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"Hajlandó vagy pénz mágnes lenni?"
5. Hajlandó lennél túlteremteni önmagadon?

Üdvözöllek a hajlandó lennél-e pénz-mágnes lenni webinárium sorozat utolsó adásán. Az
Access Cosciousness eszközeit használjuk az üzleti életben és az életben és a
pénzügyeinkben. Mennyi mókában lehet részünk ma?
És mi kellene ahhoz, hogy befogadó legyél, és jól érezd magad, úgy ahogyan csak
szeretnéd ebben a következő félórában.
Ez a rész arról fog szólni, hogy túlteremtsük magunkat. És nekem most a túlteremtés
benne van a saját univerzumomban éppen.
Hogy néz ki az, hogy túlteremtsél magadon, túlteremtsél a családodon, a barátaidon?
És persze az emberek elmondják a véleményeiket, de vajon Te: hajlandó lennél-e azt
választani, hogy mindenkin túlteremtsél, mindent, amit ez felhoz elpusztítanád és
nemteremtetté tennéd? -> Pod & Poc
Az első kérdés.
Mindjárt rögtön van egy kérdés, a verseny energiájáról.
Mi a verseny?
Ha megkérdezed ezt magadtól, akkor ez valódi-e és igazi-e? Mi az éberséged?
Ez nem, nem valós ez csak egy konstrukció.
Tehát!
Mi van akkor, ha a túlteremtés sokkal érdekesebb tud lenni, mint gondolod?
És mi van akkor ha, ahelyett hogy arra fókuszálunk, hogy másokkal versenyzünk, vagy
más üzleti egységekkel, helyette csak túlteremteni önmagadon?
Milyen energia, tér-űr, tudatosság, lehetsz te és a tested, hogy túlteremtsünk önmagadon
ma, teljes könnyedséggel? Minden, ami ezt nem engedi neked, elpusztítanád és
nemteremtetté tennéd, kérlek? -> Poc & Pod
Szerintem, ha követeld meg magadtól, hogy többet teremtsél, nagyszerűbbet teremtsél, és
ahhoz hogy ezt csináljam azt választottam, hogy megváltoztassak dolgokat, hogyha több
és nagyszerűbb eredményeket szeretnék, akkor vannak olyan nézőpontok, amiket meg
kell változtatni, mert a nézőpontjaink teremtik meg a valóságunkat. És nem fordítva.
Szeretnék bemutatni neked pár példát a saját életemből, hogy ránézzünk arra, hogy mi
bukkanhat itt fel nekünk.
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Az egyik példa: Amikor többet választottam magamnak és többet választottam abból, amit
az életemnek szeretnék. A múlt hétfőn megkaptam a karácsony előtt megrendelt autómat
és hónapokon keresztül erre vártam és elhoztam, és annyira gyönyörű.
Egy Audi A4-es a legújabb modell ebben az évben, igazi luxusautó. Nagyon sok extra
funkciója van és egyszerűen csodálatos. És azt vettem észre, amikor benne ülök az
autómba és vezetek: hm…. ez az autó belefér az én valóságomba?
Tehát már volt két vadi új autóm, de ez egy jobb autó. És amit észrevettem, hogy
körülöttem az emberek reagálnak rá.
Mi történik ilyenkor? Mi történhet ilyenkor, amikor elkezdesz túlteremteni magadon?
Amikor rájössz arra, hogy túlteremtesz embereken magad körül, vannak gondolatok meg
ítéletek, amik feljönnek az embereknek, amikor jön egy új autó vagy bármiről is legyen
szó. És csomókérdést kapok, hogy ez egy nagyon jó autó: de ezt te megengedheted
magadnak? Néha nem a szavak, hanem az energia az és az emberek megítélnek engem,
minthogy hűűűű, ennek az embernek, biztos, hogy nagyon sok pénze van. És nagyon
sokat tud teremteni az Ő univerzumukban ez.
Mindenhol, ahol érzékelted mások ítéleteit, tegyél fel kérdéseket, hogy ha érzed az
ítéleteket, hogy ha benne van a világukba vagy a világodba, kérdezd meg: ez az enyém?
Ha az, az éberséged, hogy nem a tiéd, hanem hogy felvetted ezt valaki mástól ezt az
ítéletet, ez a te éberséged a más ítéletéről, akkor tudatossággal csatolva küldd vissza a
feladónak -> Poc & Pod
Mi kellene, ahhoz hogy leengedjük a falainkat, a korlátainkat és mindent, amit azért
építettünk fel, hogy ne kritizáljanak minket, hogy ne nézzenek ránk egyáltalán, hogy
elrejtőzzünk, és picik legyünk, csak engedj le mindent, legyél önmagad, legyél sebezhető,
és legyél valódi. Ez az a térűr, ahol be tudod fogadni mások ítéleteit, mint egy érdekes
nézőpontot.
