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Üdvözöllek a pénz mágnes webinárium negyedik részén.
Vannak ilyen nézőpontok, hogy soha nem leszünk gazdagok, túl sok
adósságunk van, nincsen elég pénzünk. Vannak ilyen általános dolgok.
Minden, ami feljön neked azt hajlandó lennél-e elengedni most? -> Podc &
Poc És ez, az Access Consciousness tisztító mondata, ami az egyik eszköz,
amit arra használhatunk, hogy a korlátozásokat energetikai szinten elkezdjük
megváltoztatni. Hogyha erről többet szeretnél megtudni, akkor ezen a
weboldalon tájékozódhatsz http://www.theclearingstatement.com/ ahol egy
átfogó magyarázatot kapsz. Én használni fogom ezt ma, úgy-hogy csak
játsszál velem, ezzel és érezd jól magad és kérdezd meg magadtól?
Mit jelent nekem a pénz? Hány ilyen nézőpont a tied valójában?
Nagyon sok nézőpont van a pénz környékén a családunkban …
Te miben nőttél fel? Édesanyád és édesapád hogyan beszélt egymással és
veletek a pénzről? Ez könnyű volt, bulis volt, könnyed volt vagy valami
teljesen más? Tehát minden, ami ez és minden, amit felvettél
gyermekkorodban vagy még akár az előtt is, és más emberektől, ebből a
valóságból, ami nem igazából a te valóságod, ezeket hajlandó lennél-e
elengedni mind ezt? Köszönöm, -> Podc & Poc
Mi van, hogyha van egy lehetőség, hogy megteremtsd a saját pénzügyi
valóságodat? A saját valóságodat a pénzzel? Ez milyen lenne a számodra,
hogyha abból működnél, hogy mi igaz a számodra? Hogyha ez könnyednek
érződik, akkor kezdj el játszani ezekkel a különböző eszközökkel.
Van egy pár kérdésünk, amit kaptunk mára. Megnézzük ezeket az arany
eszközöket itt a pénz környékén az Access Consciousness-ben és a Joy Of
Business-ben. Facilitáltam már egy jó pár Joy Of Business tanfolyamot
Európában és még a Hogyan teremtsd meg a saját pénzügyi valóságodat?,
című különleges tanfolyamot is. És nagyon érdekes látni, azt hogy mennyire
nehéz tud lenni ez az embereknek. A nehézségek a pénzügyek körül.
Mi van, hogyha a pénz igazából csak egy energia? Mint például….., nem is
tudom, minthogyha egy ilyen folyamatos áramlásba lenne a pénz. Hogyha
megkérdezed magadtól, hogy nagyon sok pénz van az Univerzumban, ami
hozzáférhető ebben a világban?  Igeen.
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És az Univerzumnak, van nézőpontja arról, hogy ki mennyi pénzt kaphat?
Neem.  Tehát mi van, hogyha az egyik dolog, amit most azonnal
megcsinálhatsz elkezdesz több pénz kérni, hogy felbukkanjon az életedben!
Kipróbáltad már valaha, hogy megkérd a testedtől, hogy több energiája
legyen? Hééé, Test, kérhetünk egy kis több energiát, most? Mi kellene ahhoz,
hogy több pénzem legyen, mint ami most van az életemben, most azonnal?
Minden, ami visszatart attól, hogy Te ezt kérd és befogadd teljes
könnyedséggel, ezeket hajlandó lennél-e elengedni mindezt isten tudja hány
szorosan? -> Podc & Poc
Tehát ez nagyon egyszerű dolog, azon múlik csak, hogy kérdéseket tegyünk
fel és ilyen nyílt végű kérdéseket. Tehát, hogy ne ilyen konklúziókat a
kérdőjellel a végén.
Tehát megpróbálhatod, hogy több pénzt kérsz és legyél hajlandó ezt
befogadni ezt bármilyen irányból, ahogyan megérkezik hozzád.
Mindenhol, ahol eldöntötted, hogy hogyan tudsz befogadni pénzt vagy
kaphatsz pénzt vagy, hogy honnan jöhet neked pénz ebben a fizikai
valóságban, ezeket elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd? Kérlek. -> Podc
& Poc
Tehát az összes következtetést, ítéletet, kivetítést elvárást, ami itt van neked a
pénzzel kapcsolatban, vagy önmagaddal kapcsolatban a pénzzel
kapcsolatban?
