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"Hajlandó vagy pénz mágnes lenni?"  

3. Hajlandó lennél könnyedségben lenni a 

pénzügyeidben?  

Milyen változást hozhat az életedbe, ha elkezded egy 

könnyed, örömteli térből teremteni a pénzügyi 

valóságod? 

Hello Budapest, üdvözöllek Benneteket. 

Tegnap este volt az üzleti alapozó 3. estéje. Nagyon csodálatos látni, hogy 

milyen gyorsan tudnak megváltozni a dolgok az emberek Univerzumaiban. 

Amikor hajlandóak vagyunk kérdéseket feltenni az üzletünkben, és az 

életünkben a pénzzel kapcsolatban is.  

Amikor hajlandó vagy befogadni többet… tehát hajlandó vagy-e befogadni és 

mennyire tudnál még kinyílni a befogadásra? 

Amikor valójában önmagunk vagyunk, akkor kinyílunk a végtelen befogadásra 

és mindent be tudunk fogadni és minden honnan, be tudunk fogadni. 

És ezt nem kell megítélnünk és nem kell ezt limitálnunk. 

Milyen lenne, hogyha kinyílnál a végtelen befogadásra? 

És ha nem voltál velünk az eddigi részeknél, vagy ha itt voltál velünk, és itt is 

leszel velünk, mindenképpen meg fogod kapni az előző részek a linkjeit is. 

Hajlandó lennél-e elismerni az összes változást, ami te vagy, és amit te 

csináltál, amióta …… akár tegnap óta, vagy az előző hónap óta vagy az előző 

év óta? Amikor elkezdjük elismerni, hogy mindent, amit megteremtünk, 

mindent, amit választunk és mindent, amit befogadunk akkor képes lennél-e 

erre az elismerésre, hogy ezt megtedd magadért és másokért? 

Mi lenne, hogyha azt választanánk, hogy az összes teremtésünket 

elismernénk, amik, amik vagyunk, amit választunk és mindent, ami teremt az 

életünkben? Most hogyha csak egy pár pillanatra ránéznék, tehát minden, ami 

vagyunk, ami van nekünk azt mind mi teremtettük. 

 A jót, a rosszat, és a csúfot is. És mit tudunk még teremteni. Tehát a teremtés 

az mindig a most-ból kezdődik. A jelenből. Hogyha hajlandó lennél kinyílni 

arra, ami neked működik és arra, ami tényleg megnevettet téged, és ahol a te 

szenvedélyed van. Mi az, amit te szeretnél megteremteni? És ez hogy néz ki 

számodra? 

Mi van hogyha, minden csak energia? Elmehetsz energiavásárlásra.  
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Lehet, hogy valakivel elkezdesz beszélgetni és akkor ilyen szenvedélyes 

dolguk van üzletükben, ilyen kiterjesztő energia, hogy minden lehetséges és 

minden annyira bulis, nincsen trauma, nincsen dráma, nincsen probléma a 

világukban.  

Te meg azt mondod: óóóóó!! óóóóóó!! wow!! Én ebből szeretnék egy kicsit. 

És ránézhetsz arra, mintha lenne egy, ilyen energia labdád mondjuk, egy arany 

gömb lenne előtted – ez 1 gyakorlat, amit energia labdának hívunk – csak így 

az energia labdádba belerakod azt az energiát, amit az energia vásárláskor 

veszel - ebből szeretnék többet az életben. És csak így belerakom az energia 

labdámba. És akkor valami fincsivel, valaki okossal, valaki éles eszűvel 

találkozol, OK még többet szeretnék ebből az életembe és azt az energiát is 

belerakhatod az energia labdádba. És lehet, hogy találkozol valakivel, akinek 

nincsenek pénzügyi problémái, nem jelentőség teli a számukra csak nagyon - 

nagyon jól tudnak pénzt, pénzt teremteni, és befogadni és, és használni és 

költeni a pénzt. És lehet, hogy arra használják a pénzt, hogy megváltoztassák 

a világot. Nem arra szól, hogy bevétel, kiadás, számlákat fizetni, meg semmi 

nehézség nincsen benne. Csak 1xrűen egy energia, mint bármilyen másik 

energia -> óóóóóóóó! Hogy ebből is szeretnék kérni még egy kicsit. 