Óóóóó, ez egy érdekes nézőpont! Amit most éppen úgy választott, hogy így nézzem rám.
Most éppen máshogy néz rám, mint mondjuk 10 nappal ezelőtt, mert most ezt a gyönyörű
autót vezetem.
Minden, ami nem engedi meg neked azt, hogy befogadd más emberek ítéleteit, amikor
belelépsz a saját világodba és nagyobb valóságba, azt elpusztítanád, és nem teremtetté
tennéd? Kérlek. -> Poc & Pod
Mi a Te valóságod azzal, hogy túlteremtsél magadon, ez hogy néz ki neked?
Mi lehetsz, és mit választhatsz most azonnal, hogy túlteremts magadon az üzleteden, a
családodon, mindenkin, akit ismersz, mindenkit, akit nem ismersz, teljes könnyedséggel?
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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Minden, ami ezt nem engedi meg neked, kérlek - pusztítsd el és tedd nemteremtetté ->
Poc & Pod Köszönöm.
És kértem, hogy nagyobbat tudjak teremteni, hogy az üzletem egy kicsit ilyen, hm….
furcsa volt, de így, így próbált velem kommunikálni valahogy, különböző módokon, hogy
kiterjedhessen és sokáig így, befogtam a fülemet, hogy jajj nem. Nem akarom, nem
választom, hogy erre hallgassak, mert nem tudom mi ez? Lehet, hogy ilyesztö lesz, lehet,
hogy elveszíteném a kontrollt. Több segítséget kéne kérnem másoktól és ez, hogy nézne
ki? Nagyon sok különböző energia jött fel a számomra. És egy nagy választássá tettem
azt, hogy lépjek az üzletemben. És amit választottam mostanában, hogy teljesen új web
platformokat teremtek az új Eqvarium elnevező vállalatomnak például és coach az
üzletemnek például, és a katarinanilsson.com is nem sokára el fog készülni. És még a…
katarinanilssonartwork.com is lesz majd a művészeti alkotásaimnak. És nagyon sokat tud
teremteni az világomban és az univerzumomban. Nagyon sok teremtés van ebben és az
üzletem boldog. Én ebbe befektetek, és nagyon érdekes, hogy befektetni önmagamba és
a saját üzletembe.
Amikor fenn vagyok a szikla szélén és azon gondolkodom, hogy éppen beleugorjak avagy
se, a nagyon mély vízbe odalent. Hogy kéne-e? Megtehetem-e? Ijesztő-e? És végül,
végül azt választom, hogy IGEN! Le fogok ugrani. Nagyon izgalmas, amit olykor ijesztőnek
titulálunk. És meg fogom csinálni, nincs alternatíva, ezt csinálom, akár hogyan is néz ki.
Valahányszor erre én hajlandó vagyok, ahányszor azt választom, hogy befektessem a
pénzemet, a pénz más irányokból is jön hozzám olyankor.
Mindenhol, ahol ragaszkodsz ehhez, amid ma van neked, mert nem tudod, hogy milyen
alternatíváid lehetnének, hogy mi bukkanhatna fel, hogy ha nem ragaszkodnál ahhoz,
hogy amid megvan, ma. Ezeket elengednéd? Kérlek, most -> Poc & Pod
Mi kellene ahhoz, hogy kívül legyél a kontrollon, linearitáson, formán és struktúrán,
jelentőségen, koncentricitáson, egy örökkévalóságon keresztül? Minden, amit ez felhozott
elpusztítanád és nemteremtetté tennéd? Kérlek. -> Poc & Pod
Amikor leengedjük a falainkat és belelépünk az életünkbe, az üzletünkbe, és nyitottak
vagyunk arra, hogy befogadjunk hozzájárulást az univerzumtól és másoktól, akkor az,
sokkal könnyebb. Ez egy olyan…. kreativitásból, relaxációból, meg tudod csinálni, nem
kell összeszűkült térből csinálni: hogy jaj,ezt meg kell csinálnom, hogy szükséges, hogy
most azonnal, hogy kifizethessem a lakbért. Teljesen más tér ez kettő.
Legyél éber arra, hogy hol vagy most egyik sem jó egyik sem rossz arról van szó, hogy
melyik éberség az, ami nagyobb lehetőségeket tud nekünk teremteni.
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Nagyon jó kérdéseket kaptam.
