MI AZ, AZ EGY DOLOG, AMIT NEM ADNÁL ODA, AMI PÉNZT HOZNA NEKE
NEKED?
Megkért az én Drágám, hogy fordítsam le neki ezt a videót, nekünk
hozzájárulás volt.
Amikor nagyon keményen dolgozol,
dolgozol és még mindig úgy tűnik, hog
hogy nincs
pénzed, mi is történik?
Van ez a barátom, aki Ontarióban él, aki zseniális. Zseniális szakács, zseniális
teremtő, művész, fafaragó, zseniális, nincs hiány a zsenialitásában, de mindig
kibaszottul
ibaszottul le van égve. Mindig.
Egyik-másik
másik forgatókönyv, amiket küld nekem például: “Mi a faszt teremte
teremtek?”
Használ néhány eszközt, de tudjátok a “Mi a faszt teremtek?” tulajdonképpen
nem egy kérdés, szóval egy kicsit tovább tart neki.
(Szívesen!

ezt neki küldöm)

Olvasgattam dolgokról a Blessed Possibilities-ben
Possibilities ben (Áldott lehetőségek) ma
reggel és belefutottam
tam abba a részbe, ahol a “csinálásról” beszél, csinálá
csinálás és
létezés, amik nagyszerűek.
Ebben a könyvben, az egyik résztvevő
ré
felteszi ezt a kérdést:
“Szóval, egy napon N.K. Panaszkodott a pénzről, szokás szerint. Először
elindultam abba az irányba, hogy kérdéseket
kérdéseket tettem fel neki és facilitáltam,
majd azt mondtam: Várjunk csak, 10-13
10 13 órát dolgozik naponta és kevesebbet
keres, mint bárki, akit ismerek. Tudom, hogy ki dolgozik ennyire keményen.
Ez egy képesség. Ez az ember állandóan dolgozik. Nem is tudom, ho
hogyan tud
valaki ilyen keményen dolgozni és ennyire keveset keresni. Ne
Nem tudom ez,
hogyan lehetséges.”
Erre Gary: “Csak ránézhetnél és mondhatnád neki, hogy: Kakukk, kakukk,
kakukk!
Srácok, most komolyan! Mennyire értékeli ez a valóság, ez a világ a kemény
munkát? És hányan közületek szeretnek igazán dolgozni?A jó dolog ebben,
hogy
ogy nincs zavarban, mosolyog..”
Erre a srác: “Ez egy istentelen tréfa
t
(kibaszott vicc), tényleg.”
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Gary: “Nem, ez nem egy vicc, boldoggá tesz, hogy nem (nincs) pénzért
dolgozol.”
Majd ezt a tisztítást futtatta: “Hányan tettétek magatokat boldoggá azzal, hogy
a semmiért dolgoztok? Minden, ami ez eltörölnétek, és meg nem teremtetté
tennétek?
A srác: “Látom, hogy mindig a befogadáshoz tér vissza a dolog, és az
önértékelésemhez.”
Gary: “Nem, ez nem a befogadásról szól…”
Christel: Az Access sokszor tárgyalja, hogy a pénz a befogadásról szól, és
ekkor az jött nekem: “Hogy érted, hogy nem a befogadásról szól?”
A srác is: “Hogy érted, hogy nem a befogadásról szól, Gary? Az, hogy nincs
pénzem, nem a befogadásról szól?”
Gary: “Nem.”
Srác: “Miről szól?”
Gary: “Mi az, az egy dolog, amit nem adnál oda, ami pénzt hozna neked?
Adnál

magadból.

Adnál

az

idődből.

Mi

az,

amiből

nem

adnál?”

“Én nem fogom neked megmondani, fel kell tenned a kérdést.”
Srác: “A lényemből. Magamból. Mindenből, ami vagyok.”
Gary: “Igen. Nem adnád mindazt, ami vagy. Csinálod, amíg a káosz meg nem
érkezik

hozzád,

de

nem

adnál

mindabból,

ami

vagy.”

Srác: “Mi az, hogy magamból adni?”
Gary: “A 'magadból adni' az hajlandóság, hogy a magad nagyszerűsége vagy,
mindenki más nézőpontjától függetlenül. Milyen gyakran döntöd el, hogy mit
csinálsz, valaki más nézőpontjára alapozva?”
Srác: “Mindig.”
Gary: “Nyilvánvalóan fel akarsz állni, különben nem teremtettél volna
kapcsolatot egy olyan követelőző nővel, mint ő.”
Srác: “Igen, ennek nagyon is a tudatában vagyok.”
Gary: “Mi kellene ahhoz, hogy magadat add teljességgel?”
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Srác: “Szóval ez az, hogy a magam nagyszerűségeként létezem, attól
függetlenül, hogy bárki másnak mi a nézőpontja?”
Gary: “Igen. Mindig hozzáigazítod magad más emberek nézőpontjaihoz.
El kellene olvasnod a Divorceless Relationships (Válás nélküli kapcsolatok)
kapcsolatok)-at,
valójában ez kellene, hogy a Bibliád legyen. Folyamatosan elválsz
önmagadtól, azt gondolva, hogy egy nagyszerűbb kapcsolatot
kapcsolatot teremtesz, de
mindezzel csak azt csinálod, hogy kevesebbet teremtesz magadból a
világban,

a

még

több

cselekvéssel

és

a

kevesebb

pénzzel.

Ezért nem lehet pénzed. Ha magadból adnál, akkor azt mondanád, hogy
álljunk csak meg egy percre: Nem becsülöm magamat.
magamat. Több pénzem lesz!
Ha csak azt csinálod, amit mások elvárnak tőled, és feladod a nézőpontodat,
igazolni tudod, hogy nem kell, hogy több pénzt kapjál, azért, amit csináltál,
mivel
ivel nem adsz semmit magadból.”
Christel:
Szóval a nap kérdése:
Mi az, az egy dolog, amit nem adnál oda, ami pénzt hozna neked?
És én ezt időzítőre teszem, és megkérdezem minden 3 percben:
Mi az, az egy dolog, amit nem adnék oda, ami pénzt hozna nekem?
És csak megnézem, hogy mi jelenik meg, és játszok azzal, hogy választok
dolgokat, mint:
Mi van akkor, ha eldöntöttem, hogy nem tudok adni, nem akarok adni, soha
nem adnék, soha nem csinálnék és mennyit tudok még adni és nyújtani a
világnak, adni, csak adni, ami sokkal többet teremt, mint amit meg tudok
határozni, meg tudok jósolni vagy bármi
mi ilyen, teljes könnyedséggel?
Ha így érzed, oszd meg, imádlak! Találkozunk később.
Köszönjük Christel! :)
Fordította: Bajusz Tibor - vegtelenvalasztasok.hu
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