
Általános leírás

Igazi lélekmelegítő program, amivel szélesítheted a látókörödet, bővítheted az
ismereteidet egyénileg otthonról kényelmesen 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 úgy létrehozni vagy éppen bővíteni a
vállalkozásodat, hogy hűnek érezd önmagadhoz és az új életviteledhez.

Részletek

● Az online kurzus 7 héten át tart, mely során hetente 60 perces egyéni online brand
coaching session-ök alkalmával dolgozunk a 7 energiaközpont [csakrák] szerint.

● Ezek az alkalmak olyan szakmai, biztonságos környezetet biztosítanak számodra, ahol
bátran megoszthatod a véleményedet, tapasztalataidat. Készülni nem kell, inkább csak
figyelni és jelen lenni!

Mit kapsz, ha jelentkezel a kurzusra? ﹥﹥

● 7 alkalom = 7 x 60 perces online brand coaching session [GoogleMeet-ben!]
● Online munkafüzet
● Francy Business - tudatos életmódmárka építők • Facebook Zárt Csoport tagság

Tematika

Ebben az online mesterkurzusban a márkaépítés mellett a lélek dolgaival is foglalkozunk, úgy
mint: az energiaközpontjaink [csakráink], gondolataink, érzelmeink és megérzéseink.

7 energiakör = 7 hét

A hét energiakör témája és magyarázata, amire a módszer épül.
“Mitől lesz lelke a vállalkozásodnak!?”

1. Hét / Gyökércsakra: Létezés, életösztön, magabiztosság
○ Megismerkedés, vállalkozásod bemutatása

■ Ki vagy Te? Honnan jöttél? Milyen gyökereid vannak?
■ Mi a víziód?



■ Mi a Te esszenciád? Miben vagy jó?
■ Mi motivál abban, amit csinálsz?

2. Hét / Szakrális csakra: Kreativitás, érzések, életörömök, önbecsülés
○ Főbb irányvonalak kitűzése:

■ Mik az alap értékeid?
■ 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. Hét / Napfonat csakra: Cselekvés, akarat és ösztönös hajtóerők, teremtés,
önbizalom

○ Bízni, tenni és teremteni. De hogyan:
■ A szükséges munkát bizony el kell végezned ahhoz, hogy növekedhess.
■ Cselekvési terv
■ Feladatok + időzítés (időmenedzsment, hatékonyság)
■ Eddig hogy csináltad - ezután hogyan kellene csinálnod
■ “Az álmokból csak akkor lesz valóság, ha meg is valósítod őket!” -

megmutatom, hogyan manifesztáld az életedbe a vágyaidat.
■ Ahhoz, hogy lépéseket tudjál tenni a céljaid felé, el kell fogadnod

magadat és növelned kell az önbizalmadat! Ezzel a módszerrel ezt is
megtanulhatod.

■ Megtanulhatod, hogyan bízzál meg teljes mértékben a lélek vezetésében,
ami megmutatja számodra a helyes utat minden helyzetben.
Megtapasztalod, hol szabotálod magadat a saját folyamatodban, mely
során kiteljesedsz a hivatásodban.

4. Hét / Szívcsakra: Szeretet, önzetlenség, kapcsolatok
○ Szívből szolgálni a küldetésedet
○ Felismerni, hogy milyen emberekkel (kliensekkel/vásárlókkal) szeretnél

kapcsolódni, együttműködni, dolgozni
○ Megérteni, hogy kik lesznek a célcsoportjaid és mire van szükségük, mik a

vágyaik, miért van szükségük rád és arra, amit csinálsz
○ Hogyan tudod bevonzani a számodra legideálisabb ügyfeleket/vásárlókat
○ Ki fog hinni benned?

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

○ Meséld el a történetedet [storytelling]
○ Saját hangod megtalálása
○ 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

6. Hét / Harmadik szem csakra: Látás - mélységes szeretetben élni, tisztán látni az
egyéni életutat, és az emberekben lévő alapvető jóságot, jövőtervezés, változtatás

○ 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. Ezen keresztül
“manipulálhatod”, hogy mit érezzenek a márkád iránt.

○ Az arculatodban megjelenített színek, alakzatok, minták, betűtípusok segítenek
közvetíteni az értékeidet és azt a filozófiát, amit képviselsz.

○ Az egységes megjelenésed érzelmeket vált ki az emberekből, amivel azt váltod
ki belőlük, hogy kapcsolódni szeretnének majd hozzád.

○ A vizuális megjelenésed minősége és mondanivalója lesz az, amivel rezonálnak
majd az emberek, akik később a célközönséged lesznek.

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

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
○ Saját hagyományok, rituálék, amelyekkel megtarthatod az egyensúlyod

“Ezzel a mesterkurzussal az a legfőbb 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! Foglald le a helyedet most!

Ha kérdésed lenne jelentkezés előtt, írj üzenetet az alábbi email címre:
hello@kollarfranciska.hu

mailto:hello@kollarfranciska.hu

