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Katarina Nilsson: Hajlandó vagy-e pénz mágnes lenni? 

2. Készen állsz-e arra, hogy örömöt válassz az 

üzletedben? 

Készen állsz-e arra, hogy örömöt válassz az üzletedben? 

Az eszközök, amiket az Access Consciousness-ben használunk, és amikről 

beszélünk, azok arról szólnak, megerősítsünk Téged abban, amit TE tudsz, az 

üzletedben és az életedben. 

És miért is kellene örömet választanunk. 

És örömet az üzletben? 

Miért lenne örömünk az üzletünkben? 

Hány ember működik örömből az üzletében? 

Te? Te választottad? (- azt hiszem ez, 1 nem volt.) 

Mindent, amiről eldöntötted, hogy teljesen komoly, és, és ilyeeennn kemény, 

ilyeeen nagyon kemény nézőpontod, ami az üzletről van -> azt hajlandó 

lennél elpusztítani és nemteremtetté tenni? -> Poc & Pod 

És ezek a nézőpontok, hogy neked komolynak kell lenned az üzletedben, 

ezek, ezek valójában a Tieid? 

Tehát, ezeket a nézőpontokat vissza is küldhetjük. 

Visszaküldhetjük a feladónak tudatossággal csatolva. (Ez 1 nagyszerű eszköz!!) 

Mi lenne ha, az üzletünk lenne az életünk? Az egész életünk? 

Milyen lenne ha, az egész éltedet és az üzletedet mindennap 

megteremtenéd? És az, amit itt csinálunk, mert minden egyes választás, amit 

meghozunk és minden választás, amit nem hozunk meg, megteremti a 

jövőnket és a holnapunkat. 

Minden, amit ez felhozott, bármit és bárkiben, azt hajlandó lennél-e 

elpusztítani és nemteremtetté tenni? Köszönöm. -> Poc & Pod 

Ha, most azon gondolkozol, hogy tulajdonképpen én mit is mondtam, akkor 

tudd, hogy ez az Access Consciousness tisztító mondata, ez 1 olyan eszköz az, 

amit arra használhatsz, hogy felszámolj és nemteremtetté tegyél korlátozó 

nézőpontokat. ((Erre való magyarázatot a theclearingstatement.com oldalon 

találsz, és ott többet tudsz róla olvasni.) Ezzel játsszál nyugodtan és csak 

mondd, hogy Pod & Poc ha, nem emlékszel az egész mondatra.)) 

Mi van, hogyha az üzletünk az életünk? 
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És mi van, hogyha megteremtjük mi az életünket? És a mi üzletünket, minden 

egyes pillanatban az egész napunk során? Mit szeretnél, milyen legyen az 

életed? Mit szeretnél, milyen legyen az életed és az üzleted 5 éven belül? 

Ennek? Így érzékeled az energiáját? 

Tehát, mit választhatsz, mi lehetsz, és mit tehetsz ma, ami hozzá igazodik 

ehhez az energiához? És minél több választást meghozunk, ami hozzá 

igazodik ehhez az energiához, annál inkább ezt, elkezdjük megteremteni. 

A nézőpontjaink teremtik a valóságunkat és nem fordítva! 

Nem a valóságunk teremtik meg a nézőpontjainkat! 

OKÉ?  

Nagyon boldog vagyok, hogy küldtetek nekem kérdéseket. Nézzünk meg 1 

párat. Érdekes kérdések vannak!  

1. kérdés  

Rengeteg ötletem van és projektem, a kidolgozásuk odáig többnyire eljut, 

hogy létrehozom, kidolgozom őket, de amikor a bevételek beáramlásának a 

fázisába kerülök, valami elakad, elveszítem az érdeklődésemet, és új dolgok 

felé fordulok és kezdődik minden elölről. 

Mit tehetek, hogy bevételt is generáljak mindabból, amibe belekezdek? 

Ebben a nagyszerű kérdésben nagyon sok éberség van, amit meg tudunk 

nézni itt, ezzel kapcsolatban.  

Kezdjük mindjárt a hülyeség processzel. A hülyeség ebben a kontextusban 

arról szól, hogy tudatosságtalanság az éberség. Az, AZ, amit azt kapunk a 

kérdésektől, ugye kinyílunk a több információ felé és így új választásaink 

lehetnek. 

