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Katarina Nillson: Hajlandó vagy-e pénz mágnes lenni? 

1. Mit jelent Neked valójában az üzlet? 

1. kérdés  

- Miért próbálok mindig pénzügyi káoszban élni? 

Mi az, amit szeretsz a pénzügyi káoszban? 

Hajlandó lennél-e ezeket elpusztítani és nemteremtetté tenni?  

Minden, ami ez -> Pod & Poc 

Használhatjuk azt a folyamatot -> Milyen hülyeséget használok arra, hogy 

megteremtsem azt a pénzügyi káoszt, amit választok? 

Minden, ami ezt nem engedi, Isten tudja hányszorosan -> Pod & Poc 

2. kérdés  

- Mi kellene ahhoz, hogy könnyedén és játékosan lehessen üzletelni? 

Mi kellene, ahhoz, hogy hajlandó legyek úgymond kiterjeszteni a komfort 

zónámat és ne legyen nézőpontom arról, hogy hogyan bukkannak fel dolgok? 

Mi kellene ahhoz, hogy ránézzek az üzleti számaimra, státuszomra, anélkül, 

hogy ítéletben lennék, és kérdésben legyek? 

Hajlandó vagy-e túlteremteni, magadon? 

Hajlandó vagy-e túlteremteni, a családodon? 

Mindenkin, akit ismersz, a barátaidon és minden, ami ez Isten tudja hány 

szorosan, hajlandó lennél-e elpusztítani és nemteremtetté tenni? 

 -> Pod & Poc 

Mi történik akkor, amikor nem korlátozzuk magunkat? 

Valójában senki nem tud korlátozni minket CSAK Mi magunk! 

Amikor, hajlandóak vagyunk magunkat túlteremteni, akkor az arról szól, hogy 

- Mi az, amit tehetek vagy lehetek? - máként, hogy túlteremtsek magamon 

ma? Így tudjuk megteremteni az üzletünket.  

És sokkal kiterjedtebb dolog lesz minden. Mi kellene, ahhoz, hogy 

túlteremtsünk önmagunkon? 

És amikor hajlandóak vagyunk erről ….. és beszerezni az ítéleteket, másoktól, 

akik körülöttünk vannak, anélkül, hogy nézőpontunk lenne róla –> ilyenkor 

több pénzünk lesz! 

Tehát.  

Engedd le a falaidat.  

Képzeld el, hogy leengeded a falaidat az összes faladat, az összes korlátodat, 

amit felépítettél, ahhoz hogy ne lehessen téged látni, hogy megvédhesd 

magadat, vagy bárkit. És nyisd ki magad! Tágítsd a teredet. 
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Érzed a változást? 

Mi van akkor, ha ebből a tér-űrből tudunk teremteni? 

És mi van akkor, ha ez a teremtés tér-űrje? 

Hajlandó vagy-e túlteremteni, magadon, a családodon, a barátaidon, az 

összes emberen, akit ismersz, és mindenkin, akit nem ismersz? 

Minden, ami ezt nem engedi, Isten tudja hányszorosan -> Pod & Poc 

És mi kellene, ahhoz, hogy könnyedén és játékosan lehessen üzletet teremteni 

– akkor használd az Access mantráját! 

Az egész élet könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém! 

Ezt reggel 10x!  

10x mondd el! 

Ez az jelenti az EGÉSZ élet, az EGÉSZ pénzügyi kihívások, akár éppen a siker, 

minden a jó dolgok, a rossz dolgok, -> Az egész élet könnyedén, örömmel és 

ragyogva árad felém! 

És mi az, ami tényleg mókás számodra? 

Ezekből a mókás dolgokból, többet tudnál behívni az életedbe akár? 

Tudod a pénz az örömöt követi és az öröm nem követi a pénzt! 

Amikor örömtelibb életünk van, az valószínű sokkal kiteljesedettebb 

(kitelseítőbb) számunkra és így ez az egész pénzügyi helyzetünkre hatással 

lesz! 

Mi kellene, ahhoz, hogy kiterjesszem, vagy túl menjek a komfortzónámon? 

Nézzünk rá arra, hogy mit jelent Neked az üzlet? 

TEHÁT! 

MIT JELENT NEKED AZ ÜZLET? 

Mi az, ami itt följön Neked? MI AZ ÜZLET? 

Ez valami komoly dolog? Nehéz? Kemény munka? Bonyolult? Vagy 

üzletembernek kell enni? Vagy MI a számodra? 

Az összes kivetítésed, elvárásod, visszautasításod, ítéleted és elkülönülésed, 

ami van az üzlettel kapcsolatban vagy arról, hogy Mit jelent ÜZLETELNI? vagy mi 

hogy Mi JOF Business – Mi az Üzlet öröme?  