Ezeket elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd? Kérlek. -> Podc & Poc
Az összes döntést, ítéletet, számítást és következtetést, amid van arról, hogy
honnan fogod megkapni a pénzedet és hogyan és mennyit, miért stb.
Ezeket elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd? Kérlek. -> Podc & Poc
Köszönöm. - Akkor most nézzük a kérdéseket. - Nézzük.
1.) Kb: 2 hónapja kérdésekben élek, miért nem mozdul a pénzvonzás?
Tehát, amikor kérünk, az történik ilyenkor az Univerzumban, hogy lesznek
ilyen újra rendeződések a kvantum összefonódásokban, amire szükség van.
Tehát a dolgoknak meg kell változniuk és néha ez egy kis időbe telik.
Tehát meg kell kérdeznünk, illetve kérnünk kell, és utána majd megkapjuk. És
néha ez egy kis időbe telik. Az egyik dolog, hogy légy türelmes és a másik
dolog, hogy Neee kezdj el panaszkodni, hogy nincs pénzed, mert ilyenkor
megölöd ennek a generálását és teremtését és a lehetőségeket a pénzzel.
Tehát általában hajlandóak vagyunk kérni több pénzt, de igazából utána még
könnyebben megöljük a lehetőségeket, azáltal, hogy ezt mondom, hogy nincs
elég pénzem, több pénzre van szükségem, és hogy van ez a számlám és
amint belemész ebbe a panaszkodós energiába, azonnal megölöd azokat a
lehetőségeket, amivel több pénzt tudnál bevonzani.
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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Tehát itt az egésznek az lenne, hogy kérd, és utána FOGD BE!
És várjál és legyél türelmes és legyél hálás azért, amid van és legyél hálás
azért, amiért már eddig megteremtettél. Óóóó, hóhó, mennyi mindent létre
hoztam, amit eddig létre hoztam. Van valahol élnem és mennyire boldog
vagyok ezért, legyél hálás, amit már létre hoztál. Óóóóó, nagyszerű ekkora
adósságot teremtettem, mennyire erős vagyok. Mi kellene ahhoz, hogy valami
MÁST tudjak létre hozni, mert itt az ideje a változásnak és megkövetelem
magamtól, hogy megváltozzon a pénzügyi valóságom. És kezdj el feltenni
kérdéseket, hogy generáljál többet az életedben.
Hát ez nagyszerű, hogy folyton kérdéseket feltenni, és miért nem mozdul a
pénzvonzás? A kérdésem az lenne neked, hogy Hajlandó vagy-e befogadni?
Tehát minden, ami ez, minden, ami megakadályozza, hogy befogadd a pénzt
teljes könnyedséggel, bárkitől ás bármilyen irányból? Ezt, kérlek,
elpusztítatnád, és nem teremtetté tennéd, Isten tudja hány szorosan? -> Podc
& Poc - Köszönöm.
Még egy nagyszerű eszköz, amit én imádok.
Elpusztítani és meg nem teremtetté tenni az összes olyan helyet, ahol meg
nem hívottá tetted a pénzt. Mindenhol, ahol meg nem hívottá tetted a pénzt
ma vagy máig! Elpusztítatnád, és nem teremtetté tennéd, Isten tudja hány
szorosan? -> Podc & Poc
És ez egy nagyszerű eszköz!!! Bármire használhatod. Mindenhol, ahol, meg
nem hívottá tettem a lehetőségeket vagy az örömöt. Mindenhol, ahol, meg
nem hívottá tettem a nem is tudom…. a flörtölést vagy bármire, azt az üres
részt kitöltheted, elpusztítatnád, és nem teremtetté tennéd, Isten tudja hány
szorosan? -> Podc & Poc
És kérjél valami mást, hogy felbukkanjon, valami több bukkanjon fel.
Mi kellene ahhoz, hogy ennél is több örömöm legyen, még több lehetőség
jöjjön hozzám, még több pénz, vagy bármi, amit szeretnél az életedben.
Mit jelent neked a pénz? Mi lenne, hogyha képes lennél működni a saját
valóságodból a pénzzel kapcsolatban? Mi a Te valóságod a pénzzel?