Tehát milyen hülyeséget használok, hogy visszautasítsam a pénzt, amit 

választok? 

Minden, ami ez (így mindannyiunknak) -> Helyes, helytelen, jó, rossz poc-pod, 

mind a 9, rövidek, fiúk és túlon túl. 

Tehát, még 1x 

- Milyen hülyeséget használok, hogy visszautasítsam a pénzt, amit választok? 

Mindent, ami ez Isten tudja hányszorosan hajlandó lennél elpusztítani és 

nemteremtetté tenni?  -> Poc & Pod 

És a másik dolog, hogy: mi az, amit te szeretsz, aaaaa, a hiány tudatban, a 

hiány mentalitásban? (Ugye Te magyar vagy?) 

Tehát a kérdés:  

Mit szeretsz a hiány tudatban? Mit szeretsz a hiánymentalitásban? 

(Katarina: Nagyon hálás vagyok a magyar résztvevőknek és a tolmácsolásért) 
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- Magyarországon, nagyon sok ilyen hiánynézőpont van, ilyen hiány 

mentalitás. Ugye? Ez egyáltalán a Tiéd? Ezt visszaküldhetnénk-e? Az összes 

ilyen nézőpontot a feladónak tudatossággal csatolva, elpusztítani, és 

nemteremteni, mindent, ahol a szegénység mentalitást az operatív 

állapotunkká tettünk. Mindent, ami Isten tudja hányszorosan hajlandó lennél 

elpusztítani és nemteremtetté tenni?  -> Poc & Pod 

Azon kívül még a pénz egy energia. 

A pénz az 1 energia és mindig kérhetünk több, bármiféle energiát az életünk, 

hogy megjelenjen, beleértve a pénzt is, és ez egy dolog, és ez egy kulcs, amit 

ezért kérnünk kell. 

A másik dolog pedig az, hogy kérnünk kell, és olyankor hajlandónak kell 

lennünk kinyílni rá annak és befogadni.  

A trükk az lenne az egyik itt, hogy ez soha nem úgy fog megjelenni, ahogyan 

gondolnád. 

TEhááááát! 

- Mi kellene ahhoz, hogy NE ítéld meg magadat vagy az üzletedet, vagy a 

bevételedet itt ezen a ponton, csak engedd le a falaidat, és nyílj ki a 

befogadásra? 

És ezen kívül szükséges, hogy hajlandóak legyünk pénzt birtokolni. 

2 . Kérdés 

És ez ide is illik, ez érvényes ide is erre a kérdésre!! Tehát. 

Néha ugye elköltöm pénzt, néha teremtek pénzt, megint elköltöm, néha 

megint teremtek és megint elköltöm, mintha nem lenne, egy ilyen 

alapszintünk, ahol VAN pénzünk. Alapszintet teremteni -> van pénzem. 

Ehhez, hogy ezt megváltoztassuk, ahhoz meg kell változtatnunk a 

nézőpontunkat olyanra, amivel hajlandóak vagyunk pénzt birtokolni.  

És erre vannak különböző eszközeink, hogy ezt megteremthessük.  

Hogy hazugság legyen az, hogy nincs pénzünk, mert mindig lesz  pénz! 

Tehát, ezen kívül ezt is meg is követelheted magadtól. Oké, ez megváltozik. 

Oké, én ezt megváltoztatom, teremteni fogok pénzt az üzletemmel, és 

hajlandó vagyok befogadni pénzt. És tegyél meg és legyél minden, ami 

szükséges, ahhoz hogy ezt meg tudd teremteni. Rendben  

Nézzünk kicsit vissza a mai témánkra.  

- Készen állsz-e arra, hogy örömöt válassz az üzletedben? 

Mindenhol, ahol a problémákra fókuszáltál az üzletben, ezeket hajlandó 

lennél-e elpusztítani és nemteremtetté tenni -> Pod-Poc. 

- Mit teremtene az üzletednek az, hogyha nem lennének benne problémáid? 
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Érzékeled ezt az energiát?  

És mennyire király már ez!  

