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CVIČENIE: VZŤAH K PENIAZOM 
Podklad – cvičenie od Teal Swan 

______________________________________ 
 
Ľudský život sa skladá zo vzťahov. Ako ľudia máme určitý vzťah ku všetkým dôležitým aspektom 
nášho života. Na všetky tieto aspekty sa môžeme pozerať ako na vzťahy. K niektorým aspektom 
nášho života máme lepší vzťah a k niektorým horší. 
 
Pri práci na dôležitých aspektoch nášho života, ktoré chceme zmeniť, zlepšiť alebo posilniť - či 
už sú to vzťahy s blízkymi, naša práca, naše zdravie, naše telo alebo v tomto konkrétnom 
prípade peniaze, je dôležité zistiť aký k nim máme v skutočnosti vzťah. 
 
Toto vzťahové cvičenie nám ponúka možnosť preskúmať náš vzťah k peniazom a uvedomiť si, či 
je kladný alebo záporný, či nás oslobodzuje alebo obmedzuje, či ho treba zmeniť. Nasledovne sa 
vieme spýtať, aký vzťah k peniazom chceme mať a vieme si premyslieť ako náš vzťah s peniazmi 
napraviť a zlepšiť.  
 
Cvičenie má 3 kroky:  
Cvičenie urobte krok za krokom, nepredbiehajte, nepozerajte sa, aký krok nasleduje. 
 
Krok 1:  LIST PENIAZOM  
 
Pri práci na tomto kroku napíšte čo si myslíte a cítite a buďte brutálne úprimný, priamy a ak sa 
dá, aj detailný. Nesnažte sa byť osvietený, rozumný, alebo vysoko spirituálne vyvinutý. Nepíšte 
čo si myslíte, že by ste si mali myslieť. Píšte čo naozaj, hlboko v mysli a v srdci cítite a čo si 
myslíte. Čím budete úprimnejší a pravdivejší, tým efektívnejšie toto cvičenie bude.  
 
Doplňte nasledovný výrok 
 
Peniaze, myslím si, že ste ......... 
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Krok 2:  Otočenie pohľadu 
 
Keď máte list napísaný, preškrtnite slovo peniaze a doplňte namiesto neho svoje meno.  
Predstavte si, že tento list je adresovaný Vám.  
Prečítajte si tento list ako by bol adresovaný Vám. Môžete aj niekoho blízkeho poprosiť, aby 
Vám ho nahlas prečítal. 
 
Po prečítaní si navnímajte nasledovné: 
 

A. Ako sa cítite po prečítaní tohto „vyznania“?  
Čo cítite k tej osobe, ktorá tento list písala a ktorá si myslí o Vás to, čo je v liste 
napísané?  
Chcete sa k nej priblížiť alebo skôr od nej utiecť? Veríte jej, alebo máte skôr nedôveru. 
Chcete byť v jej živote? Máte pocit, že sa s touto osobou budete mať dobre? 

 
B. Predstavte si, že vesmír, naozaj chce priniesť do Vášho života to, po čom túžite. Keby si 

vesmír prečítal Váš list k peniazom, chcel by na základe toho čo je v ňom napísané 
priniesť peniaze do Vášho života? Aký by mal vesmír pocit z odkazu Vášho listu? Mal by 
pocit, že Vám peniaze má priniesť alebo naopak, že ich má od Vás držať čo najďalej 
pretože to vyzerá, že k ním máte veľký odpor alebo Vás má pred nimi chrániť, pretože 
k nim cítite strach? 
Z pohľadu vesmíru, ktorý číta predovšetkým vibrácie a energiu, na akej úrovni vibruje 
obsah a odkaz Vášho listu k peniazom? Vibruje na úrovni hojnosti a pevnej dôvery 
v nekonečný dostatok? Alebo naopak, vo vibrácii strachu, nedôvery, nedostatku, 
chudoby, nedosiahnuteľnosti? 
 

C. Keby ste boli psychológ, čo by ste si na tomto liste všimli? Čo by ste povedali o jeho 
autorovi? Čo by ste sa snažili so súcitom a porozumením pochopiť? 
Na čom potrebuje autor listu pracovať? Čo má zmeniť? 
Ako to má zmeniť? 
 
Ako má prepísať tento list, aby sa strana, ktorej je list adresovaný, cítila prijatá, 
videná, počutá, vážená, ocenená a vítaná v živote autora tohto listu? 
 

D. Prepíšte teraz list k peniazom tak, aby vzťah medzi Vami a peniazmi bol kladný, láskavý, 
podporujúci, plný dôvery a vďačnosti.  
Ako pomôcku, ak Vás hneď nič nenapadá, môžete najprv napísať list nejakému aspektu 
Vášho života, alebo nejakej osobe, o ktorých viete, že ich máte naozaj rád-a, dôverujete 
im a viete rýchlo a s dôverou navnímať predovšetkým kladné aspekty Vášho vzťahu 
a kladné aspekty toho, komu list adresujete. Potom môžete napísať list k peniazom. 
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KROK 3: NOVÝ LIST PENIAZOM 
 
Milé peniaze, ..... 


