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Безкоштовний Гайд



Вітаю тебе!

У цьому гайді я поділюся з тобою діями та рекомендаціями, дотримуючись яких,

ти зможеш збільшити свій дохід у два, а то й утричі, як показують відгуки

клієнтів.

Це насправді мала частина роботи з фінансами, але виконання цих

рекомендацій вже допоможе тобі зрозуміти свою фінансову стратегію та

збільшити свою фінансову ємність. Щоб прокачати свою грошову сферу на

повну, ти можеш звернутися до мене на консультацію "Правила збільшення

фінансів + профорієнтація". 



Отже, приступимо.

 

Для початку тобі потрібно побудувати свою натальну карту. Для цього переходь на сайт

"sotis-online.ru", переходь у меню ГОРОСКОП - СТВОРИТИ НОВИЙ - ОДИНАРНА КАРТА.

Далі тобі потрібно буде ввести свої дані: дата, місто та час народження.

У наступному слайді я покажу докладніше, як побудувати свою карту.

P.S. Якщо в тебе не вийде або щось буде незрозуміло, не соромся, пиши в Дірект, я

допоможу тобі.





Продовжуємо...

 Наступний етап – тобі потрібно знайти у своїй карті

в який знак потрапив твій другий дім.

Не лякайся - я зараз все поясню.

Ось натальна карта. Тобі потрібно знайти

римську цифру II (2), а точніше, у який знак

вона потрапила. Тут на прикладі 2 будинок

знаходиться у знаку Овен.



У цій табличці ти
знайдеш
позначення всіх
знаків



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Овна:

Тобі треба ставитись до фінансів, як до змагання. Заробляти швидкими діями і також швидко

витрачати. Ризикуй, вкладай, іди ва-банк. Не варто вкладатись у довгострокові проекти.

Зробила – отримала гроші.

Дуже важливо бути першою, ініціативною, активною, вміти долати

проблеми та труднощі, швидко реалізовувати плани і задуми (вночі спало на думку, на ранок

вже зробила перший крок, треба «хапати бика за роги», не тупити). Поки інші думають, ти

вже маєш це зробити. Гроші несе сила волі, азарт, конкуренція, лідерські якості,

цілеспрямованість, а не довгі розмови та роздуми. Також потрібно вміти конкурувати,

боротися за свої фінанси, відстоювати їх, тут такі якості, як «біла та пухнаста», не підійдуть.

Чим більше натиску з твого боку, тим більше грошей.

 
 



Заробляти при такому положенні краще самотужки, а не в партнерстві. За бажання домовитися з

кимось, догодити комусь або працювати з партнером - фінансовий дохід не збільшиться.

В ідеалі свій бізнес, своя справа. НЕ МОЖНА лінуватись при такому положенні фінансового

дому, запам'ятай це. Твої гроші залежать тільки від тебе і розраховувати тобі потрібно лише на

себе, не на батьків, не на чоловіка.

Ідеально підійде сфера спорту, хореографія, робота з вогнем (виготовлення свічок), послуги

краси, що виконуються руками – нарощування вій чи масаж.

 
 



 

 

Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Тельця
При такому положенні фінансового дому краще робити заощадження, з ними ти

почуватимешся спокійніше. Обов'язково мати подушку безпеки. Обов'язково заощаджуй, але

не на якусь ціль (айфон, ноутбук), а як на чорний день, щоб міцніше спалося. До витрат

потрібно підходити з розумом, краще один раз вкластися в базовий гардероб, купити якісні

речі, аніж скуповувати мільйон всього непотрібного на один сезон. Необхідно заробляти

м'яко, неквапливо, акцент робити не на швидкість, а на якість і, щоб діяльність була

продуктивною, необхідно отримувати задоволення і кайфувати від процесу.

Не треба відразу освоювати кілька професій. Потрібно розширювати одну нішу. Добре

заробляти своїми руками, використовуючи свої таланти, роблячи щось, що має конкретний

матеріальний результат. Важливо бути обережною, не ризикувати фінансами.

