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Könnyedség, öröm és ragyogás az üzletben 

Mi is az üzlet öröme? ~ Katarina Nilsson, JCF 

Bezavaró (distrackting implant) beültetések, tisztítása: 

(Hatásai: dobozban tartsanak minket és ne legyünk képesek önmagunkként 
megjelenni és felbukkanni.) 

Az összes zavaró beültetést az üzlettel és a pénzzel kapcsolatban, és minden 
olyan zavaró beültetést, amit arra használunk, hogy bezavarjon az üzleti 
életünkbe és zavart teremtsen, azt hajlandó vagy elpusztítani és nem 
teremtetté tenni? Isten tudja hányszorosan?  
Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc & Pod, mind a 9, rövidek, fiúk, túlontúl! 

Mi van akkor, ha az üzlet valójában, méh hozzá egy folyamatos teremtés, ami 
azokon a választásokon alapul, amiket folyamatosan meghozunk? 

Valójában az üzlet -> AZ, az életed is lehet!  

Mi van akkor, ha nem próbálsz egy elválasztást teremteni, hogy van a privát 
énem meg az üzleti énem. Mi van akkor, ha Te mindenképpen önmagad 
vagy minden egyes pillanatában, az életedben és ez mennyire lehet örömteli 
számodra? 

1. Csinálj valami olyat, ami öröm teli az életedben! 

- Mi okozza, azt hogy a pénzügyeim mindig visszaesnek nullára vagy 
mínuszra? Olyan mintha mindig újrakezdő lennék. Hogyan csináljam, hogy a 
pénz folyamatosan áramoljon hozzám és sikeres legyek? 

Lehetséges, hogy nagyon erős teremtő vagy és azért teremtesz ilyet, hogy be 
tudd bizonyítani magadnak, hogy mennyire nagyszerű teremtő vagy?  
Vagy, hogy még a semmiből is képes vagy létre hozni dolgokat? 

Legyél hajlandó folyamatosan önmagadért teremteni és ne csak a pénzért? 
Hajlandónak kell lenned pénzt birtokolni! 
Igazság! Hajlandó vagy pénzt birtokolni? 

Azt szeretnéd, hogy legyen pénzed?  
Akkor hajlandónak kell lenned birtokolni a pénzt, legyen pénzed 
önmagadnak. 

Tehát mindent, amit tettél, hogy megakadályozzad önmagadat abban, 
hogy birtokoljad a pénzt, azt hajlandó lennél-e elpusztítani és nemteremtetté 
tenni? Isten tudja hányszorosan?  
Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc-Pod, mind a 9, rövidek, fiúk, túlontúl! 

- Milyen módon kapcsolódik az önmagamról alkotott képem, nézeteim, 
a pénz áramlásához? Mi módon tudom ezeket felismerni? 
Ha megváltoztatom a pénzzel való viszonyom vajon kihat az egész 
valóságomra? 
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Nézőpontjainkkal teremtjük meg a valóságainkat. Hogy ha van egy 
valóságunk, akkor arról volt egy nézőpontunk, amivel megteremtettük azt 
vagy ezt a valóságot. 
És nem a valóság teremti a nézőpontjainkat!!! Érted? Ez Oké? Oké? 

Hajlandó lennél arra, hogy meghívjál még több pénzt az életedbe és úgy 
változtasd a nézőpontodat, az meghívás legyen a több öröm, és a több pénz 
megjelenésére? És minden, ami ezt akadályozza azt hajlandó vagy-e 
elpusztítani és nemteremtetté tenni? Isten tudja hányszorosan?  
Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc-Pod, mind a 9, rövidek, fiúk, túlontúl! 

És hajlandó vagy-e sikeres lenni valójában? 

Ha nem vagy hajlandó sikeres lenni, akkor nem lehetsz az! 
Sokszor van olyan, hogy ha nagyon sikeres lennék, akkor már túl sok lenne, és 
ilyenkor hiányzik a hajlandóság. Tehát minden, ami megakadályoz abban 
téged, hogy sikeres legyél, ezzé (az eredeti szándékod) váljál, és ezt csináld? 
azt hajlandó lennél-e elpusztítani és nemteremtetté tenni? Isten tudja 
hányszorosan?  
Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc-Pod, mind a 9, rövidek, fiúk, túlontúl! 

2. Elpusztítod, és nem teremtetté teszed a kapcsolatod az üzleteddel, minden 
nap.  

Gyakorlatilag ilyenkor egy tisztalappal indulsz minden reggel és ilyenkor nem 
a múlt következtetéseiből kell működnöd az üzletedben, hanem újra tudsz 
teremtésben lenni. 