Milyen lenne az életed teljes könnyedséggel, hogyha teljes könnyedséged 

lenne a pénzzel? 

Minden, ami ezt nem engedi a Te életedben jelenleg, elpusztítanád ezt, nem 

teremtetté tennéd? Kérlek. -> Pod & Poc 

Ma is nagyon sok kérdést kaptunk, mint például, mennyibe kerül ez a 

webinárium? 

Hééééé, ez az én ajándékom!!! Nektek! <- Katarina Nilsson mondja. 

Mondják, hogy annyira-nagyra értékelem, ezt a … ezt a kedvességet és 

köszönöm, hogy itt vagy velünk és köszönöm, hogy ránézel arra, hogy mi a 

valóságod a pénzzel. Nagyon sokan nem hajlandóak ránézni arra, hogy 

milyen valóságuk van a pénzzel kapcsolatban. Hogy lehet eldöntötték, hogy 

nehééééz! 

Elismernéd-e, és megköszönnéd-e magadnak, hogy itt vagy? És hogy nyitott 

vagy arra, hogy megnézzed, mi a saját valóságod a pénzzel? 

Tehát most kérlek – Kérdezd meg magadtól -> Mi az én valóságom a 

pénzzel? -> Mi az én valóságom a pénzzel? -> Mi az én valóságom a pénzzel? 

Hány nézőpontot vettél be a pénzkörül, a családodtól, a barátaidtól, a 

szomszédjaidtól, a rokonaidtól, a társadalmadtól, a kultúrádtól, ebből a 

valóságból, amik nem is a tieid? 
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Mindezeket a nézőpontokat, mindezeket az ítéleteket a pénzről, meg 

önmagadról a pénzzel kapcsolatban, hajlandó lennél ezeket így, most így 

elengedni? Kérlek. Igen? 

Tehát, minden, amit ez fellllllhozott, elpusztítanád és nemteremtetté tennéd? -

> Pod & Poc 

-  És ezek a szavak, amiket használok ezek az Access Consciousness 

tisztító mondata. És ennek a hosszabb magyarázatát a 

theclearingstatement.com oldalon olvashatod, hátha most éppen valaki 

teljesen új és ezt szeretné megnézni. És ezt használni fogjuk itt és neked 

nem kell használnod, ha úgy érzed, hogy ez neked nem könnyű és/vagy 

csak ez vicces és furcsa. 

A Te nézőpontjaid, a Te gondolataid, megteremtik a TE valóságodat!  

Hogyha valami teljesen mást szeretnél látni az életedben, akkor lehet, 

hogy meg kell változtatnod a nézőpontjaidat és ez, az, amit tudsz 

csinálni ezzel a tisztító mondattal. És nagyon sok minden más eszközzel 

is, úgy hogy kérlek, azt használd, ami működik Neked, és minden, amit 

én mondok vagy javaslok, azt használd, ami olyan bulisnak tűnik 

számodra, hogyha valami ilyen nagyon furcsa, hogy jaj, ez valamiért 

nem vonatkozik rám, akkor rendben ezt ne vedd figyelembe!  

És, és azt használd, ami számodra tűnik bulisnak! OK? - OK? Azt csináld, ami 

Neked működik! – Ez az egyetlen szabály! 

Az összes nézőpontot, amiket bevettünk másoktól a pénzről, ezeket el 

engednénk-e az összeset? Kérlek.  Köszönjük. 

És folyton tedd föl a kérdést, hogy MI AZ ÉN VALÓSÁGOM A PÉNZZEL? 

Tehát, ha úgy választanék a pénzzel kapcsolatban, hogy közben önmagam 

vagyok, akkor az, milyen lenne? És! MI A PÉNZ, amikor ránézünk a pénzre 

igazából az csak egy energia, mint bármilyen másik energia. Az én kérdésem 

az lehetne, hogy van- olyan félelmed bármikor, hogy nem fog maradni soha 

oxigéned? Nem akkor, amikor búvárkodsz, hanem mondjuk úgy, hogy MA? 