Mennyit teremtünk, mennyire teremtjük a drámákat, a problémákat, amikor 1 

picit unatkozunk. 

Vannak ilyen, különböző …, biztosan sokan ismeritek azt amikor, az emberek 

fele humanoid, a másik fele meg ember. A humaniod, ember különbségről. 

Tehát, a humanoidok azok folyamatosan teremteni próbálnak, és nagyon 

könnyen unatkozhatnak, elkezdik megítélni magukat nagyon sokszor, de nem 

másokat, annyira másokat, másokat annyira nem. Miközben az emberek 

sokkal boldogabbak attól, hogyha ismétlődő dolgokat csinálnak, hogyha 

mondjuk éveken keresztül ugyanaz a munkájuk, nem annyira szeretnek 

változni, és mindig tudják mi a helyes és mi a helytelen és mindenkit 

megítélnek, csak magukat nem.  

Nem jobb egyik sem és egyik sem rosszabb. Hogyha TE tudod….  

Hogyha megkérdezed magadtól, hogy humanoid vagy-e? És hogyha az egy 

igen. Hogyha ezt tudod, akkor legyél arra éber, hogy egy nagyon potens 

teremtő vagy és azt is elmondanám Neked még… :  

- Mi mindent adhatnék még hozzá, vagy ki mást adhatnék hozzá az 

üzletemhez, hogy ezt azonnal örömmel telivé tegyem?  

- Kit vagy mit adhatok az életemhez, hogy azonnal örömtelivé tegyem ezt? 

Minden, ami nem engedi ezt hajlandó lennél elpusztítani és nemteremtetté 

tenni -> Helyes, helytelen, jó, rossz poc-pod, mind a 9, rövidek, fiúk és túlon 

túl. 

Teháááát! 

- Tehát az, hogy örömök legyünk, és örömet válasszunk az üzletünkben és az 

életünkben? Ez egy teljesen korrekt dolog? Tehát én, én, én svéd vagyok itt ez 

annyira nem, nem annyira korrekt dolog, hogy, hogy örömteli legyél vagy, 

hogy folyamatosan egy olyan konzultáns legyél, aki folyamatosan röhög. Hát, 

hát, Magyarországon így van? 

- Mindenhol, ahol bevetted, hogy az üzletnek komolynak kell lennie és Neked 

is nagyon komolynak kell lenned, és hogy mindig legyenek ilyen problémáid, 

meg, meg, meg, ilyenek, hogy, hogy valódi üzleted lehessen, és ezeket 

hajlandó lennél-e elpusztítanád és nem teremtetté tenni? -> Poc & Pod 

- Mi a TE valóságod az örömmel? 

- Mennyire vagy Te örömteli? 

- És mi a TE valóságod az üzlettel?  
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- Amikor magadért választasz, és azt választod, hogy minden nap teremtesz 

az üzletedben és az életedben, és amikor ezt csinálod aszerint, hogy mi 

működik Neked, és hogy Mi vagy TE? Ki vagy TE? Az milyen lenne? 

Amikor azt, úgy választasz, hogy más embernek a stzenderjeinek felelj meg, a 

nézőpontjaiknak, hogy mindent arról, hogy mit kéne választanod, mit nem 

kéne nem választanod, amit mondanak Neked.  

Vagy mit kéne teremtened az üzletednek, Neked? Az mennyire felel meg 

Neked? Háááát? Annyira nem túl jól, mi??? 

Tehát mindent, amit ez felhozott hajlandó lennél-e nemteremtetté tenni, 

elpusztítani? -> Poc & Pod 

Oké! Szuper! 

- Milyen hülyeséget használok, hogy megteremtsem a komolyságot az 

életben és az üzletben, amit választok? 

Minden, ami ez Isten tudja hányszorosan hajlandó lennél elpusztítani és 

nemteremtetté tenni?  -> Poc & Pod 

Király!!!  

3. Kérdés 

Mi lehet az oka annak, hogy amikor sikerül összegyűjtenem 1 bizonyos 

összeget, mondjuk 10-20 ezer forintot, egyszerűen leáll a bevételem és 

megélhetésre vagy hirtelen kiadásra el is kell költenem a megtakarított pénzt? 