Kérdezd meg ezt a kérdést magadtól! És ha nem tűnik elég tisztának, hogy
nem is tudom mi az, az én valóságom a pénzzel, akkor  gratulálok!
Mert akkor már, a változás útján állsz! És ebből az üres térből, sokkal több
tisztán látást kérhetsz. Mi kellene ahhoz, hogy teljesen tisztán lássam azt,
hogy mi az én valóságom a pénzzel kapcsolatban? És mehetsz vásárlásra,
energia bevásárlásra. Tudom, hogy néhányan ismeritek ezt az energia labdás
gyakorlatot. Az lehet ez az energia labda vagy arany gömb vagy bármi magad
előtt és elmehetsz energiát vásárolni. Vagy, hogyha látod, hogy valakinek
nagyon-nagyon könnyedén mennek a pénzügyei és örömmel van benne és
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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úgy érzed, hogy te nem és te szeretnéd, akkor azt mondhatod, Héééé
szeretnék ebből kicsit többet az életembe, és csak így begyűjtöd azt az
energiát, ebbe az energia labdádba.
Óóóó, szeretnék több, nem is tudom….. a lakásomba … vagy többet szeretnék
utazni és 5*-os hotelekben lakni, És akkor nézd meg az utazási katalógusokat
és akkor óóó, ebből szeretnék többet az életemben, ez az egyik módja annak,
ahogy megtudod, fel tudod fedezni, hogy mi is a te a valóságod a pénzzel
kapcsolatban. Tehát mi az, hogy mókás neked meg a testednek? Mókás lenne,
bulis lenne a testednek, hogyha 5*-os hotelekben lennétek? Na, úgy tűnik ez
a te pénzügyi valóságodnak a része és még mi??? És még mi? És még mi?
Milyen autót szeretnél te igazán vezetni? Mi lenne örömteli a testednek?
Mindenhol, ahol ezek így nem annyira igazodnak a családod standardjeihez
vagy az emberekhez körülötted ezek. Az összes ilyen dolgot elpusztítanád, és
nem teremtetté tennél, ami ezzel kapcsolatban följön benned? -> Podc & Poc
Egy másik kulcs, hogy legyél hajlandó befogadni mások ítéleteit, anélkül, hogy
nézőpontod lenne róla. tehát lehet úgy is, hogy - Érdekes nézőpont lehet,
hogy azt gondolja a szomszédom, hogy 5*-os hotel lakni őrültség.
Az összes reakciót, amit te megteremtesz más emberekben, amikor te
megváltoztatod a pénzügyi valóságodat és szituációdat, mindent, amit ez
felhoz, más emberekben az nem rólad szól, hanem róluk szól, mert ők
ítélkeznek önmaguk fölött, hogy mi az, amit már választottak, vagy
teremtenek, vagy nem teremtenek meg az életükként.  Ez nem a tiéd és ne
vedd be!! Neeee, enged meg, hogy beragadjon, csak engedd le a falaidat és
fogadd be az ítéletet. Tehát mindenhol, ahol nem vagy hajlandó befogadni
más emberek ítéleteit kérlek, pusztítsd el és tedd nem teremtetté. -> Podc &
Poc – Köszönöm.
Mi van ha, ez, ez valójában a te választásod? Hogyan szeretnéd te ezt?
Milyennek szeretnéd a pénzügyi valóságodat, hogy legyen? OK!
2.) Hogy tudok kijönni abból, hogy a hiánytudatból, meg a hiány
gondolatokból teremtek? Tehát, Kedvesem azt kérdezném tőled, hogy kihez
tartozik ez? Ez az ilyen hiánytudatosság, szegénység tudatosság, ez kihez
tartozik ez, ezek a te nézőpontjaid? És hogyha nem a tieid, akkor kérlek, hogy
tudatossággal csatolva küldd vissza a feladónak és pusztítsd el és tedd nem
teremtetté. Mindenhol ahol, bevetted sajátodként. -> Podc & Poc
És csináljuk meg ezt a … így mindenki. Milyen hülyeséget használunk, hogy
megteremtsük a szegénység mentalitást, amit választunk? Mindent, ami ez
isten tudja hány szorosan. -> Podc & Poc
Milyen hülyeséget - és ebben a kontekszusban azt jelenti, hogy
tudatosságtalanság, tehát ugye beszélünk az éberségről meg a tudatosságról,
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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- mindenhol, ahol mi magunkat tudattalanná tesszük, és akkor úgymond
hülyévé tesszük magunkat a szituációban. Milyen hülyeséget használunk,
hogy megteremtsük a szegénységmentalitást, amit választunk? Minden, ami
ez Isten tudja hányszorosan hajlandó lennél elpusztítani, nem teremtetté
tenni? -> Podc & Poc
Tehát, Kedvesem – Mi a Te valóságod a pénzzel? Mit jelent neked a pénz?