Tehát, hogy…. -> szoktál ettől félni? Hogy elfogy az oxigéned? Óóóóóó, 

minthogyha 1 nemet hallanék. 
Vannak kis gyerekeid, akikhez közel vagy? Mondjuk barátaid? Vagy egy 

barátod négyévese vagy egy saját négy évesed vagy kisgyereked? Amikor 

közel vagy hozzájuk és érzed az energiájukat és azt a szeretet, amit érzel tőlük 

és feléjük? És akkor félsz attól, hogy ennek a szeretetnek vége lesz és kifogysz 

ebből a szeretetből? Ez is energia és mi van, ha a pénz is energia? 

Nagyon sok pénz van a világban? Igen! És félünk attól, hogy ki fog fogyni a 

pénz ebből a világból? Hát annyira neeem! És te szoktál félni, hogy kifogysz a 
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pénzből? Tehát, minden, ami ez elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd? 

Pod & Poc 

Hallottál mér arról, hogy kérd és megadatik? Mi van, ha ez arról szól, hogy 

kérsz, vagyis kérdezel? Az egy aspektusa a pénznek a komplexitása. 

Lehetne egy lehetőség, hogy amikor több könnyedséget kérsz az életedbe az 

Univerzum és minden körülötted minden szeretne hozzájárulni és meg is 

fogja tenni, de ezt kérnünk kell! 

Az egyik aspektusa, hogy kérsz-e több pénzt, hogy felbukkanjon? És hogyha 

neeeem, akkor ezzel játszhatnál-e? 

Mi a te valóságod a pénzzel? Mi van, hogyha az lenne a valóságod, hogy én 

kérek pénzt és felbukkan? Mindenhol, ahonnan eldöntötted, hogy honnan 

tűnhet fel a pénz a te életedben? Ezeket elengedhetnénk-e? Az összes ilyet 

kérlek! Köszönöm. Pod & Poc  

Tehát mi lenne, ha a pénz csak úgy meg tudna téged találni? És nagyon sok 

más helyről tudnál befogadni pénzt, amire még csak nem gondoltál, nem is 

gondoltál volna rá? Hajlandó lennél-e ennyi mindent befogadni? Köszönöm. 

Pod & Poc 

Akkor most nézzük meg a kérdéseket. 

1.) Mi kellene, ahhoz, hogy ne érezzem úgy, hogy fölöttem áll a pénz? 

Minthogyha több értéke lenne a pénznek, mint nekem. 

Kié ez a valóság? Amikor beveszed ezt a nézőpontot, akkor kié ez a valóság? 

Akiként létezel? Az Te vagy? 

Tehát, amikor önmagadtól és ilyen nehézséget érzel, és összeszűkülést, akkor 

valószínűleg nem igaz számodra. Amikor valami nehéz, akkor az azt mutatja, 

hogy valami nem igaz számunkra. Amikor megkérdezed, ez az enyém-e 

valójában és van ez a furcsa nehéz érzés, akkor az, nem a tied. Nem a te 

nézőpontod. tehát vissza küldenéd-e kérlek, a feladónak, tudatosággal 

csatolva és elpusztítanád-e? Pod & Poc 

Amikor vajában önmagadként létezel ………… (ha tetszik, azonosulj és helyezd 

a mondatba a neved (magad)), azzal a csomó energiával, a mosolyoddal, az 

örömöddel. Mi a te valódi valóságod a pénzzel?  

És mi kellene ahhoz, hogy 50-50-ben legyél a pénzzel? Hallottál már az 50-50 

koncepciójáról? Amikor mindenkit meghívunk, hogy hozzájáruljon elkülönülés 

nélkül, amikor 49-é teszed magad és valaki mást vagy valami mást 51-é teszel, 

akkor benne hagyod az erődet a másiknak a kezében. És ezt nagyon sokszor 

megcsináljuk a kapcsolatokban is! 

Például, hogy ha van egy pasi, aki nagyon szerelmes ebbe az édes nőbe és őt 

31-é teszi és önmagát pedig 49-, ami azt jelenti, hogy levágja a saját 

éberségét arról, hogy nem annyira hozzájárulás ez a nő, az ő életébe és ezt 
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nem hajlandó meglátni. Mindenhol, ahol 51-é teszed a pénzt és önmagadat 

49-é, azt elpusztítanád és nem teremtetté tennéd-e kérlek. Pod & Poc 

Köszönöm. 

És hogyha 51- teszed magad az üzletedben és vannak alkalmazottaid és azt 

mondod, hogy én 51 vagyok és te 49 vagy, mert te vagy az én alkalmazottam. 