És kezdjük máris a következő kérdéssel.
Sokszor vannak jó ötleteim, terveim, céljaim, de valamiért ezt nem valósítom meg, nem
csinálom meg.... Ez rezonál veled? Hallok itt egy igent. Mi az egész világon keressünk azt
nagyon sok kreatív embert, akiket ugye humanoidként is nevezünk és beszélünk róluk.
Semmivel nem jobb vagy több, mint az emberek. Nagyon sokan azért élünk, hogy
teremtsünk. A teremtés az életünk hajtóereje és imádunk teremteni.
Először is köszönjük a kérdést és csak teremtsél és legyen sok ötleted.
Ezért az első ötletem, hogy vegyél egy jegyzetkönyvet és írd rá hogy: Nagyszerű ötletek!
És ebbe a könyvbe írd az összes ötletedet, hogy nehogy felejtsd el őket. Amikor jön egy
ötleted akkor az egy saját különálló entitás önmagában. Megkérdezheted tőle: kedves
ötlet, itt az ideje, hogy téged létrehozzunk? Igen vagy nem? Ez most? Mostanra van ez az
ötlet, vagy későbbre? Ez 1 nagyon-nagyon jó kérdés, amit használhatsz. Ha ezt csinálnám
például?
Mi kellene ahhoz, hogy intézményesítsem ezt az ötletemet teljes könnyedséggel? Minden,
ami ezt nem engedi -> Poc & Pod
Erről egyébként több időben egy Joy of Business tanfolyamon valószínűleg beszélnénk itt
a különböző emberekről, energiákról, amiket a csapatodba kell, ahhoz hogy sikeres üzletet
tudjunk teremteni. Erre most itt annyira nincsen időnk.
És most akkor folytatjuk itt a kérdéseket, hogy még ebben a maradék 15 percben
sikerülhessen megválaszolnom őket.
Következő kérdés.
Mi kellene ahhoz, hogy könnyedén megvalósítsam és elérjem? Keveset alkalmazom az
access és más módszereket… - Ez csak egy választás. (Katarina) Keveset és Kicsiket választok, nem merek nagyokat választani...
Ez ügye kapcsolatban van azzal, amiről az elején beszéltem, hogy igen. Néha azt látjuk,
hogy frusztrált vagyok, mert megállítom magam.
Hány stratégiát hoztál létre, hogy megállítsd magad? És hogy visszatartsd, hogy
önmagadért tudjál teremteni, és a saját életedért és, hogy nagyszerűbbet tudjál teremteni.
Mindent, ami ez, Isten tudja hányszorosan, elpusztítod és nemteremtetté teszed?
-> Poc & Pod
Ahhoz, hogy kilépjünk a komfort zónánkból, ehhez az kell, hogy tökös legyél, mert nem
tudjuk, hogy néz ki a dobozon kívül.
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Hogy ha kíváncsi vagy, akkor lehet, hogy csak szeretnéd látni, hogy néz ez ki,
megcsinálhatod az életed egyik részében és megnézheted, hogyha itt most ugrok egyet,
hogyha én nagyszerűbbet választok itt, akkor az, mit tud? Mit fog ez teremteni?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mielőtt meghoznád a választást.
Ha ezt választom az többet fog nekem teremteni? Többet fog nekem teremteni?
Többet fog az üzletemnek? Többet fog teremteni világnak?
Hogy fog kinézni az életem, hogy ha ezt választom öt év múlva? És hogy fog kinézni az
életem öt év múlva, hogyha ezt nem választom?
Ez csak egy választás, ezekkel a kérdésekkel egy nagyobb éberséget tudunk kapni, és
ezzel az éberséggel újra tudunk választani. Amikor választunk, akkor kapunk
hozzájárulást, a körülöttünk lévő emberektől, meg az Univerzumból, a dolgok elkezdenek
megtörténni.
Vannak ügye a kis választások és meg a nagy választások. Valamiért én nagy
választásnak vettem, hogy ezt a nagy és gyönyörű autót megvegyem.
És igazából, egy lehetőségek választása tanfolyamot hallgattam Dainnel, ami régebben
ugye 2-es – 3-as tanfolyamnak hívták, még 2 nyárral ezelőtt és megkérdeztem ezt az
autós dolgot. Tehát 2,5 évvel ezelőtt volt. akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogyha
hogyha lecserélném az autómat, akkor mit szeretnék? És 2,5 év volt ez a kicseszett autó!!!
Én ezt egy hatalmas döntéssé tettem.
Milyen döntéseket tettél Te nagy döntésekké, amik nem is feltétlenül nagy döntések?
