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PASUL 1

Găsește-ți ritmul

mantră

Sunt exact unde
trebuie să fiu.

‒ @NATALIEMACNEIL #CONQUERKIT

PASUL 1: GĂSEȘTE-ȚI RITMUL
Înainte să începem, vreau să te oprești
pentru o secundă și să-ți apreciezi situația
actuală.
E nevoie de mult curaj să î�ț�i construieș� ti cu adevărat o afacere. S-a î�ntâmplat să te î�ntrebi: „Chiar fac asta?” Da, chiar
o faci, iar lucrul acesta e de apreciat.

Pe parcursul acestui prim pas al Ghidului învingătoarei
te vei concentra pe ce anume î�ț�i doreș� ti ș� i de ce î�ț�i doreș� ti.
Chiar dacă ș� tii deja ce fel de afacere ț�i se potriveș� te sau
î�ncă te mai gândeș� ti la asta, eu voi fi ghidul tău de-a lungul
unei meditaț�ii care te va conecta cu viitorul pe care vrei să
ț�i-l construieș� ti. Vei afla cine vor fi beneficiarii afacerii tale.
Apoi vei renunț�a la acele lucruri din viaț�ă care, fără î�ndoială,
î�ț�i vor bloca ritmul.
Ritmul este o stare naturală, sau cel puț�in aș� a ar trebui
să fie. Să-ț�i intri î�n ritm î�nseamnă ca afacerea ta să-ț�i aducă
mai multă bucurie decât stres. Î�nseamnă să nu te simț�i
complet epuizată după o î�ntâlnire cu un anumit client sau
î�n timp ce lucrezi la un proiect. Ritmul î�nseamnă să te trezeș� ti dimineaț�a cu poftă de muncă, pentru că simț�i că ceea
ce faci te î�mplineș� te, iar faptul că poț�i î�mpărtăș� i lucrul ăsta
ș� i altora să te bucure enorm.
Inspiră adânc ș� i pregăteș� te-te să-ț�i intri î�n ritm.
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GHIDUL ÎNVINGĂTOAREI
FIE CA CEEA CE FAC SĂ CURGĂ DIN MINE CA UN RÂU,
FIRESC ȘI LIN, LA FEL CUM LI SE ÎNTÂMPLĂ COPIILOR.
‒ RAINER MARIA RILKE

Meditație
profundă pentru
succes
15 MINUTE

Meditaț�ia a devenit o parte importantă din viaț�a mea de când, î�n
timpul unei călătorii î�n Asia, un
călugăr m-a î�ndemnat să stau î�n
liniș� te câteva minute. Asta a fost acum un deceniu. Obiceiul
de a medita zilnic mă face „stejarul” din afacerea mea. Stejarii au rădăcini extrem de puternice ș� i, deș� i furtunile le pot
rupe crengile ș� i frunzele, nu-i pot doborî�. Ș� tiu că, oricât de
agitată poate fi viaț�a de antreprenor, meditaț�ia î�mi fortifică
rădăcinile ș� i simt că mă pot descurca î�n orice situaț�ie.
Când vine vorba de acest exerciț�iu, nu contează dacă ai
obiceiul să meditezi regulat sau nu ai mai făcut asta niciodată. Deocamdată, gândeș� te-te că e ca ș� i cum ai visa î�n timpul
zilei.
Poț�i asculta ghidul audio al acestei meditaț�ii pe site-ul
shetakesontheworld.com/conquerkitbonuses.

Aș� ază-te confortabil pe un scaun sau î�ntinde-te pe pat
cu ochii î�nchiș� i ș� i palmele deschise. Inspiră adânc de câteva

PASUL 1: GĂSEȘTE-ȚI RITMUL

ori. Diafragma se va lăsa î�n jos când inspiri ș� i se va contracta când expiri. Permite-i fiecărei părț�i a corpului să se
relaxeze.

Imaginează-ț�i că a trecut un an. Î�ntreabă-te: „Ce î�mi
doresc cu adevărat ș� i unde vreau să ajung?” Vizualizează
unde locuieș� ti, unde lucrezi, cu ce te mândreș� ti, cine-ț�i este
alături.
Nu-ț�i impune limite ș� i nu-ț�i judeca visurile. Dacă î�ț�i
vine î�n minte vreun lucru ce pare nebunesc, imposibil sau
nerealizabil, dă-i o ș� ansă.
Inspiră potenț�ial ș� i posibilitate, expiră î�ndoiala ș� i frica.

Când termini meditaț�ia, notează-ț�i tot ce ț�i-a trecut prin
minte î�n legătură cu viitorul tău.
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Fă ordine
O JUMĂTATE DE ZI

Uneori suntem prea ocupaț�i pentru a ne î�ndeplini misiunea, obiectivele ș� i scopul cu care am venit pe această lume.
O viaț�ă ocupată nu î�nseamnă o viaț�ă î�mplinită.
ȚELURILE AU NEVOIE DE SPAȚIU.

‒ @NATALIEMACNEIL #CONQUERKIT

Î�nainte să faci loc oportunităț�ii, dezvoltării ș� i succesului
î�n viaț�a ta, trebuie să te ocupi de lucrurile care nu sunt aș� a
cum ar trebui să fie. Ce-ț�i distrage atenț�ia ș� i ce te î�ndepărtează de ț�elurile tale?