Добре підходить сфера краси, мистецтва, фінансова сфера, сфера харчування, дизайн, hand-

made. 



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Близнюки

Тобі потрібно простіше ставитися до грошей (тобто треба їх витрачати, щоб був прихід

фінансів). Вивчити, як мантру та використовувати в житті (тобто постійно практикувати) «Я

можу і повітря продати та сніг на Північному Полюсі». Ти постійно маєш бути в русі,

спілкуванні. Чим більше ти знайомитимешся і спілкуватимешся з новими людьми, тим

більше буде грошей. Тобто добре збільшують у твоєму випадку дохід знайомства, ходіння

на заходи, перебування у колі людей зі своєї чи суміжних професійних сфер, постійне

поповнення своїх знань, навчання (курси, тренінги, підвищення кваліфікації, вебінари,

майстер-класи).

Чим більше людей тебе знатимуть, тим краще. Тому потрібно використовувати і

соц.мережі. Там у тебе може бути 1000 друзів, і всі вони вплинуть на твій дохід. Заробітки

твої мають бути швидкими, простими через операції невеликого масштабу. Можна

паралельно у кількох сферах працювати. У твоєму випадку треба вміти крутитись.



Наприклад, ти – візажист. Додай до цього навчання з макіяжу або чек-листи зі збирання

косметички. Або скористайся зв'язками з людьми із суміжних сфер - зачіски, фотографи та

організовуйте спільні заходи, використовуючи не одну клієнтську базу, а вже три.

Заробляти ти можеш, використовуючи комунікативні навички - продаж, весь інфобізнес

(реклама, маркетинг, SMM, таргет, копірайтинг), журналістика, ЗМІ, торгівля із серії «купи-

продай» (купила в Китаї, наклеїла свої етикетки, продала у своєму онлайн-магазині),

туристичний та екскурсійний бізнес, логістика.



 

 

Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Рак

Обов'язково відкладай і накопичуй (має лежати дуже хороша сума грошей, яка грітиме твоє

почуття безпеки). Тому що твій настрій та емоційний стан залежить від наявності грошей.

Гроші є – гарний настрій. Немає грошей - одразу паніка, душа не на місці.

Під час здійснення фінансових операцій обов'язково опирайся на свою інтуїцію. Прислухайся

до неї.

Не треба ризикувати своїми грошима, краще не вкладатися своїми. Чужими можна, особливо,

якщо це гроші від жінок/мами/сестри). У принципі, у твоєму випадку фінансовий успіх

приходить від жіночих сфер, через сім'ю (сімейний бізнес).

У якій сфері ти б не працювала, до своїх клієнтів необхідно проявляти батьківське ставлення.

Будь як мама, яка хоче нагодувати та обігріти кожного.



Важливо бути відданою своїм клієнтам. Знати біль кожної людини, по можливості робити

приємні бонуси (шоколадка до кожного замовлення або каву запропонувати). Чим більше

турбуватимешся, тим більше грошей.

Гроші приходитимуть від готельно-ресторанного бізнесу (своя сімейна кав'рня), психології,

езотерики, сфери нерухомості, будь-яка дитяча тематика (продаж речей для новонароджених,

наприклад), продажу речей для дому, сфери харчування, 



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Лева

Твоє завдання - навчитися пишатися своїми фінансовими справами, навіть якщо ти заробила 50

гривень, ти повинна не просто похвалити себе, а повірити, яка ти крута і на цю мантру

приходитимуть гроші. Не варто економити, особливо на собі. Якщо економитимеш на собі, то

буде фінансовий блок, навчися витрачати в задоволення. Щоб було більше грошей, потрібно

своїм виглядом, зовнішністю та поведінкою показувати, що ти найкращий професіонал своєї

справи на ринку, що твої послуги найкращі та найбільш якісні. Потрібно так позиціонувати себе.