Minden, ami ez isten tudja hányszorosan elpusztítanád, és nemteremtetté tennéd?
-> Poc & Pod - Köszönöm.
Ééés?? Mi van akkor, ha nem így van? Nem ennyire nagy, nem ennyire jelentőség teli, és
nem ennyire nehéz? Mi van, ha ez csak egy választás? Valami, amivel játszhatunk.
És Oké játszani fogok…. ezzel, valami mással, most hirtelen nem jut eszembe egy konkrét
példa, most például ezt a weboldalt megteremtem a művészeti alkotásaimnak. És hogy ha
nem tetszik, mert bele untam magam a művészkedésbe, akkor leveszem ezt a weboldalt.
Mi lenne, ha ez csak mókás lenne és megnéznéd, hogy mit teremt neked ez az egész?
Hogyha ebbe belefektetek, és a művészeti alkotásaimba belefektetek, akkor ez nagyobbat
fog teremteni? – Igen! Nekem? – Igeen! Az üzletemnek? Igazság! – Igeen. És a Világnak?
Igazság! – Igeen. Hát akkor csináljuk. Mi a helyzet veled? Mi van a Te Univerzumodban,
amit te választhatsz teljes könnyedséggel? És minden, amit ez felhozott -> Poc & Pod
És akkor itt a kérdés vége: Mi kellene ahhoz, hogy az Access és más módszereket többet
alkalmazzam és nagyokat is válasszak? Igen erről beszéltünk.
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Ahhoz, hogy az eszközöket használjad, az eszköztáradból az csak rajtad múlik.
Szeretnél…. számomra ez az, hogy nagyobb könnyedséget teremt. Kevés, kevesebb
ilyen, jaj, ezt kellene, nem kellene, az ilyen vacillálásból már egyre kevesebb van.
Köszönjük Rebeka. A kreativitás kiterjed, több könnyedséget teremt, a döntéseket
könnyebben meg tudom hozni.
Mi kellene ahhoz, hogy azt válaszd, amit szeretnél választani? Vagy azokat az
eszközöket, amivel játszani szeretnél vagy egyet se. Az sem baj, hogyha nem tetszik, az,
hogy ezekkel játsszál. Köszönjük ezeket a kérdéseket. Köszönöm, hogy itt részt veszel
velünk.
Van még itt 1 kérdésünk.
Mit jelent a nagyobbat teremteni neked és a Te életednek és a Te üzletednek?
És mit teremt ez más embereknek körülötted? Tehát, amikor te belelépsz valami
nagyszerűbbe magadnak, hogy ha előre lépsz, az egy hatalmas invitáció, inspiráció lehet
az embereknek körülötted, hogy önmaguknak teremtsenek és önmagukért teremtsenek.
És van olyan, hogy kapok ilyen kérdéseket, hogy oké, nagyon sokat utazol, nagyon sokat
tanfolyamra mész. Különböző országokba mész facilitálni és mi a helyzet a fiaddal, meg
az emberekkel körülötted? És mögötte a kriticizmus, ami ítélet, ami mögötte rejlik, azaz,
hogy ez nem egoistaság így? Egoizmus vagy önzőség? Mit kell ezért feláldoznod?
És számomra, amit megmutatok a fiamnak az az, hogy én számítok. Ok, úgy választok,
ami nekem is működik és neki is működik és az embereknek körülöttem mind működik.
Valójában ebben a példában megkérdezem tőle, és van olyan, hogy megkérdezi, hogy Ő
jöhet-e velem? Júniusban megyek 3 napra facilitálni Németországba, és azt mondta
szeretne velem jönni Németországba. Aztán ez nem annyira történt meg. Viszont
Koppenhágába el fog velem repülni, ahol a „Hazudságok, Szövegek és Manipulációk”
tanfolyam lesz. Ugyan azon a napon fogunk repülni Ő Svédországból, én Stuttgartból
Koppenhágába. Az Ő univerzumából és ezt így kiterjeszti, és ez teremti itt a nagyobbat.
Amikor választunk és beletesszük azokat is, akik körülöttünk élőket, az nekünk is többet
teremt, a családunknak is, az életünknek, az üzletünknek és a világnak is többet teremt és
ez nagyon király tud lenni.
Ez a tér, ez a Mi királyságából való teremtés, amikor nem önzőségből csináljuk, amikor az
emberek látják azt, hogy már másképp csinálod a dolgokat, más dolgokat csinálsz, akkor
megítélnek téged. Tényleg téged ítélnek meg vagy inkább önmagukat ítélik meg?