- Hogyan kaphatok több pénzt a munkahelyemen és hogyan tudok 
több embert meghívni az általam tartott tanfolyamra? 

Az első dolog, amit tisztázni kell: hajlandó vagy-e manipulálni? 

Mit kellene tenned, vagy minek kellene lenned ahhoz, hogy összességében Te 
legyél a legértékesebb termék a munkahelyeden, amitől a főnököd még 
többet fizetne neked? És minden, ami ezt nem engedi ….., Isten tudja 
hányszor.  Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc-Pod, mind a 9, rövidek, fiúk, túlontúl! 

Használhatsz energiahúzást. 

Kezdj el energiát húzni az Univerzumtól, mindentől és mindenkitől, akit 
érdekelhetne a Te szolgáltatásod, terméked (tudásod, tapasztalatod), húzzál 
energiát, húzd el a testedig, és utána szivárogtass vissza nekik egy kis 
energiát, hogy meg tudjanak téged találni. Ez egy nagyon jó eszköz, amit 
használhatsz szintén! 
- 2 vállalkozásom is van, az egyikbe 2 hónapja nem volt megrendelésem 
a másik az öröm üzlete, de ez is teljesen beragadt és fel kellett használnom a 
10%-omat. Még soha nem voltam ennyire rossz (bizonytalan) pénzügyi 
helyzetben.  

Azonnal kezdj el visszafizetni a 10%-os számládra, most azonnal.  
És -> Mi az, ami lehetsz, és mi az, amit tehetsz, hogy azonnal pénzt teremtsél 
önmagadnak és a cégednek? 
Minden, amit ez felhozott!!! Pod & Pod! 
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Hajlandónak kell lenned mindent megteremteni és mindent elveszíteni. Amíg 
nem vagy hajlandó mindent elveszíteni, addig - igazán - nem leszel képes 
mindennel rendelkezni.  

Mi az, amit azért tehetsz, hogy még többet teremtsél a saját magadért és a 
saját üzletednek? 

Hajlandónak kell lenned meghozni egy választást is, hogy EZ meg fog változni. 
Ez rajtad múlik, ez a te választásod, és hajlandónak kell lenned mindent 
megtenned azért, hogy elkezdj még több pénzt teremteni az üzletednek és 
még több pénzt önmagadnak! 

Megkérdezheted, hogy milyen lesz az életem 5 év múlva, hogy ha ezt a 
tanfolyamot (munkát, helyzetet) választom? 

És ez most könnyű vagy nehéz? 

Ha könnyű, akkor valószínűleg itt olyan információ van, amit te keresel. 
Ha most éppen nehéznek tűnik, akkor lehet, nem éppen ez az alkalom van itt 
neked a legjobb lehetőség (nem itt van most a helyed), vagy nem ez a 
legtöbb itt, éppen. Viszont kérdezd meg, akár azt is, hogy milyen lesz az 
életem akár 5 év múlva, hogyha ezt választom? És milyen lesz az életem 5 év 
múlva, ha ezt nem választom! 

És amelyik könnyebb, az kissé jelzi, hogy merre fele szeretne az életed 
igazából menni (milyen irányba).  

- Reggelente, meghívhatod a könnyedséget, az örömet, a ragyogást, az 
üzletedbe és az életedbe? Mit használhatsz ehhez? 

Mi kellene ahhoz, hogy ez legyen a valóságunk minden nap? 

Használhatod az Access mantráját!  

Az életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém!  

Minden reggel és minden este 10-10 alkalommal elmondhatod, hogy ezt 
elkezd teremteni az életedben. 

Elpusztítom és nemteremtetté teszem a kapcsolatomat az üzlettel és a 
pénzzel is minden reggel! -> Elpusztítom és nemteremtetté teszem.  
Helyes, helytelen, jó, rossz, Poc-Pod, mind a 9, rövidek, fiúk, túlontúl! 

Milyen nagyszerű és ragyogó kalandokban lehet részem nekem és a 
testemnek a mai nap folyamán? 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=wyTlqYbOS50  

Tolmács: Habalin Gyuszi 

Készítette: Nagy Andrea BarsFacilitator –mirevagyhajlando.hu 

Az előző 2 webináriumot, itt találod: 

https://www.youtube.com/watch?v=cA_5ZoAR8cM 

https://www.youtube.com/watch?v=vcWA53amJtk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyTlqYbOS50
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcA_5ZoAR8cM&h=7AQHOXIKx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvcWA53amJtk&h=eAQEsq54c