Не потрібно погоджуватися на менше, пам'ятай, що ти і твої послуги найкращі. Коли ти сама в це

повіриш – повірять і інші. Не соромся хвалитись в соц.мережах, розповідати про себе, виставляй

свої найкращі фото роботи, знімай найкращий контент, на цьому економити теж не варто.

Виходь частіше у прямі ефіри. Розповідай про свій успіх, скільки заробляєш. Загалом, ти маєш

виділятися серед інших.



Найкращий вид роботи, якщо робота – твоє хобі. Процес заробітку коштів має бути розвагою,

приємним проведенням часу.

З таким фінансовим положенням варто задуматись про свторення власного бренду. 

Ніші, які принесуть тобі гроші: театр/кіно, шоу-бізнес, ювелірна справа, реклама/піар, виступ на

публіці, розважальна сфера, творчість. 

 
 



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Діви

У твоєму випадку треба рахувати кожну копійку. У прямому значенні цього слова.

Потрібно вести облік витрат/доходів. Скачай додаток на телефон або купи планер,

куди ти записуватимеш усі свої доходи та витрати. Будь завжди в курсі, скільки в тебе

на рахунку або в гаманці грошей. Ризикувати грошима, позичати чи давати борг - це

табу для тебе. 

 У роботі та у справах потрібно бути пунктуальною, дотримуватися всіх правил,, бути

практичною, раціональною. Працювати необхідно планомірно, тримаючи ситуацію під

контролем, упорядковуючи все довкола себе. Важливо побудувати систему у своїй

роботі. Діяти чітко, намагаючись зробити краще, ніж було до. Розпиши свою роботу по

пунктах, розклади на дрібні операції: чим простіші будуть пункти, тим легше ти дійдеш

до кінцевого результату.



Заробіток твій має бути стабільним, а не час від часу.

Тобі підійде медицина та все, що пов'язано з діагностикою, ветеринарія, сфера ЗОЖ

(правильне харчування, наприклад, професія дієтолог або нутриціолог), бухгалтерія,

косметологія, сервісні служби та послуги.



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Терези

Твоє головне завдання – вміти вибудовувати партнерські відносини та йти на компроміси.

Справи підуть краще і грошей буде більше, якщо діяти не поодинці, а в парі. Ти маєш навчитися

вибудовувати зв'язки з людьми так, щоб вам обом було цікаво та вигідно. Треба налагоджувати

вигідні зв'язки та спільні проекти.

Також слід суворо дотримуватися домовленостей, краще працювати без конфліктів,

конфронтацій, бути м'якою, чуйною та чесною, проявляти дипломатичність. Жодного натиску,

нахабства, агресії у фінансових питаннях бути не повинно. На твій грошовий потік також впливає

твій зовнішній вигляд. Він має бути презентабельним. Важливо сподобатися людям, справити

гарне враження. Де ти можеш заробити? У сфері дизайну, юриспруденція, консультації, публічні

виступи, консалтинг, сфера краси.



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Скорпіона

Твої гроші не повинні просто лежати, вони мають працювати. Інвестиції тобі показані. Вкладай гроші

у нерухомість, чужі проекти. Тобі важливо використовувати на користь час будь-яких криз, коли

скрізь криза, дефолт, ти маєш у цей час заробляти. Наприклад, карантин, війна: масові звільнення,

втрати роботи, а ти тим часом можеш круто піднятись зі своїм бізнесом. 

Тобі треба включати здорове нахабство, ризикувати, не можна шукати легкі шляхи, тільки через

труднощі, йди туди, де труднощі, ризик, перешкоди, там твої гроші. Не відмовляйся від чужих грошей

 (гроші чоловіка чи спадщина, наприклад). У роботі з клієнтами варто відчувати їхній біль і вміти

«натиснути», коли потрібно. Для цього варто використовувати різні психологічні фішки. Тобі на

допомогу НЛП, психологія впливу Роберта Чалдіні. Почитай на дозвіллі.