A második ugye? Tehát, amikor érzékeled az ítéleteket nagyon sokszor ez a másoknak a
kivetítései, elkülönülései, visszautasításai, önmagukról, meg az ítéleteik arról, hogy ők,
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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önmaguk, mit választottak, hogy teremtsenek, vagy ne teremtsenek? Válasszanak, vagy
ne válasszanak önmaguknak?
És ez egy ….. Úgy tűnik, mintha rólad lenne ítélet.
Mindenhol, ahol megítélted magadat ma…. elpusztítanád és nemteremtetté tennéd?
Kérlek -> Poc & Pod
És mindenhol, ahol ítéletet érzékelsz a világodban, a testednél, a teremtésedben,
választásaidban, elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd? És visszaküldenéd a
feladónak tudatossággal csatolva? -> Poc & Pod - Köszönjük.
Ó, és máris itt van a következő kérdés!
Bars facilitátor szeretnék lenni, de én ettől félek, meg tudom én ezt csinálni?
Megcsinálhatom-e?
Oké, kedvesem. Milyen lenne az életed öt év múlva, ha azt választanád, hogy Bars
facilitátor leszel? Könnyű vagy nehéz? Ó ez ilyen….. nekem könnyűnek tűnik. Milyen
lenne az életed öt év múlva, ha nem vállnál Bars facilitátorrá? Könnyű vagy nehéz?
Ez inkább, mint, hogy ha nehezebb lenne. Ez így mutathatja neked ezt.
Többet teremtene-e, ha ezt választanám? Milyen lenne az életem? Ezek azok a kérdések,
amikkel játszhatsz.
És van, amikor így halasztgatsz dolgokat és frusztrációt érzel, ítélkezel magadban vagy
mérges, vagy a világra. Mi van akkor, ha ez a potencialitásod? A Te potencialitásod és
kapacitásod, amire a világnak valójában szüksége van?
Mi kellene, ahhoz mindannyiunknak, hogy akárhol is vagyunk, többet válasszunk, többet
abból, ami bulis számunkra abból, ami örömteli számunkra? Többet abból, ami
kivirágoztatja a világunkat és magasabb rezgésre emeli? Imádom ezt az energiát!
Kaptam még 1 kérdést.
Beszélnél- egy kicsit bővebben az egyezségről és a teljesítésről?
Az egyezség és a teljesítés az ugye az éberségről szól. Mi itt az egyezség? Mi itt a
megegyezésünk? Amikor valakivel együtt készülsz dolgozni, mi itt az egyezség? Legyen
ez tisztába téve. És ez az ember mi az, amit hajlandó és képes teljesíteni ez a személy
ehhez a projekthez? Vagy együttműködéshez? Az egyezséges teljesítés az nem arról
szól, hogy ez egy ilyen aláírt szerződés vagy leírt dolog. Leírhatod oké, de ez az ember
nem teljesíti azt, amit leírtunk Az egyezség és a teljesítés az energiáról és az Éberségről
szól.
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Mi itt az egyezség? Legyen ez így tiszta. Mi az, amit szeretnél, hogy hozzájáruljon ez az
ember? Mi az, ami meg kell, hogy legyen csinálva? És add hozzá azokat az embereket
vagy energiákat, ami szükséges ahhoz, hogy ők ezt tényleg meg is csinálják.
Most nincsen erre több időnk, remélem ez most segített. Van ilyen telekurzus ami
egyébként magyarul is elérhető az Access Consciousness webshopban. És én ezt nagyon
tudom ajánlani.
Az egyezség és a teljesítés az egy nagyon-nagyon értékes eszköz. És a Joy of Business
tanfolyamon is belemegyünk részleteiben, hogy mi is ez az egyezség és teljesítés?
Nagyon hálás vagyok, hogy csatlakoztál hozzám. Ezen a sorozaton, nagyon sok jó
visszajelzést kaptunk tőletek. És ezért nagyon hálás vagyok mindezekért. Mindenkiért, aki
választotta és többet és nagyobbat választott magának. Mert ez az, amire szüksége van itt
az egész világnak. Hogy több örömünk legyen, több könnyedség, több relaxáció, több buli.
Szeretettel várlak a tanfolyamaimon: Joy of Business, Alapozó, akár a 4 órás kis
tanfolyamokon, Bars tanfolyamon, Saját pénzügyi valóságod létrehozása kurzuson, gyere
el Workshopjaimra és játszunk. Vannak skype session-önök is akár telefonon is
megkereshetsz. És teremts tovább és bulizzatok sokat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ezen a hangoutokon, nagyon hálás vagyok.
És kívánom, hogy nagyon nagyszerű és élvezetes napod legyen.
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