
5. část – O čem kurz je?



A o čem tedy tento kurz je? 

Jistě jste zvědaví, 

o čem tento kurz vlastně je.

Zda není jen jeden z mnoha těch

obvyklých kurzů, 

kteří vás nutí do stále větší aktivity 

a důslednosti?



Po skončení kurzu …

❖ Budete vědět, jak za minimální námahu a čas vydělat takové peníze, 

za které si budete moci užívat všeho, čeho chcete

❖ Uvědomíte si, jaký styl života chcete žít

❖ Budete mít spousty času pro sebe

❖ Budete ráno radostí vyskakovat z postele a těšit se na vše, co chcete prožít

(sport, koníček….)

❖ Budete si dopřávat průběžné dny, týdny a měsíce volna a ne čekat na důchod, 

abyste mohli začít plnit si svá přání – prostě si je budete plnit průběžně

❖ Zjistíte, že není nutné dřít jak otrok, abyste mohli žít jako milionáři

❖ Nebudete chtít žít život plný rutinních činností, jako ostatní, kteří jsou posedlí akcí



Zapamatujte si:

Bez práce jsou koláče.

Čím více pracuji s radostí,

tím mám více peněz.

Tvrdou prací se peníze 

nevydělávají.



V závěru kurzu vám nabídnu praktické rady pro podnikání i osobní život, které můžete
okamžitě začít aplikovat do vašeho každodenního života a několik tipů na nová podnikání. 

Tento kurz nemá za cíl vám nalézt „práci snů“.
Jeho cílem je, abyste si uvědomili, že ke svému podnikání je potřeba přistoupit jinak,

než jak jste byli zvyklí nebo vám bylo předkládáno. 

A vše ostatní bude následovat – přijde samo. 



Kdykoli zjistíte, 

že žijete jako

většina ostatních,

nastal čas zastavit se 

a začít přemýšlet, co dál.



Musíte se ale naučit některým pravidlům, 
které vám pomohou nastartovat novou, úspěšnou a radostnou etapu vašeho života. 

Proto: 

✓ Přehodnotíme stávající zažitá pravidla, kterými se řídí společnost 

a která stejně nikam nevedou (alespoň ne naším směrem)

✓ Nebudeme se zabývat ještě větším plánováním vašeho času – naopak odlehčíme 

✓ Naučíte se využívat svoje nejlepší vlastnosti a ostatní budete outsourcovat

✓ Seznámím vás s variantou nejjednoduššího řešení 

✓ Naučíte se „pracovat“ ve větším nadhledu a v celkovém obraze

Více budete vědět v dalších částech kurzu – praktické rady, 

ale můžeme si již teď uvést některé výsledky vašeho nového pohledu 

na jakoukoliv vaši činnost, podnikání nebo tvůrčí aktivitu. 



Úspěch 

Finanční úspěch či jakýkoliv druh úspěchu

nevyžadují těžkou práci nebo činnost, 

ale vyžadují soulad myšlení.

Nemůžete si jednoduše myslet 

negativní myšlenky o věcech, po nichž toužíte, 

a pak to dohánět činností a těžkou prací.

Až se naučíte řídit své vlastní myšlenky,

objevíte pravý účinek souladu energií. 



Můžete očekávat zázraky 

a taky je očekávejte!

Pokuste se ihned nekritizovat to,

co vám bude předloženo.

Buďte trpěliví, dostanete odpovědi

na všechny svoje  otázky – postupně.

Nesnažte se ihned všechno pochopit

– je potřeba čas  

na nastavení vašeho nového

vnímání světa.



Dokončete celý kurz, 

protože jeho přínos je ve všech jeho částech.

Pochopení kosmických zákonů 

je klíčové pro praktické kroky na konci kurzu.

A opusťte hranice vašeho 

limitujícího myšlení – možná poprvé 

– a uvěřte, že vše je možné!


