
Prosperita

Prosperita je stav, kdy se cítíme být úspěšní, uznaní, viděni, spojeni se svou vnitřní
silou a vitalitou.

Prosperita je plynutí. Je to rovnováha mezi braním a dáváním, mezi prací a vztahy.

Prosperovat znamená sloužit - sobě samým, našim vztahům i světu.

Smyslem práce je vyjádřit svoji lásku jejím prostřednictvím. Inspirovat, tvořit,
budovat vztahy a vzájemně prospěšnou výměnu.

Ta pravá práce je dělat to, co nás baví, pak přichází inspirace a vděčnost.
Naše dary nemají smysl, pokud je nevěnujeme celku a nesdílíme s ostatními.

Začít s podnikáním vyžaduje jasnou vizi, zdravé vztahy a především odvahu
vykročit. Směrem k jednoduchosti a tomu co je skutečně podstatné.
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Co to je Gen prosperity a k čemu slouží?

Gen prosperity je navigace, která pomáhá probudit Tvůj přirozený potenciál, spojit
tě s Tvým posláním a vnést ho do života.

Sdílením a žitím Tvých darů a talentů se otevíráš prosperitě. Umožňuješ tak
spolutvořit svět založený na vzájemně prospěšné výměně  a hojnosti, individuálně i

kolektivně.

Jeho účelem je projasnit si podstatná témata související s naším posláním a najít způsob 
vyjádření Tvého skutečného pracovního záměru tak, aby bylo pro všechny lépe 
rozpoznatelné Kdo jsi a Co přinášíš.

Opírá se o soubor Tvých hodnot (čemu věříme), našich darů a talentů (potenciálu), ze 
kterých pak vychází formulace skutečného pracovního záměru. Popisuje možnosti, jak se 
zviditelnit v souladu s tím, co se po Tobě chce (autentický marketing). Otevírá otázku 
sebe-hodnoty a cenotvorby a pomáhá odkrýt reálné možnosti k tvorbě zázemí a struktury, 
která je zapotřebí k realizaci.

Provází Tě cestou zevnitř směrem ven, a díky tomu může v praktickém životě fungovat.

Pokud znáš Tvoje vnitřní motivace, hodnoty, talenty, můžeš lépe pojmenovat a následně 
začít realizovat Tvůj skutečný pracovní záměr.
To může přinést do pracovního, a tím pádem i osobního života větší radost z tvoření, 
naplnění, hojnost, rovnováhu a více vnitřního klidu.

Gen prosperity a z něho vycházející proces, pomáhá tomu, abychom si vybrali co nejlépe 
činnost, ve které skutečně vynikáme a našli svoji jedinečnost. Když ji propojíme s tím, v co
věříme a vyjádříme ve formě slov, je velká šance, že nás taková práce bude dlouhodobě 
naplňovat, a tím bude prospěšná i celku. Můžeme se tak otevřít prosperitě.

Inspirace
Zlatá cesta-Průvodce perlovou sekvencí, autor Richard Rudd
kurzy Markéty Doubravské – www.genoveklice.cz
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Jaký je rozdíl mezi skutečným pracovním záměrem a posláním?

Skutečný pracovní záměr

Skutečný pracovní záměr zohledňuje naše aktuální možnosti i míru projevení našeho
potenciálu. Žít svůj skutečný pracovní záměr znamená vykročit a živit se v daném čase tím
co nás baví a naplňuje. Může být vnějším vyjádřením našeho nejzákladnější talentu. Může

se v čase měnit či zaniknout nebo se rozvinout v poslání.  
Skutečný pracovní záměr je aktivita, která je poháněna tím, co nás baví, v čem jsme

dobří, zároveň je pro ostatní přínosem a je v souladu s našimi hodnotami a
přesvědčením.

Poslání

Žít svoje Poslání vnímám jako probuzení našeho nejvyššího potenciálu. Poslání je stav
bytí. Probouzí se otevřením srdce, odvahou setkat se se svými nejhlubším zraněním

a svými stíny. Tak mohou být pochopeny a integrovány. Tato cesta je cestou
transformace. Vyžaduje vnést do života umění kontemplace (umět zpomalit, zastavit se,

rozjímat, pozorovat co se děje uvnitř), stejně tak značnou odvahu a velkou dávku
trpělivosti. Poslání zůstává neměnné. Jakmile se jednou probudí, už nic ani nikdo nemůže

zabránit proudu lásky a neutuchající potřebě se o ní dělit se světem. 
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Ochutnávka části pracovního listu č.1

Na začátek si prosím zodpověz pár otázek a zaznamenej odpovědi.

Co je v mém životě podstatné?

Proč chci peníze a proč jich chci víc?

Jak nakládám se svými dary? Se svým potenciálem a časem?

Čím mohu nejvíce posoužit celku?

Je pro mě práce nástrojem na vydělávání peněz, abych si mohl/a užívat život mimo 
práci anebo je tomu jinak?
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Co přináším?

Pokus se odpovědět na tyto otázky:

Co mi opravdu jde a dělám od dětství?

Co dělám automaticky tak, že o tom ani nepřemýšlím?

U čeho zapomínám na čas?

S čím za mnou lidé chodí, abych jim pomohl/a?

Co na mě ostatní obdivují?
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