Nézzünk meg egy pár dolgot itt. 

- Kérlek, tehát azt mondod, hogy a bevételeid megállnak. Ez igaz egyáltalán? 

- Ez TE vagy? Aki megállítja a bevételeidet?  

Ez, ez minthogyha könnyebb lenne? Nem? 

- És hogy el kell költenem a megtakarításom erre és arra. EZT, tényleg ÍGY kell 

tenned? VAGY Ez CSAK 1 Választás? 

Tehát, minden szituációt és mindent az életünkben, azt mi teremtjük! 

Tehát az első kérdés. 

- Szeretnéd-e ezt megváltoztatni? És hogy ha IGEN…!! 

- Milyen választásokat hozhatsz itt meg? 

- Milyen energia tér-űr és tudatosság lehetsz Te és a tested, hogy ezt a 

szituációt azonnal, teljes könnyedséggel meg tudd változtatni? 

Mindent, ami ezt nem engedi -> Pod & Poc 

És még 1x -> Hajlandónak kell lennünk pénzt birtokolni! 

Tehát, nagyon figyelj arra, és legyél brutálisan őszinte magadhoz, hogy nézzél 

rá arra, hogy mi az, amit megteremtettél eddig az életedben? Hogyha azt 
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választod, hogy pénzt teremtesz és utána elköltöd, akkor minden csak úgy 

elmegy. -> NEM!!!! Ezt TE teremted!  

És elpusztítod a pénzedet!!! 

- Mi kellene ahhoz, hogy valami mássá változtasd ezt, most? Hogy tudjál 

pénzt teremteni és legyen is pénzed? 

És legyen pénzed, és hogy a pénz az dolgozzon neked, és működjön Neked?  

- Hallottad már azt, hogy a pénz az örömöt követi és az öröm nem követi a 

pénzt? 

Amikor teremtünk azért, hogy mert tisztán örömteli, mert imádjuk azt csinálni, 

ilyenkor van az, hogy a pénzügyi siker vagy hozzájárulás az életünkhöz fel tud 

bukkanni, sokkal könnyebben. 

- Milyen örömet adhatsz hozzá az életedhez és az üzletedhez, ami az egész 

pénzügyi valóságodat, és az üzleti valóságodat azonnal megváltoztatná? 

Mindent, ami ezt nem engedi -> Pod & Poc 

És amikor …. 

Mondok egy saját életemből vett példát. 

Van egy üzletem, ahol üzleteknek, cégeknek segítek új márka neveket 

kitalálni, egy pár évvel ezelőtt nem annyira volt ez igazán könnyedség, öröm 

és ragyogás. Nagyon alacsony volt a pénzmozgás, nagyon kemény volt a 

kisfiammal egy válás után, meg ezek az össze ilyen sztorik. Apukám, nagyon 

meghalt rákban. És sok mindenki ….. becsaptak, meg ilyenek! 

És annyira nem éreztem túl örömtelinek magamat, 

Tehát fel kell töltenem magam, örömmel és energiával. És olyan dolgokkal 

kezdjek el foglalkozni, amik számomra örömteliek! 

És EZ, ez egészen elkezdett megváltoztatni dolgokat. És akkor volt az, hogy 

megtaláltam a festést, és elkezdtem festeni. Elmentem egy 7 végére és csak 

festettem. És aztán rájöttem, hogy ez számomra annyira örömteli, hogy sokkal 

könnyebb, nagyon könnyű, nagyon sok inspirációt kaptam. 

És a boldogsági szintem, elkezdet nőni és egyszer csak hirtelen így hoppá…, 

fölugrott! És ez mindenemhez az egész életemhez hozzájárult. 

Mert az én életem meg a Te életed ezek nem ilyen elkülönülő részek, hogy ez 

az üzleti életem, ez a…, ez a kapcsolati, ez a szabadidős életem, ez nincsen így, 

ez a gyerekekkel az életem. Nem. Egyek vagyunk igazán.  

- Mi van akkor ha, nem akarunk semmitől elkülönülni és mindent 

belefoglalunk az életünkbe? 