Hogyha nem a hiányról szólna, akkor mi lenne az? Mi mást választhatsz?
És hogyan választhatsz még játszani a pénzzel, hogy bulis legyen a pénz?
Hogy több pénzt hívj be az életedbe? És ne tedd problémává a pénzt.
Mindenhol, ahol problémává teszed a pénzt az életedben, elpusztítanád, nem
teremtetté tennéd, kérlek? És visszaküldenéd a feladónak tudatossággal
csatolva? -> Podc & Poc
Köszönöm.
Tehát, hajlandó vagy-e pénzzel rendelkezni Kedvesem?
Nagyon érdekes, hogy látjuk, hogy van egy ilyen minta. Hogy ilyen pénzhiányt
teremtünk az életünkben szükséges ilyenkor, hogy bármilyen változás esetén,
meg kell változtatni a nézőpontunkat. A MI nézőpontunk az, ami megteremti
a MI valóságunkat és nem fordítva van. Tehát nem a valóság teremti meg a
nézőpontjainkat.
Tehát, hogy azt látod, hogy OK! Szuper! Úgy látom, hogy ebben a szegénység
mentalistás mintában vagyok már megint, lehetsz éber erre, amikor ezt
csinálod, és megkérdezheted magadtól? Óóóó, ez az enyém???
És ha nem a tied, küldd vissza a feladónak tudatossággal csatolva.
És van itt egy másik kérdés is, amit szeretek használni.
Kiként létezek ilyenkor, amikor a hiánytudatosságot választom? Kiként
létezem? Akkor lehet, hogy lesz egy ilyen éberséged, hogy én az anyámként
létezem vagy az apámként!!!! Pod-Poc-kolni az összeset, elpusztítani, nem
teremtetté tenni, -> Podc & Poc
Hol vagyok én a pénzzel a kapcsolatba? Hol vagyok én ebben a szituációban?
Mi az én valóságom a pénzzel? És kérhetsz több tisztánlátást a saját
valóságodban a pénzzel. Remélem, ennek így van értelme és az ilyen, hogy
Oké ezzel vagy egy-két ilyen eszközzel akár játszhatok is.
Ez a lényege ezeknek a webináriumoknak, ezeknek a hangoutoknak, hogy egy
kicsit beszéljünk arról, hogy ezeket az eszközöket, ezeket az arany eszközöket
a saját előnyünkre tudjunk használni, hogy többet tudjunk létrehozni az
életünkben, hogy többet, ami működik nekünk, ami nekünk bulis és kevésbé
abból a perspektívából, hogy …., hogy az emberek mit várnak el, hogy mit
vetítenek ránk, hogy legyünk.
Amikor valóban önmagadként létezel, akkor mit jelent Neked a pénz?
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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Bármi, ami Neked feljön ilyenkor ez megváltozott-e azóta, amióta elkezdődött
ez a hangout az elmúlt 20 percben? Hogyha igen? Akkor milyen szuper!!
Mi más változhat még?
Ha, nem akkor meg minden, amit jelent Neked a pénz, akkor kérlek, pusztítsd
el és tedd nem teremtetté -> Pod & Poc
És kezdj el kérdezni, hogy Mi az én valóságom a pénzzel? Mi az, amit én
szeretnék? Milyen könnyedséget szeretnék még a pénzzel kapcsolatban?
Mennyi örömöt szeretnék még? Mennyi lehetőségem van? Mi van, hogyha a
pénznek nem kell, hogy probléma legyen? Vagy mi van, hogyha nem kell,
hogy nehéz legyen?