Ez mit teremt? Ez a hozzájárulás terét? A teremtés helyét teremti meg, vagy 

csak felsőbbrendű seggfej vagy? Mindenhol, ahol felsőbbrendű seggfejjé 

tetted a pénz, a te világodban elpusztítanád és nem teremtetté tennéd-e 

kérlek. Pod & Poc Köszönöm. 

Az összes ítéletet, ami van nekünk, és amit bevettünk vagy megteremtettünk 

a pénz körül ezt elpusztítanád és nem teremtetté tennéd-e, kérlek. Pod & Poc 

Köszönöm. Mi van ha, a pénz is csak 1 energia? És mi lenne, ha hajlandó 

lennél több pénzt kérni, hogy felbukkanjon az életedben? És játssz a 

hajlandóságoddal a pénz befogadására. Mindenhol, ahol eldöntötted, hogy ki 

lehet hozzájárulás és mi lehet hozzájárulás a pénzzel kapcsolatban, az 

életedben. Vagy kitől, vagy mitől vagy, hajlandó befogadni pénzt, azt hajlandó 

lennél-e az egészet így most elengedni? Köszönöm. Köszönöm. 

És még, ami feljön most miről döntötted el, hogy ha fogadnád ezt a pénzt, 

akkor mit döntöttél el, hogy lenned kéne vagy tenned kéne, hogy befogadd 

ezt? Ez ilyen az adok-kapok programja, amikor ad neked valaki pénzt, akkor 

mit kell vissza adnod gyakorlatilag? Mi van ha, nem kell semmit se 

visszaadnod? Csak képes vagy, befogadni. Érzed-e a különbséget az 

ajándékozás-befogadás és az adok-kapok, között? 

Mi lenne, ha képes lennék üzletünkbe az ajándékozás befogadásból működni 

ahelyett, hogy ugye csak adunk és kapunk? 

Mi van, ha 50-50 legyünk a pénzzel és ezzel csak játszhatnánk? És mi van, 

hogyha ez csak energia, amit kérhetünk is? És amikor beszélünk arról, hogy 

érezzük ezt a játékot a kisgyerekkel vagy egy kis kutyával, hogy jjajj, milyen 

aranyos kis kutyuska és szeretnénk velük kapcsolatba lépni. Hogyan tudsz 

velük kapcsolatba lépni? Hogyan tudsz kommunikálni vele? Milyen 

energiaként létezel, amikor ők szeretnének veled játszani? 

Amikor azt mondod, hogy hééééé! Kutyus gyere ide!!! Gyere ide!!! és játsszál 

velem!! Ez, ez működik? Hát hogy annyira nem, a baba azt mondja, hogy nem, 

nem hiszem, el kezd mondjuk sírni, vagy elbújni előled vagy a kutyus azt auu, 

nem hinném, inkább játszok errefele. 

És hogyan tudsz kommunikálni a pénzzel, amikor a pénz is egy energia? 

Panaszkodni szoktál a pénzre? Hogyha a pénz a szeretőd lenne, akkor még 

együtt lennétek-e? Vagy lehetséges, hogy túl sokat panaszkodtál 
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mostanában? Mi lenne, hogy ha használhatnád ezt az ilyen csábító, relaxált 

energiát? Ami lehet, hogy egy kicsit ilyen flörtölős és játékos. 

Mi lenne, hogy ha lehetnél ez az energia a pénzzel kapcsolatban?  Csak az 

érdekel, hogy mi kellene ehhez? És kehet, hogy hallottátok már azt a 

koncepciót, hogy a pénz követi az örömöt, és nem az öröm nem követi a 

pénzt? Mi lenne, hogyha szeretne még több pénz csatlakozni hozzád, amikor 

éppen relaxált-abb vagy bulisabb vagy, és nem ennyirreeee, nem vagy ilyen 

összenyomva, hogy jajj, erre van szükségem! Tehát látod a különbséget? 

Milyen energia lehetsz te, hogy több pénzt teremts, hogy több pénzt fogadj 

be? És hogyha a pénz nem lenne probléma és már most meg lenne nagyon 

sok pénzed, akkor mit teremtenél, mit választanál? Tehát a létezés tér-űrjéből 

szoktál választani és teremteni vagy abból a térből, hogy jaj, valamit 

szükséges csinálnom, hogy pénzem legyen. Látod-e ennek a különbségét? 