Твої гроші в езотериці, таро, психотерапії, психології, сфері фінансів (страхування), тату, теми сексу.



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Стрільця

Тобі не варто занадто накопичувати. Але все ж таки свої гроші зберігати краще в іноземній

валюті. Якщо витрачати, то на якісну освіту, навчання, подорожі та благодійність. 

Завжди став далекосяжні фінансові плани та цілі. Для того, щоб дохід збільшувався, потрібно

постійно підвищувати свою експертність. Не шкодуй грошей на якісну освіту, курси, навчання.

Запам'ятай! Чим більше ти виявлятимеш свою авторитетність, свою експертність, тим більше

буде дохід. Важливо бути для людей мотиватором. 

Розширюй свій бізнес, масштабуй його. Також зверни увагу на все іноземне, подумай, щоб

пов'язати свою роботу, свій бізнес із закордоном.

Твої сфери: туризм, викладання, іноземні мови, міжнародні відносини, імпорт-експорт, великий

опт, іноземні продукти, елітні та дорогі товари, мережевий маркетинг, СММ..

 



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Козерога

Для того, щоб у тебе був фінансовий ріст, тобі необхідно заощаджувати. Обов'язково

фіксуй доходи та витрати, можеш скачати програму на телефон або використовувати

планер. Витрати мають бути обдуманими. Гроші вкладай краще у свій статус. Твої гроші

залежать від таких якостей: пунктуальність, відповідальність, жорстка дисципліна.

Необхідно дотримуватись режиму дня, тайм-менеджменту, бути пунктуальною, виконувати

обіцянки, роботу та договори вчасно. Потрібно кожен свій день планувати. Не менш

важливо, щоб усе було згідно із законом, чесно, щоб ти була офіційно оформлена. Так, це

впливає на твій дохід. Важливо бути професіоналом з великої літери. Твоє фінансовий ріст

залежить від медалей, дипломів. Чим вища посада, тим більший дохід.

Де ти можеш заробляти? Архітектура, дизайн, будівництво, управління, менеджмент,

антикваріат, годинник, каміння, нерухомість.

 



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Водолія

Тобі потрібно витрачати і взагалі легко ставитись до грошей. Гроші до тебе прийдуть через твою

унікальність. Щоб збільшити свій дохід, використовуй у роботі інтернет та будь-які інноваційні

технології. Чим більше ти будеш на крок попереду інших, чим більше ти відрізнятимешся від

інших, тим більший дохід у тебе буде. Пробуй у своїй діяльності все найновіше, що тільки

вийшло. Не бійся витрачати гроші на гаджети та навчання. Це допоможе тобі монетизувати свої

знання. Обов'язково дій у колективі, з однодумцями, у команді, не треба діяти самостійно. Не

копіюй, а експериментуй. Дохід може надходити з кількох джерел, може бути нестабільним

(короткострокові договори, гонорари за разову роботу). Фріланс.

Твої ніші: блог, соцмережі, інтернет-проекти, астрологія, авіація, реклама, електроніка, .

 



Якщо куспід 2 дому потрапив у знак Риб

Головне, що тобі потрібно знати – завжди у фінансових питаннях прислухайся до своєї інтуїції

і нікому не розповідай, скільки ти заробляєш. Тримай цю інформацію в таємниці. Тобі

сприятливо візуалізувати фінансові можливості. У твоєму випадку візуалізації, грошові

афірмації, карти бажань працюватимуть 100%. Займайся благодійністю, якийсь відсоток свого 

 заробітку віддавай на благодійність, влаштовуй благодійні акції. 

Тобі потрібно мати кілька джерел доходу; чим більше джерел доходу, хай навіть дрібних, тим

більший дохід ти матимеш.

А заробляти ти можеш у наступних нішах: сфера творчості, кіно, музика, малювання, фото-

відео, езотерика, психологія, таро, алкоголь, рибна продукція, ліки, медицина, парфумерія.


