
 

 
Általános le írás 
 
Igazi lélekmelegítő együttműködés, amivel szélesítheted a látókörödet, bővítheted az ismereteidet és 
kialakíthatsz egy olyan életvitelt, amely egyensúlyban van a vállalkozásoddal is. Ez a lehetőség igazán 
neked való, ha támogatást keresel egy újfajta élet kialakításához és szeretnéd magasabb szintre emelni 
a vállalkozásodat úgy, hogy hűnek érezd önmagadhoz és az új életviteledhez. A ‘Slow’ Márka 
Mentorprogram abban segít, hogy egyensúlyban tudj maradni és összhangba tudd hozni az előtted 
álló lépéseket, feladatokat a saját belső világoddal. Ez a komplex program nem egy klasszikus 
tanácsadás, hiszen a márkaépítés és vállalkozásfejlesztés szakmai kérdései mellett a lélek dolgaival is 
foglalkozunk, s egy olyan élet felépítésével, amelyben könnyedén megteremtheted a harmóniát az 
életedben. Speciálisan női vállalkozóknak ajánlom a szolgáltatást, ami szorosan összekapcsolódik az 
Online Életmód Programmal. Jól kiegészítik egymást. [ Még több infó a honlapon!] Az együtt töltött 
idő során meg fog változni a gondolkodásod, az élethez való hozzáállásod, látásmódod: nyugodtabb, 
kiegyensúlyozottabb és sokkal tudatosabb leszel, ami kihat majd a környezetedre, így a privát életedre 
is. Én már közel nyolc éve foglalkozom önfejlesztéssel, így jómagam is megtapasztaltam azt, amit 
most átadok Neked. A saját utamból és az ott szerzett ismereteimből merítve rávilágítok olyan 
lehetőségekre, amelyekkel más szemszögből nézhetsz majd a saját életedre és a vállalkozásodra. 

Részletek 

• A program 7 héten át tart, mely során hetente 60 perces online ülések (session - brand 
coaching) alkalmával találkozunk és dolgozunk együtt. 



 

• Ezek az alkalmak egy olyan közös teret biztosítanak, ahol biztonságosan megoszthatod az 
érzéseidet, s hogy mire jutottál a feladatokkal. Ilyen módon össze tudunk kapcsolódni. 

• Ez a kihívás Neked való, … 
ü Ha egy olyan nő vagy, aki hallgat a lélek hangjára, s megszületett benned egy 

kreatív ötlet, amit szeretnél rendhagyó módon kibontatkoztatni. 
ü Ha felismerted, hogy egy stílusos életmódmárka működtetéséhez nem elég a 

szakmai tudás, hanem az egész életviteledet át kell alakítanod testi-lelki szinten is 
és meg kell ismerned valódi önmagad, s kialakítani a saját ritmusodat. 

ü Ha érzed, hogy valamiben változtatnod kellene, de azt sem tudod, hogy hol kezd 
és mire figyelj oda. Szükséged lenne iránymutatásra. 

ü Ha gyakran felteszed magadnak a kérdést, hogy tényleg azt csinálod-e nap mint 
nap, ami örömet okoz, s olyan környezetben éled-e az életed, ami motivál és 
előbbre visz. (Ha egyre többször töprengesz ezen, akkor biztosan van ott valami!) 

ü Ha szeretnéd tudni, ki is vagy valójában, mire vagy képes és hogyan tudod 
mindezt kihozni magadból. 

ü Ha inspirációra és támogatásra van szükséged abban, hogy önmagadra találj és fel 
merd vállalni ezt mások előtt. 

ü Ha szeretnéd megtanulni, hogyan tarthatod fent az energiaszintedet a 
mindennapokban és akkor is, amikor nagy a nyomás és a tennivaló. 

• Nekem az a küldetésem, hogy egyre több vállalkozónő felébredjen és beleálljon végre az 
életfeladatába. Hiszem, hogy akkor élhetünk teljes és sikeres életet, ha azt csináljuk, 
amiben jók vagyunk és ami boldoggá tesz minket. Én abban segíthetek, hogy az 
önmagadhoz vezető út zökkenőmentesebb legyen. 

• Ha készen állsz egy új, valódibb élet kialakítására, akkor vágjunk is bele a folyamatba! 
• A program díja: 160.000 Ft (AAM) 

 
Tematika 

Ebben a mentorprogramban a márkaépítés mellett a lélek dolgaival is foglalkozunk, úgy mint: az 
energiaközpontjaink, gondolataink, érzelmeink és megérzéseink működése.  

7 energiakör = 7 hét  



 

A hét energiakör témája és magyarázata, amire épül a módszer. 

1. 1. Hét / Gyökércsakra: Létezés, életösztön, magabiztosság  
○ Megismerkedés, vállalkozásod bemutatása, a jelen helyzeted definiálása 

■ Fedezd fel, hogy: ki vagy, honnan jöttél, milyen gyökereid vannak? 
■ Meséld el: mi a víziód, mik a céljaid, mi a missziód? 
■ Mi a Te esszenciád? Miben vagy jó? 
■ Mi motivál abban, amit csinálsz? 
■ Milyen a belső világod és a téged körülvevő környezeted? 

 
2. 2. Hét / Szakrális csakra: Kreativitás, érzések, életörömök, önbecsülés 

○ Főbb irányvonalak kitűzése | elmélyülés a belső világodban 
■ Mik az alap értékeid? 
■ Mit akarsz üzenni a világnak? 
■ Miben vagy jelenleg? Hogy érzed magad most? 
■ Hogyan szeretnéd érezni magadat a transzformáció után? 
■ Mik a vágyaid? Milyen érzéssel tölt el, ha rájuk gondolsz? 