Hogyha a pénz nem lenne probléma, akkor ki lennél? Mit teremtenél? Milyen 

lenne az üzleted? 

És jöjjön a következő kérdés. Ez egy picivel hosszabb. 

2.) Azon tűnődöm, hogy miért nem teremtek bevételt az üzletemben, amikor 

nagyon sok mindent teremtek és nagyon sok bulis ötletem van, és úgy tűnik, 

hogy nagyon könnyen belemegyek abba, hogy jaj, nem is érdekel, az energia 

eltűnik róla, vagy azt gondolom, hogy bele raknának engem egy dobozba, 

ezáltal hogy elkezdenék pénzt, sokat keresnék, aztán ugye kapok felelősséget 

és aztán ugye ez így nehéz lesz. 

Lehet, hogy-hogy furcsán hangzik, ez nem érdekes. Lehet, hogy ez 1 másik 

ítélet, hogy befogadjuk, és amikor befogadunk egy ítéletet nézőpont nélkül, 

akkor több pénzünk lesz. És még 1kérdésem, amikor az a hatalmas nagy pénz 

érkezik hozzám, elkezdem összehúzni magamat és kényelmesebbnek érzem 

magamat kevés pénzzel, mint a csomó sok pénzzel. Pod-Poc az összesre! 

Egy olyan kérdésem is lenne, hogy ki lesz vajon féltékeny erre, sajnos nagyon 

kevesen látják az ilyen sikert inspirációként. Minthogyha nem lenne szabad 

boldognak lennem. Imádtam az interjút Simonnal a festésről, én még nem is 

kezdtem el, de majd elindul. 

Tehát akkor nézzük csak…. 

Tehát nagyon kreatív vagyok és van, csomó ötletem van ezt írtad.  

Miért nincsen bevételem az üzletemben? 

Mit döntöttél el, hogy történne, ha kibaszott sok pénzt teremtenél az 

üzleteddel? Milyen ítéleted van önmagadról az üzletben? És hogy pénzed 

legyen az üzletedben? És minden, ami ez elpusztíthatnánk, és nem teremtetté 

tehetnénk? Elpusztítod, és nem teremtetté teszed? Pod – Poc! 

Eldöntötted, hogy nem lesz több kreatív ötleted, hogyha túl sok pénzed lesz? 
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- Például. Aztán ez is egy olyan dolog, amiről beszéltünk már, hogy hol van az 

én teremtési tér-űröm, ugye hogy, ez a szükségem van ezt megcsinálni, hogy 

képes legyek, hogy kifizetni az albérletemet?  Vagy ez a teremtés teréből van, 

hogy ez számomra bulis és szeretném, hogy valóra váljanak ezek, ránézhetsz 

egy kicsit így. OK! 

Úgy tűnik, hogy elveszítem ennek az energiáját és belekerülök egy dobozba, 

hogy ha egy bizonyos területen elkezdek pénzt keresni – ezt írtad. 

Felveszed mások, illetve hajlandónak kell lenned mások ítéleteit és többen 

fognak megítélni, hogy ha több pénzed van. És akkor is fognak ítélkezni 

fölötted, hogy ha nem keresel pénzt? Igen. 

Tehát, akik ítélkeznek, azok csak ítélkeznek, akkor is ítélkeznek fölötted, és 

akkor is megítélnek, hogy ha nincsen pénzed és akkor is, hogy ha kevés 

pénzed van, akkor is megítélnek téged, hogyha sok pénzed van.  

EZ, ez teljesen mindegy. Mi kellene ahhoz, hogy érdekes nézőpont legyen, 

hogy ők megítélnek engem? OK! Ez velük kapcsolatos, én itt vagyok, csinálom 

a saját dolgomat, teremtem a saját életemet, és ha jön, be is fogadom a 

pénzt. És ez az én életem, és ez az én businessem ez az én valóságom a 

pénzzel. Ha neked nem tetszik, akkor rendben van. Ok! Csináld a saját 

dolgodat, akkor ítélj meg engem, meg mindenki mást, és amikor befogadod 

az ítéletet minden nézőpont nélkül, akkor nem fog beragasztani téged. 

