IT-lösningar

Manifestera ditt företag med The Secret





K ä n ne r d u i g e n p ås t å e n d e t ?
• Att bli rik är bara något man blir
genom tur, som att vinna på lotto eller
är ödet



• Rika människor är självgoda, snåla,
elaka och många är kriminella för att bli
rika.



• Att ta betalt är oandligt, att tjäna
pengar på att hjälpa någon är
oförskämt.
• Pengar ger problem, och innebär
mycket ansvar.
• Jag kommer aldrig att lyckas utan hög
utbildning
• The Secret skulle aldrig fungera på
mig

E l l e r u p pl e ve r d u d e t s å h är ?
• Jag är en person som alltid får det jag
vill ha och önskar mig.
• Jag har alltid tur på något vis.
• Det jag tänker sker oftast

LI V S TI D S G A R A N T I P Å D E
R E D S K AP D U F Å R !

”The Secret förändrade mitt liv och
miljontals andra i världen, när vi
insåg att vi var värda succé och
överflöd.”

www.enlightening.se

Är du en av dom som läst boken The Secret?.
Kanske du har sett filmen?
Du har förstått och blivit fascinerad av den?
Du har prövat och märkt att saker sker, men inte till
den nivån du förstått att den kan ge dig?
Du har funnit hemligheten men kanske inte riktigt
fått till det?
Du är en av dom som vill veta mer och lära dig hur
du kan få hemligheten att fungera på ditt företag?

Jag kommer till ditt företag och stärker dina anställdas attityd och inställning till sin egen
förmåga att göra resultat. Många sitter på skeva föreställningar och inser oftast inte deras
potential. Med de övningar jag tillämpar kan du öppna dörrar för helt nya projekt, tjänster eller
upplägg. Detta blir en investering för företaget men också för personalens individuella
utveckling.

Känner du igen påståendena i vänsterspalten?
Om du eller dina anställda känner igen detta så har du/dom en del föreställningar som står i
vägen för att lyckas. Om du/dem känner igen den positiva delen så har du redan grunden för
att ta det ett steg längre.

Vi går igenom en del frågeställningar som:
Vad är Attraktionslagen, hur fungerar den?
När fungerar det inte att manifestera och hur ska jag göra?
Hur påverkar jag processen? Vad kan vara orsaken till en fördröjning?
Snabb beställning, olika övningar mm.

Denna kurs är en investering som din personal kan tillämpa inom alla områden i
sitt liv. Det är ingen produkt du köper utan det är ett verktyg som håller livet ut!

Jag skräddarsyr workshops efter företagets behov och utbud.
Kontakta mig för eventuella önskemål och kostnad.
Jessica Norell
Tel: 0739618292
Email: jessica@enlightening.se