Mindazt, hajlandó lennél-e elpusztítani és nemteremtetté tenni? -> Pod & 

Poc 

Az összes döntést, ítéletet, számítást és elvárást, következtetést, ami még van 

az üzletről, meg hogy hogyan kell üzletelni, hogy hogyan kéne Neked 

üzletelned vagy hogyan NEM kéne Neked üzletelned? 

Azt, hajlandó lennél-e elpusztítani és nemteremtetté tenni? -> Pod & Poc 

Mi van akkor hogyha, az üzlet az egy életed? 

És mi van akkor ha, mindenki, aki mindenre …  és vagyaz első levegőt 

beszippantod? 
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Mi van akkor ha, életünk az üzletünk? És az üzlet egy, egy teremtés? 

És mi mindent megteremtünk a választásainkkal? 

A mai választásaink a jövőnket teremtjük. 

Az összes választás, amit ma teszünk, az teremti az üzletünket holnap. 

Milyen energia tér-űr és tudatosság lehetsz Te és tested, hogy teremts egy 

olyan üzletet, amit jobban tudsz élvezni, mint a legvadabb elképzelésed? 

És minden, ami ezt nem engedi, Isten tudja hányszorosan -> Pod & Poc 

Mi kellene ahhoz, hogy az üzleti számaimra, státuszomra ítélet nélkül 

ránézzek? Ok! Ez így persze csodás! Csak ismerd el a teremtésed! 

Még akkor is, ha adósságot teremtesz! Ó itt most adósságot teremtettem! 

Milyen nagyszerű teremtő vagyok! Nézzél rá -> ítélek nélkül! 

Vagy egy érdekes nézőpontom, és nekem egy ilyen érdekes nézőpontom van. 

Amikor belemennél az ítéletekbe vagy a jóba, rosszba, amikor az üzleted 

státuszáról van szó – akkor ez egy érdekes nézőpont. Jéééé, van egy ilyen 

érdekes nézőpontom. 

Hogy ha ennyit meg tudtam teremteni az mennyire király már!!!  

És akkor mi mást teremthetek még? 

Mi kellene ahhoz, hogy teremtsek egy olyan üzletet, ami tényleg működik 

nekem?  

Minden, ami ezt nem engedi, Isten tudja hányszorosan -> Pod & Poc 

És legyél kérdésben és megengedésben!!! 

Tehát, amikor megengedésben vagy akkor nincs ítélet! 

Megengednéd az üzleti számaidnak, hogy azok szarok legyenek éppen? 

Anélkül, hogy megítélnéd? Vagy csak, hogy érdekes nézőpontban legyél 

ezzel? Óóóóó! Ok! Most éppen ítélkezek az üzleti számaim fölött - érdekes 

nézőpont, hogy van egy ilyen érdekes nézőpontom  

És ez azt csinálja, hogy elviszi róla a töltést! 

És látni fogod ezt, mint 1 érdekes nézőpontot. 

És ebben mi mást teremthetek még? 

Mi kellene ahhoz, hogy túlteremtsek magamon és az én üzletemen?  

Minden, ami ezt nem engedi, Isten tudja hányszorosan -> Pod & Poc 

3. kérdés 

- Nekem van pénzem! Mi kellene ahhoz, hogy ezen túl menjek könnyedén és 

örömmel? 

Ez ügye az, hogy túlteremts magadon -> ez az eszköz. 

Legyél hálás, azért amid már megvan, és mi kell ahhoz, hogy túlteremtsek? 

Mi más is lehetséges? 

Mi kellene ahhoz, hogy kibaszott sok, pénzt teremtsek most azonnal? 
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Minden, ami nem engedi -> Pod & Poc 

4. kérdés 

Hogyan találom meg az üzlet építésének a kiterjesztésének az örömét? Mert, 

hogy az olyan nehéznek és unalmasnak tűnik számomra. 

Kezdjük azzal, hogy kinek a nézőpontjai ezek? Ezek a Tieid? 

 Igazság! 

Mindent, ami ez és, Isten tudja hányszorosan hajlandó lennél elpusztítani és 

nemteremtetté tenni?  -> Pod & Poc 

És visszaküldhetnénk az összes ilyen nézőpontot tudatossággal csatolva a 

feladónak? -> Pod & Poc 

És hogyha Te teremtenéd az üzletedet, hogyha Te tényleg önmagad lennél, 

akkor az, hogy nézne ki? 

Amikor tényleg önmagad vagy, amikor a sebezhetőségben vagy a 

megengedés tér-űrjében és nincs bírálat tér-űrjében, akkor hogyan lehet 

megteremteni az üzletedet? 

Az üzletünk egy külön álló entitás, saját tudatossággal és tudunk róla 

kérdéseket feltenni. 