És amikor erre hajlandóak vagyunk, akkor a bevételeink megnövekednek. 

Hajlandó vagy-e így teljesen más lenni ebbe az üzletedbe és az öröméért 

csinálni ezt ennek a teremtéséért csinálni? Igen. Na ez!! 

Mennyi könnyedséged lehet a pénzzel, amikor ebből teremtesz? 

És minden, ami ezt megakadályozza, hogy te ezt választhasd, és ez lehess, 

elpusztíthatnánk, és nem teremtetté tehetnénk mind ezt? Pod-Poc! 

Köszönöm, és ez hatalmas. 

Kényelmesebben érzem magamat kevés pénzzel, mint sok pénzzel.  

Ez nagyon érdekes….!! 

Milyen nézőpontokat vettél be a pénzről, más emberektől, a családodtól akár? 

A családod kényelemben érezte magát a pénzzel kapcsolatban?  Valószínűleg 

nem annyira, és ezt bevetted-e az összes ilyen szarságot? Hogyha nagyon sok 

pénzed van, akkor biztos, hogy egy bunkó személy vagy? Éééés, hogy biztos, 

hogy kihasználod az embereket, hogy ilyen kapitalista vagy.  Az összes, ….. ezt 

az egész pakkot így bevetted-e? Mi van, hogyha ez nem is igaz a számodra? 

Mi van akkor, hogyha a pénz egy eszköz a számodra, hogy megváltoztasd a 

világot? Mit tudnál teremteni és választani, hogy fejlesztd és megváltoztasd az 

egész földünket azáltal, hogy nagyon sok vagyonod van az életedben? 
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Itt van egy könyv, amit nagyon tudok ajánlani. 

Ez a jóindulatú vezetőség egy jobb világért.  

https://accessconsciousness.me/shop/2015/06/28/ben

evolent-leadership-for-a-better-world-unlocking-

benevolent-capitalism-by-chutisa-bowman-gary-

douglas-steven-bowman/  

Tehát a valódi befogadásban akkor nem vagy ítéletben 

semmivel és mindent képes vagy hajlandó fogadni, 

ami sikeres. Tehát a valódi befogadásban nincsen 

semmiről ítéleted. És mindent hajlandó vagy sikeresen 

befogadni??? OK!! 

Mindig is azt gondoltam, hogy nem kéne, hogy túl boldog legyek. Mi történik, 

hogyha túl boldog vagy, vagy mi történik, hogy ha túl sok pénzünk van, 

megítélnek minket az emberek? Az fogják mondani, hogy hé milyen drogon 

vagy te, hé túl boldognak nézel ki. Nincsenek valami problémáid?? ÓÓÓ, nem. 

Én csak úgy boldog vagyok, minden jól működik és minden kibaszott sok 

pénzt csinálok, teremtek. Akkor meg fognak ítélni az emberek? Hát persze, 

hogy igen. De vajon, meg fognak-e ítélni, ha nagyon kevés pénzed van, 

nagyon rossz az egészséged. Ó igen, akkor is. tehát szeretném, ha játszanál 

ezzel a kérdéssel, hogy Mi az én valóságom a pénzzel? 

És kérdezd meg magadtól, hogy hajlandó vagyok-e teljes könnyedséggel 

lenni a pénzzel? És kérdezd meg magadtól azt is, hogy mi kellene ahhoz 

nekem, hogy teljes könnyedséggel legyek a pénzzel? És minden, ami 

megakadályozza, hogy ez legyél, és ezt válaszd, elpusztíthatnánk, és nem 

teremtetté tehetnénk? Köszönöm. Pod & Poc 

És nagyon remélem, hogy kaptál valamit ebből a fél órából a könnyedség a 

pénzből! Amennyiben tetszik neked ez a webinárium sorozat, oszd meg 

kérlek. Add meg másoknak azt az esélyt, hogy ezeket a nagyon erős 

eszközöket megkaphassa, mert ezek igazán működik, amikor nem kötelező 

használnod, és amikor használod őket, akkor nagyon tudnak működni. 

És én nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek neki. 

Még van 2 rész ebből a sorozatból, várlak. Köszönöm. 

Tolmács: Habalin Gyuszi 

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

04. 26. webinarium alapján. ~ Felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=lQA11QkfynA  
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