Tehát azzal, hogy, hogy örömet adtam hozzá az üzletemhez, abban a 

pillanatban, akkor ….. az mindent megváltoztatott, elkezdett virágozni, 

gyümölcsözni az üzletem, és a festés most már az egyik üzletemmé vált.  
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Ami nagyon nagyszerű! És hozzá adtam a coachingolást az Access 

Consciousnesst a tanfolyami üzleteket, meg egyéb üzleteket is. És ez annyira 

más számomra. 

- Mi az, amit Te választhatsz és hozzá adhatsz az éltedhez és üzletedhez 

MOST! AZONNAL!, hogy megváltoztass mindent, teljes könnyedséggel, 

valami sokkal örömtelibbé és sokkal könnyebbé? 

Mindent, ami ezt nem engedi -> Pod & Poc 

Köszönöm!  Oké! 

4. Kérdés 

Ha elkezdek, egy új dologgal foglalkozni az elején nagyon elkezd működni, 

pár hónapig vagy 1 évig dübörög, aztán lecsendesedik, és szinte leáll, alig-alig 

halad a dolog. Így vagyok az Access Bars-szal is, pedig nagyon szeretem, 

élvezem, mégis valamiért nem úgy megy, mint amikor elkezdtem.  

OKÉ! 

Te, mit teremtesz itt, mit választasz? És mit választhatsz teremteni, hogy 

megteremts egy teljesen új valóságot az üzleteddel? 

A kérdésem hozzád az lenne: 

- Lehetséges, hogy elkezdesz unatkozni az üzletedben? Hogyha ez így van 

számodra, akkor -> Mit adhatsz hozzá az üzletedhez? 

- Kit vagy mit adhatsz hozzá az üzletedhez, hogy exponenciálisan kiterjeszd 

azonnal??? 

Mindent, ami ezt nem engedi -> Pod & Poc 

Aztán itt vannak még azok, amikről ma már beszéltünk. 

- Hajlandó vagy pénzt birtokolni? Kérsz-e?  

- Oké, Univerzum mi kellene ahhoz több, több, több, rohadt sok pénzem 

legyen az üzletemben most azonnal? 

Mindent, ami ezt nem engedi -> Pod & Poc 

És kérheted úgy is ezzel a….. ilyen, ilyen kis finom energiával is. 

ÚÚÚ, milyen mókás lenne, ezzel vagy azzal az életemben, úgyhogy most 

teremtek azért, hogy EZ felbukkanjon. 

Nem az, hogy ENNEK MOST ITT KELL, HOGY LEGYEN! <- Ezzel az energiával 

nem annyira fogsz tudni teremteni. Oké? 

5. kérdés 

Annyi mindent hallani a reklámfogásokról, a referencia, kéréséről, hogy 

hirdessük. Olvastam, hogy Gary, soha nem kéri meg azokat, akiket kezelt, 

hogy írják le mit jelentett nekik a kezelés. 
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Ez inkább arról szól, hogyan kérjünk? Ugye? Ugye a referenciára meg ugye az 

vissza…… ilyen élményekre, amikor Accesst vagy coaching business-t akarsz 

teremteni ugye? 

Tehát egy pár dolog. 

Semmi rossz nincs abban, hogy megkérdezz valakit, hogy 

HÉÉééééééééééééééé, ez milyen? Milyen, milyen élményeid voltak ezen a 

tanfolyamon? Mi változott meg Neked? 

És hogyha ezt hajlandóak megosztani ezt, akkor az SZUPER   

És használhatod. 

Számomra ez könnyű. Könnyebb, hogyha valakitől kapok ilyen, ha valaki 

elmondja az élményeit. És esetleg majd valakinek javasolják, hogy menjenek 

el 1 tanfolyamra vagy, vagy bármi lehet igazából. És amikor a marketinghez 

megyünk meg az eladásokhoz, Gary arról is beszélt a legutóbbi Facilitatori 

tanfolyamon, hogy hívd fel az embereket és beszélgess velük.  

Abból a nézőpontból, hogy Téged ÉRDEKELNEK Ők és nem akarsz, Te érdekes 

lenni a számukra. Kérdezd meg, hogy: Hogy vagy? Mi van életedben?  