Ok! Üzlet itt az ideje, hogy eljöjjön az üzlet öröme! Mi az, amit én tehetek 

érted MA? És milyen hozzájárulás lehetek én ma neked, és milyen 

hozzájárulás lehetsz te ma nekem?  

Ez egy nagyon imádom ezt az eszközt (Katarina)! 

Megkérdezheted az üzletedtől, hogy OK üzlet szeretnél növekedni?  

Igen vagy Nem? Igen. – OK! 

Ó látom, hogy az üzletem szeretne növekedni, nagyon klassz, ez nagyszerű. 

Tehát, akkor most üzlet teremtsünk itt együtt. Te, te mint csapattag mi az, 

amit mi itt tudunk együtt teremteni, ami ezt az egészet az egekbe emelné? 

Mindent, ami ezt nem engedi  -> Pod & Poc 

Amikor feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor új lehetőségekre leszünk éberek. 

És új választásaink lehetnek, bármikor, amikor meghozol egy ilyen választást, 

akkor kinyílsz emberek felé, akik tudnak Neked hozzájárulni. 

És elpusztíthatnánk és nemteremtetté tehetnénk az összes kivetítést, elvárást, 

elkülönülést, ítéletet, ami van az üzlettel kapcsolatban, meg magunkkal 

kapcsolatban, az üzletben? 

Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc-Pod, mind a 9, rövidek, fiúk és túlon túl! 

Az összes döntés, ítélet, számítás és következtetés arról, hogyan kéne lenned 

vagy létezned, vagy csinálnod? Azt hajlandó lennél elpusztítani 

nemteremtetté tenni -> Pod & Poc 
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5. kérdés 

Hogyan lehet több klienst bevonzani? 

Kérlek, engedd le még 1x a falaidat és csinálunk egy gyakorlatot. 

Engedd le a falaidat, az összes korlátozásodat, az összes védelmedet és húzz 

energiát! Csak kérdd mindenkitől, aki odakint van, aki egy picit is érdeklődne 

az iránt, mait Te csinálsz, a Te üzletedért a Te életedért, mindenkitől húzzál 

energiát az egész világon. Húzz energiát az Univerzumból, testükön keresztül 

a Te testedig és tovább és tovább (és ha most azt mondod, hogy nem tudod, 

hogy hogyan csináljad), akkor most mondom, hogy már csinálod. Csak kérd 

meg az energiát, hogy jöjjön. Húzz energiát, húzz energiát az univerzumból, 

mindenkitől, aki odakint van, akit érdekelsz Te, meg amit Te fel tudsz ajánlani, 

a testeden keresztül és utána fordítsd meg, és egy kicsit szivárogtass vissza, 

olyan információkat, hogy meg tudjanak téged találni.  

Ez is egy eszköz, ez az Energiahúzás eszköz. Ezzel több mindent és klienst 

tudsz teremteni magadnak. 

Milyen ítéleteid vannak a klienseiddel kapcsolatban? Hajlandó vagy-e 

mindenkivel üzletelni, aki létezik?  

Minden, ami ez az ellenállás -> Pod & Poc 

Gary Douglas kérdése ez volt egyszer valakihez, egy régebbi kurzuson: 

Hajlandó lennél-e bárkivel üzletelni, a bunkókkal, a bűnözőkkel? 

És azt mondta, hogy nem annyira. És én ismerek olyat, aki azt mondta, én csak 

kedves emberekkel dolgozom. Tehát, hogy hajlandó vagy-e bárkivel üzletelni, 

aki létezik? Minden, ami ez -> Pod & Poc 

Gary ezt mondja: Csinálj üzletet bárkivel, aki elég hülye ahhoz, hogy pénzt 

adjon neked! Ezt érdemes arról megnézni, hogy ezzel mit magadnak 

teremteni. Wow! Ez nagyszerű! Egy hatalmas teremtő vagyok és mi mást 

tudok még teremteni? 

Hogyha valamit meg tudsz teremteni, akkor azt nemteremtetté is tudod tenni! 

Játsszál ezekkel az eszközökkel! Nézd meg, hogy Neked működik-e?  

Mi működik Neked? Az összes eszközt használd ki, játsszál! Játsszál az 

eszközökkel és nézd meg, hogy számodra mit ad vagy mit változtat meg, 

alakít át a Te életedben és a Te üzletedben, hogy több könnyedség és több 

örömöd legyen az üzletedben.  

Köszönöm Neked a részvételt! 

A szöveget Nagy Andrea BarsFacilitator készítette – mirevagyhajlando.hu – a 2016. 

03. 29. webinarium alapján. 

Tolmács: Habalin Gyuszi 

Felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=GSdryDq_Wdw  

https://www.youtube.com/watch?v=GSdryDq_Wdw