Mi van, hogyha ez csak arról szól valójában: Valójában, hogy ezt a valóságot
meg tudjuk változtatni? Hogyha nem lenne limited a pénzen egyáltalán, tehát
korlátod, hogyha nagyon sok pénzed lenne, akkor mit teremtenél az
életedben? Miként teremtenéd meg az életedet? Mit választanál, hogyha a
pénz nem lenne probléma soha többé számodra, akkor milyen lenne az
életed?
Hajlandó vagy-e ezzel rendelkezni? Hajlandó vagy-e ezzel a könnyedséggel
rendelkezni ezzel az örömmel, ezzel a szabadsággal?
És minden, amit ez felhozott, azt elpusztítsd el és tedd nem teremtetté, kérlek.
-> Podc & Poc - Köszönöm.
Tehát, beszéltünk arról, hogy miért nem bukkan fel a pénz, meg hogy, hogy
lehet kijutni a szegénység mentalitásból, a hiánytudatból.
És van itt még 1 érdekes kérdés!
3.) Mi az, ami a valóságot megteremti most az életemben?
És az én egyik kérdésem az lenne, hogy mit értesz ez alatt most Kedves?
Mi van, hogyha csak választhatsz -> hogy használhatod ezeket az eszközöket,
hogy nem használod ezeket az eszközöket.
Mi az, ami számodra ezt valóssá teszi az életedben?
Hát választhatod az, hogy játszhatsz az eszközökkel és megnézheted, hogy
valami megváltozik-e Neked.
És az is a Te választásod, hogy NE használd ezeket az eszközöket vagy
bármelyik másik eszközt és akkor meg lesz ugyanaz a régi valóságod, ami
mindig is volt. Te hozod létre a valóságodat és hozom létre a sajátomat.
Mindannyian ezeket teremtjük magunknak, mindent magunk körül a
valóságunkban mi teremtettük meg minden pillanatra. A jót, a rosszat és a
csúfat is. És ez mennyire király!!
És nézzünk erre rá és legyünk hálásak mindenért, amit létre hoztunk az
életünkben egészen idáig. Az összes jó dologért, az összes rossz dologért.
És még az összes problémáért, az összes drámáért, és az összes örömteli
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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pillanatokért is. És amint rájövünk arra, hogy nagyon, nagyon KIRÁLY ÉS POTENS,
HATALMAS TEREMTŐK VAGYUNK, és bármit létre tudunk hozni. Ilyenkor máris
választásban vagyunk! Abban, hogy választhatjuk azt, hogy mi az, amit
szeretnénk megteremteni a saját életünkként.
Tehát, hogyha kiraknád magadon kívülre a dolgokat, hogy mondjuk, vannak
ilyen kifogásaid vagy ítéleteid és jönnek ezek a különböző okok, és
igazolások, hogy miért nem hozol létre dolgokat -> ilyenkor a LÓFASZSÁG
ORSZÁGBA VAGY!
Hogyha azt választod, hogy annyira potens legyél, mint aki valójában vagy
milyen lenne a TE életed 5 éven belül???
És hogyha azt választod, hogy a LÓFASZSÁG ORSZÁGBA MENNÉL, és belemész
ezekbe az ítéletekbe, okokba, igazolásokba, milyen lenne az életed 5 éven
belül???
Melyik tetszik Neked jobban?
Elkezdenél…., kérlek, arra éber lenni, hogy hol kezdesz el ítélkezni ÉS
mindenhol, ahol megítéled önmagadat a pénz valóságában, mert ugye most a
pénzről beszélünk éppen, ezt most elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd?
Kérlek -> Pod & Poc
És nézz át a világba a hálán keresztül. Nézz hálával a világra. Hogyha a
hálában vagyunk a világunkban, akkor az ítéletek nem tudnak létezni
egyszerre együtt, nem léteznek. Amikor hálásak vagyunk, akkor ez az tér,
amikor többet tudunk behívni az életünkbe.
Mennyire tetszik ez a recept Neked? Ez aaaa, ez a Hála, leengedni a falakat,
felmegy a befogadás szintje, amikor feltolod, a falaidat akkor nem tudunk
befogadni, amikor hálásak vagyunk és leengedjük a falainkat, akkor kinyílunk
nagyobb szintű befogadásra. És kérhetünk bármit, amiből többet szeretnénk
az életünkben. És ilyenkor, egy kis-kis türelmet hozzáteszünk és egy kis hálát
még tovább - arra, amit MÁR létre hozunk és legyünk nyitottak arra, hogy mi
az, ami felbukkan, mint például lehetőségekben vagy emberekben, vagy
pénzben, vagy bármilyen dologban, ami, ami mókás lehet nekünk az
életünkben vagy a testünknek.