Mi történik? És ne magadról beszélj! És hogyha feltesznek egy kérdést: Jé, 

köszönöm. És Te mit csinálsz? Akkor mondhatod, nagyon sok mindent 

csinálok, igazából lesz pont egy Bars tanfolyamom, még esetleg ismersz 

valakit, aki, akit érdekelne ez a tanfolyam? És ne, ne direktbe Tőlük kérdezd 

meg. Kérdezd meg, hogy ismer-e valakit, akit érdekelhet az, amit Te szeretnél 

felajánlani? Éééés, mi van, hogyha soha nem arról szól, hogy jól kell 

marketingezni, meg reklámozni, szociális kampányok meg a közösségi média 

kampányok meg minden ilyen, hanem inkább arról szól, hogy az energia, ami 

Te vagy. Az energia, mai Te VAGY, az megteremti az üzletedet. És ez az, amitől 

ezek az eszközök nagyon, másmilyenek attól, mint amit 1 üzleti iskolában 

tanítanak. És persze használd az összes tudásodat és élményedet, amit már 

most tudsz az üzletről. És add hozzá azokat az eszközöket, amik, amik úgy 

tűnik számodra, hogy örömteli lenne kipróbálni és letesztelni. 

6. kérdés 

Milyen kérdéseket tehetek fel, hogy ami hozzá segítene, hogy hamarabb 

épüljön az MLM üzletem és végre annyi pénzt termeljem nekem, hogy meg 

tudjak belőle élni? 

Nézzük, mi az, amit itt tehetünk? 

Megkérdezhetjük azokat a kérdéseket, az üzletünktől, hogy:  

- Mindent, amit teremünk, ugye ez a…,, amit teremtünk legyen az 1 üzlet 

annak vagy 1 entitása, aminek van egy saját ébersége, saját tudatossága, az 
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összes projekt, az összes festmény, és, és megkérem Tőlük azt, hogy 

járuljanak hozzá az életemhez. Megkérdezheted például az üzletedet, hogy: 

- Hééé üzlet, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy azonnal sok pénzt tudjunk 

teremteni? Milyen hozzájárulás lehetsz nekem és az üzletemhez és az 

életemhez és a pénzáramlásaimhoz? Üzlet milyen hozzájárulás lehet én 

neked?  Húzhatsz energiát is. Az energiahúzások, azok az alapozó 

tanfolyamon vannak. Ismered, ha voltál már alapozón, és már játszottuk is az 

előző ilyen híváson. Nézd meg az előző hívás felvételét és csinálj ilyen 

energiahúzás gyakorlatot. Ezt nagyon tudom javasolni mindenkinek, mert 

nagyon mókás és nagyon tud működni tényleg. Okéééé!!  

- Készen állsz-e arra, hogy örömöt válassz az üzletedben és az életedben? 

Mindent, ami ezt nem engedi -> Pod & Poc 

Nagyon hálás vagyok, hogy itt vagy velünk. És, hogy süt a nap itt 

Stokholmban! 

Online tanfolyam lehetőséget is el tudsz érni: Az egy másik út az üzletben 

tanfolyam, ez 3 Hangoutból, webinariumon keresztü. És, vannak élő 

tanfolyamok is természetesen. Remélem hamarosan találkozunk, köszönöm 

neked, hogy itt voltál! 

Még 1 kérdés itt maradt.  

Lehet, hogy a testvérek között van ember és humainod is? Megkérdezheted 

mindenkitől, akivel találkozol, például a gyerekeidtől, hogy a fiadtól, a 

lányodtól, Ő! Ő egy ember? És, és érzékeld az energiáját, hogy könnyű vagy 

nehéz? Oké, könnyű. Ember. Vagy hát humanoid, ha arra kérdeztél rá.  

És kérdezhetsz dolgokat. Lehet, hogyha kettő gyereked van, az lehet, hogy az 

egyik az ember a másik meg humanoid lesz. Igen, lehetséges. 

Hát ennyi volt mára. Viszlát legközelebb  Szevasztok! 

 
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=ES0bGLvNbZA  

Tolmács: Habalin Gyuszi 

Készítette: Nagy Andrea BarsFacilitator – mirevagyhajlando.hu – 2016.04.12. adás 
alapján. 

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