli jääme näiteks haigeks. Lahenduse leidmiseks võta aeg maha ning vaata,
mis päriselt Sind takistab? Mida Sa tegelikult kardad? Kus on see teine võimalus
Sul avatud, mida sa ei märka? Mine seda teed, mis Sind enda poole tõmbab ja
tundub kergem.



Raha tuleb raske tööga.
Raha on piiratud koguses.
Raha teeb mind armastusväärseks.
Raha teeb inimesed kurvaks.
Rikkad on halvad.
Raha ei kasva puu otsas.

Hoiti rahast kinni (oldi liiga kokkuhoidlik).
Mõeldi iga kord, kas seda asja ikka on vaja.
Kui on raha, siis on inimesed rõõmsad ja kui raha pole, on inimesed stressis.
Oli kaks äärmust ja ebastabiilsus - raha kas on või ei ole.
Kui pidi raha välja andma, siis see tuli halva emotsiooniga (minult võetakse ära).

Mille eest alateadvus meid kaitseb? Meil kõigil on tõekspidamised raha suhtes.
Oleme need uskumused saanud oma elukogemusest ja peamiselt lapsepõlvest.
Meie turvatsooon on see, kus oleme lapsepõlves kasvanud. Meie alateadvus ei
luba sealt turvatsoonist välja minna, kuna see tundub talle ohtlik. 

Mõtle korraks tagasi oma lapsepõlve ja meenuta, kas seal on mingi uskumus või
tõekspidamine, mis võiks Su alateadvust hirmutada ja Sind rahast eemal hoida.

Millised on sinu uskumused lapsepõlvest raha kohta?

Milline oli vanemate suhtumine rahasse ning kuidas pani raha neid ennast
tundma?

 

Kuidas saada rahaenergia liikuma?

Läbi raha saad mõelda, miks see sinu jaoks oluline on. Mis on seal taga need
põhjused, mille jaoks sul seda raha vaja on? Selleks, et midagi saada, pead sa
andma. Kui palju Sa oled valmis andma, et saada seda, mida tahad?

Mõtle KUIDAS ma saan seda endale lubada, mitte KAS ma saan seda endale
lubada.
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PILT - loo peas omale pilt sellest, mida päriselt tahad ning ole ja tegutse seal
visioonis. 
AVATUD KÜSIMUS - küsi endalt “Kuidas ma saan seda endale lubada?” ning
hakkad nägema lahendusi.

Rahaenergia liikuma saamiseks peame vaikselt tegema endale nö upgrade´i ehk
tegutsema väikeste sammudega. See tekitab meile hea tunde, see omakorda 
 head vibratsiooni ja me hakkame tegutsema ning see loob meile veel rohkem
võimalusi. Hea emotsioon paneb keha tegutsema ja läbi tegutsemise tulevad
tulemused. 

Kuidas saame head emotsiooni tekitada? Selleks kasuta visualiseerimise tehnikat
ja avatud küsimust:

 
Milline on Sinu rahaenergia tase?

Igal inimesel on miinimum ja maksimum rahaenergia tase. Miinimum on see,
kust allapoole meie alateadvus ei lase langeda ning see on hea, kuna hoiab meid
turvalises hakkamasaamise tsoonis. Kuid miks meil on rahaenergia ülemine piir?
Meedias on palju negatiivset rikastest ja rikkusest. Kui sinu sees on keel, et rikas
olla ei ole hea, siis tekitabki see Sinu alateadvusele maksimum taseme
rahaenergias. 

Vaata näiteks pangast oma viimase 5 aasta sissetulekuid (käivet kontol). Sealt
tuleb Sinu graafik - pane need numbrid kirja ning kui rahavood on kasvutrendis,
on hästi. Reeglina on sealt näha aga Sinu raha energiatase ehk termostaat, mida
sa hoiad - kindel vahemik, mis võib kõikuda paari tuhandega. Maksimum
taseme ületamiseks on sul vaja mõista oma alateadvust. Mida ta kardab?
Miks ta ei lähe üle selle maksimumi joone? Mis on see takistus? Mis on su
uskumused?



Raamatusoovitus  - "Mõtlemist muutes rikkaks", Napoleon Hill
Liina Vettik tegemiste kohta leiad rohkem siit: Esileht - Liina Vettik   

See töö endaga ning oma hirmude ja uskumustega on vaja ära teha, et saada
järgmisele tasemele ja astuda oma maksimumi joonest üle. See töö võtab aega ja
seda tuleb teha vähehaaval väikeste sammudega. 

Alusta sellest, et pane kirja, mismoodi Sina mõtled rahast! Ole enda vastu aus.
Leia sealt need asjad, mis võib olla see negatiivne pool ja takistavad uskumused. 

Leia vastus küsimusele: 
“Mida sellist ma ei ole valmis täna vastu võtma, mis vastasel juhul võrduks

täieliku küllusena?”
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