Tehát ahelyett, hogy belemennék abba, hogy megítéljük magunkat, hogy
óóóó nem teremtek eleget, nincsen elég nekem, nem vagyok én elég. Fönn
vannak ezek a falaid, akkor nem tudsz befogadni. Nem fogadsz be, elkezdesz
mindenki mást is megítélni, hogy jajjj, ők nem hozzájárulások nekem, nem
bukkan fel semmi, nem történik semmi. Látod az energiában ilyenkor a
különbséget?
Legyél éber arra, hogy mit mondasz, és mit gondolsz magadnak. Mert ez is
egy kérés egyébként. Tehát amikor azt mondod magadnak, hogy mennyire
Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?
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nincsen pénzed, hogy hiányod van, nincs elég, ilyenkor az univerzum ezt, EZT
fogja neked visszahozni. Milyen játékot szeretnél TE játszani? És mi lenne
számodra kiterjesztőbb?
Mindenhol ahol megítéled magadat vagy a választásaidat, elpusztítanád, és
nem teremtetté tennéd? Kérlek -> Pod & Pod
Tehát ez a 4. hangout vagy webinárium ebben a sorozatban, hogy Hajlandó
vagy-e pénz mágnessé válni vagy az lenni?
Szeretettel várlak a következő részre is, témánk: Hajlandó vagy-e túlteremteni
Önmagadon?
Ha tetszenek ezek az eszközök, akkor szabadon, kérlek, akár oszd meg a
barátaiddal, emberekkel, annyira szívesen látom, azt.
Több embert, akik hajlandóak többet választani önmaguknak, több
könnyedséget, több örömöt, több bulit. És tudom, hogy ez egy ilyen nagyon
fincsi világot és nagyon örömteli helyet tudnak teremteni nekünk a játékra.
És ha, szeretnél tanfolyamra jelentkezni vagy choachingra jelentkezni a
pénzzel, az üzlettel (Business) azt is lehet, skype segítségével.
email: katarina@eqvarium.com
weboldalam: http://katarinanilsson.com/
http://accessjoyofbusiness.com/facilitator/katarinanilsson/
Tanfolyamokat ezeken a címeken vagy a Facebook oldalamon is.
Kurzusaim: Access üzleti alapozó 1 napos - Egy másik út az üzletben nincs
előfeltétel.
Annyi változást látok az emberekben, amikor megnézik ezeket az eszközöket.
Ezen az 1 napon megnézzük ezekkel az eszközökkel, hogy abbahagyjuk azt,
hogy eltereljük a fegyelmünket, amikor az életünket akarjuk megteremteni
meg az üzletünket, olyan eszközöket is megnézünk, amivel folyamatosan
tudunk többet választani, többet létre hozni és nagyon sok eszközt arra, hogy
megváltoztasd a pénzügyi valóságodat és a pénzzel kapcsolatos valóságodat.
Kreatív áramlás workshop – ahol a kreatív szuper erőinket nagyon sok félére
használhatjuk majd.
Többet megtudhatsz itt: www.accessjoyofbusiness.com
Remélem kaptál valamit ettől a mai webináriumtól, ezek az eszközök
működnek. Egyetlen 1 feltétele van, hogy használnod kell.
Amikor nem használod az eszközöket akkor nem működnek ez is a mi
választásunk.
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Én azt választom, hogy tovább használom ezeket az eszközöket, mert az én
életemben annyi mindent megváltoztatott. Az életemben, a valóságomban, az
üzletemben és ezért rendkívül hálás vagyok.
Élvezzétek a napotokat és köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hogy
választottátok önmagatokat.
Szevasztok 
Tolmács: Habalin Gyuszi
A szöveget Nagy Andrea BarsFacilitator készítette – mirevagyhajlando.hu –
https://www.youtube.com/watch?v=kMiv4rXzDvA
2016. 05. 09. webinarium alapján.

Hajlandó lennél könnyedségben lenni a pénzügyeidben?

9