 
3. 3. Hét / Napfonat csakra: Cselekvés, akarat és ösztönös hajtóerők, teremtés, önbizalom 

○ Bízni, tenni és teremteni. Tervezz tudatosan: 
■ A szükséges munkát bizony el kell végezned ahhoz, hogy növekedhess! 
■ Cselekvési terv készítése – üzleti modell alapjai 
■ Feladatok + időzítés (időmenedzsment, hatékonyság) 
■ Nézd meg: mi tesz igazán boldoggá, mi az ami már nem szolgál! 
■ “Az álmokból csak akkor lesz valóság, ha meg is valósítod őket!” - Megmutatom, 

hogyan manifesztáld az életedbe a vágyaid beteljesülését. 
■ Ahhoz, hogy lépéseket tudjál tenni a céljaid felé, el kell fogadnod autentikus 

önmagadat és növelned kell az önbizalmadat! Ezzel a módszerrel sikerülni fog. 
■ Megtanulhatod, hogyan bízzál meg teljes mértékben a lélek vezetésében, ami 

megmutatja számodra a helyes utat. Megtapasztalod, hol szabotálod magadat 
a saját folyamatodban, mely során kiteljesedhetsz a hivatásodban. 

■ Mindfullness technikák megismerése 
 



 

4. 4. Hét / Szívcsakra: Szeretet, önzetlenség, kapcsolatok 
○ Szívből szolgálni a küldetésedet. 
○ Megmutatom, hogyan maradj flow-ban a saját ritmusoddal, s ne korlátozd magadat. 
○ Felismerni, hogy milyen emberekkel (kliensekkel/vásárlókkal) szeretnél kapcsolódni, 

együttműködni, dolgozni. [ún. “álom ügyfél” definiálása és bevonzása) 
○ Megérteni, hogy kik lesznek a célcsoportjaid és mire van szükségük, mik a vágyaik, 

miért van szükségük rád és arra, amit csinálsz. Hol fogod őket elérni? 
○ Hogyan tudod bevonzani a számodra legideálisabb ügyfeleket/vásárlókat? 
○ Az ajánlatod megalkotása. (szolgáltatások / ingyenes termék / luxus lehetőségek) 
○ Hogyan árazd be azt, amit nyújtasz? 

 
5. 5. Hét / Torokcsakra: Kommunikáció - szívből beszélni, őszinteség, nyíltság, önkifejezés  

○ Meséld el a történetedet! [storytelling-technika] 
○ Saját hangod megtalálása, érzéseid kinyilatkoztatása, elakadásaid feltérképezése. 
○ Megtalálni a saját stílusodat, amin keresztül ki tudod fejezni önmagadat. 
○ Marketing és tartalomgyártás: erőteljes és kifejező stratégia kidolgozása 
○ “Ez az önkifejezés helye, az őszinte beszéden keresztül megtisztul a lélek” 
○ Gondolatait és főbb mérföldköveid megosztása a közönségeddel természetes és 

önazonos módon, ami segít bizalmi kapcsolatot kialakítani a leendő ügyfeleiddel. 
○ Tartalomgyártás, mint kreatív alkotói folyamat megismerése. 

 
6. 6. Hét / Harmadik szem csakra: Látás - tisztán látni az egyéni életutadat, jövőtervezés 

○ Megmutatni önmagadat / márkádat: vizuális megjelenés, márka stílusa 
○ A márkád fotói és videói (vizuális tartalmai) a kapu a lelkedhez. Érzékelhető 

energiájuk van, amelyek hatással vannak a közönségedre.  
○ Az arculatodban megjelenített színek, alakzatok, minták, betűtípusok segítenek 

közvetíteni az értékeidet és azt a filozófiát, amit képviselsz. (Változás-átalakulás) 
○ Az egységes vizuális megjelenésed érzelmeket vált ki az emberekből, amivel azt váltod 

ki belőlük, hogy kapcsolódni szeretnének majd hozzád. A mondanivalód lesz az, amivel 
rezonálnak majd az emberek. [Főbb kulcsszavak megkeresése – mood board készítés] 

○ Egyedül vagy csapatban: hogyan látod magadat és a működésedet a jövőben 
 



 

7. 7. Hét / Koronacsakra: Megértés, intuíció, rituálék és varázslat 
○ Mindaz a “szent” eszköz, amely segíthet ápolni a kapcsolatot a lelkeddel és az 

intuícióddal, vagyis a valódi önmagaddal 
○ Segít megtalálni a saját ritmusodat a mindennapokban, amitől jól érzed magad 
○ Stabilitás kialakítása [Vision board készítés] 
○ Saját hagyományok, rituálék, amelyekkel megtarthatod az egyensúlyod [meditáció, 

mantrák, sport, szabadidő, írás, olvasás, utazás, kirándulás, tánc, rajzolás stb.] 

Első hallásra talán túl spirituálisnak tűnhet ez az út, ha még nem találkoztál ezekkel a kifejezésekkel, 
eszközökkel, módszerekkel. De biztosíthatlak róla, hogy az a célom, hogy megismertessem veled, 
nem csupán materiális eszközökkel és szakmai innovációkkal tudsz fejlődni és növekedni modern 
vállalkozóként, hanem a lelki fejlődésed útján is. Ha érzed a hívást, akkor vágjunk bele! 

 

 

Itt tudsz jelentkezni a mentorprogramra: hello@kollarfranciska.hu 
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