Secretul unei bune organizări este să crezi că poț�i s-o
faci. Dedică-te trup ș� i suflet acestei cauze ș� i visurile tale pot
deveni realitate. Ia î�n calcul doar ce vrei să păstrezi: lucrurile esenț�iale care te menț�in pe linia de plutire, oamenii
care-ț�i sunt alături.
Pentru î�nceput, alege o zi din săptămână î�n care să organizezi un spaț�iu din casă pe care-l foloseș� ti des: biroul,
dulapul din dormitor, un sertar din bucătărie sau un dulăpior din cămară. Găseș� te un nume amuzant pentru ziua
respectivă, cum ar fi Marț�ea Cristalină sau Dezburuienarea
de Miercuri. Vei avea nevoie de markere, postit-uri ș� i mai
multe cutii pentru „donat”. Grupează obiectele î�n funcț�ie
de similaritatea lor, pe măsură ce le sortezi.

PASUL 1: GĂSEȘTE-ȚI RITMUL

Dacă nu eș� ti sigură î�n privinț�a unor obiecte, lipeș� te un
postit pe ele ș� i revino peste o săptămână. Cu cât nu le foloseș� ti o vreme mai î�ndelungată, cu atât va fi mai evident că
trebuie să le arunci. Dacă ceva nu-ț�i mai este de niciun folos,
atunci trebuie eliminat. S-ar putea să-ț�i vină greu să faci
asta. Conș� tientizează dezordinea interioară ș� i fă-o să dispară. O să te simț�i mai uș� urată.
PENTRU A TE LEPĂDA DE VECHILE NĂRAVURI, PENTRU
A TRECE LA ETAPA URMĂTOARE, TREBUIE SĂ ÎNVEȚI
SĂ ARUNCI. DACĂ SCHIMBAREA SE PRODUCE DIN INTERIOR,
NU AR TREBUI SĂ CONTINUI SĂ TRĂIEȘTI ÎNCONJURAT
DE ACELEAȘI OBIECTE. ACESTEA REFLECTĂ MODUL
DE GÂNDIRE ȘI CONȘTIINȚA TA DE IERI. EU ARUNC
TOT CEEA CE NU-MI MAI FOLOSEȘTE AZI.
‒ANAIS NIN

Notează ce simți acum, după ce ai făcut ordine:
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Doboară Dragonii
10 MINUTE

Atunci când ș� tii cine eș� ti, ce vrei ș� i de ce vrei ceva cu adevărat, ce te poate î�mpiedica să ai succes?
Demonii-dragon!

TOT CEEA CE SUNTEM ESTE RODUL
IMAGINAȚIEI NOASTRE.
‒ BUDDHA

Bineî�nț�eles că nu mă refer la reptile verzi, uriaș� e, cu solzi.
Mă refer la momentele de î�ndoială pe care le avem cu toț�ii,
de obicei î�n după-amiezile mohorâte de marț�i.
Nu vreau să dau greș.

Va fi foarte greu să ajung unde-mi doresc.
Nu cred că pot să cresc prețurile, pentru că-mi voi pierde clienții.
Mă simt atât de departe de visurile mele, nu știu cum să
încep.
Oare chiar am nevoie de lucrul pe care mi-l doresc?

Îți sună cunoscut?
Dragonii noș� tri interiori stau î�ntre noi ș� i ceea ce ne dorim cel
mai mult ș� i ne pârjolesc visurile. Ei se metamorfozează, transformându-se î�n frică, î�ndoială, tergiversare ș� i auto-critică.

PASUL 1: GĂSEȘTE-ȚI RITMUL

Se hrănesc cu limitările noastre ș� i cresc tot mai puternici, devenind foarte greu de doborât dacă nu rămânem vigilenț�i.

Î�ntr-una dintre cele mai bine vândute cărț�i despre mentalitate ș� i bani, Think and Grow Rich (Gândeș� te ș� i sporeș� te-ț�i
bogăț�ia), autorul, Napoleon Hill, explică foarte bine rolul
mentalităț�ii, ca fiind ingredientul cheie al succesului, indiferent de ce alegi să faci î�n viaț�ă. Gestionarea emoț�iilor este
apanajul oamenilor de succes ș� i este crucială pentru î�ndeplinirea visurilor.

Una dintre cele mai dificile provocări din viaț�a ta va fi
să-ț�i î�nvingi demonii-dragon. Vestea bună este că ar putea să
fie foarte uș� or, dacă te foloseș� ti de puterea gândului. Pe bune!
Primul pas î�n lupta cu demonii-dragoni este să-i identificăm. Î�ncepe prin a pune pe hârtie toate gândurile negative sau prejudecăț�ile care te î�mpiedică să atingi succesul
deplin.

Te voi ajuta spunându-ți cu ce fel de
demoni-dragon m-am luptat eu la
începuturile afacerii mele:
•

Nu ș� tiu de unde să î�ncep. Pare că toată lumea mi-a luat-o
î�nainte.

•

Nu am nicio idee despre cum să comunic cu clienț�ii. Nu
î�nț�eleg cum funcț�ionează contractele ș� i nu mă pricep
să negociez. Mi-e teamă că voi ieș� i mereu î�n pierdere.

•

Mă simt copleș� ită de evoluț�ia tehnologiei. Nu ș� tiu nimic
despre reț�elele de socializare sau bloguri sau coduri de
programare.
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Cu ce fel de demoni-dragon te confrunți?

