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Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és nagy szeretettel, figyelemmel, törődéssel nyújtom át Neked a 
10 Lépés az Anyagi Függetlenséget Teremtő Vállalkozásodhoz útmutatómat, amit azzal a céllal 
hoztam létre, hogy támogassalak a folyamatban, mely által 
azzá a Nővé válsz, aki az Üzletet vezeti, amire Vágyik, és az Életet éli, amit Megérdemel. 

 
Szeretném, ha tudnád, csodálatos, kivételes, különleges Nő, Üzletasszony vagy, aki a megfelelő 
támogatás mellett nem csak képes rá, hogy az anyagi függetlenséget teremtő vállalkozásán keresztül 
megteremtse a szabadságát, hanem teljes mértékben megérdemled azt. 

Születési jogod sikeresnek, szabadnak, gazdagnak lenni! 

Megérdemled, hogy éld az életedet. 
Megérdemled, hogy utazz, töltődj, pihenj, minőségi időt fordíts önmagadra, szeretteidre.  
 
Képes vagy rá, hogy a vállalkozásod által szolgálj, 
többet, jobbat, maradandót, értéket teremts, segíts, támogass, egy jobb jövőt hozol létre magad 
és mások számára, 
és az egész életedet szenvedélytől vezérelve a lelkedből, a szívedből éld. 

 
Kivételes dolgokra vagy képes! 
Egy szunnyadó istennő él benned, aki Vénuszként arra vár, hogy partot érjen, kinyíljon a kagylóhéj, és 
teljes önvalójában megjelenj magad és mindenki más számára. 

 
Abszolút nem túlzás a fenti szavak egyike sem. Amit itt találsz, az semmi más, mint az szimpla IGAZság. 
Az igazság Rólad. 
Mint minden nő, így Te is, különleges dolgokra vagy képes, hivatott. 
Különleges dolgokra Nőként, vállalkozónőként, üzletasszonyként. 
A lelked mélyén ezt Te is nagyon jól tudod, hiszen azért vagy most itt, és ezért olvasod e sorokat. 

 
Igen, tudom, néha elbizonytalanodsz, megkérdőjelezed önmagadat, elfáradsz, és azt kérdezed, ha 
mindez így van, akkor miért nem történik, vagy miért nem történik gyorsabban. 

 
Itt az ideje, hogy történjen, és itt az ideje, hogy az eddigi lehetséges elképzeléseidet felülmúló 
gyorsasággal történjen. 

 
Nem, nem a gyors meggazdagodáson van a hangsúly, és nem is a pénzen! 
A fókusz rajtad van, a Te öntudatra, tudatosságra ébredéseden. 
Te vagy a kulcs a boldog, teljes, prosperáló életedhez! 

 
Önmagadra találsz, és ezáltal megismered saját igazságaidat, vágyaidat, 
felállítod saját szabályaidat, és bőségben gazdag életet teremtesz. 
Bőséget önmagadnak és mindenki másnak! 
 

 
Itt az ideje, elindulnod az utadon, magad mögött hagynod mindent, ami nem szolgál, beengedned 
mindazt, amire vágysz! 
Itt az ideje azzá válnod, Aki valójában Vagy! 
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Gál Beáta vagyok, üzleti mentor & transzformációs coach. 
 
Mit is jelent a transzformációs coaching, és mi a munkám transzformációs coachként? 

 
Miközben a vállalkozásod vágyott szintjére emeléséhez üzleti mentorálással, saját példámmal nyújtok 
segítséget, addig a transzformációs coaching által segítek azzá a Nővé válnod, aki álmait, vágyait nőies 
könnyedséggel, eleganciával megvalósítani képes. 
Aki magáévá teszi – újra magáévá teszi - a Have it All filozófiát, mely szerint lehetséges a teljes élet 
választások, lemondások, áldozatok nélkül. Lehetséges életed minden területén teljességben, Bőségben 
élned. 
Mindezt pedig képes vagy úgy megvalósítani, hogy élvezed a folyamatot, megtalálod benne önmagadat, 
és megéled a benned lévő Nőies Nagyszerűséget. 

 
A Bőség minden formája − az egészség, a testi, lelki jólét, kapcsolatok, minőségi idő, anyagi jólét, 
szeretet, boldogság −, mind egy tőről fakad. Így azokat egymással összekapcsolva teremtjük meg 
életedben, és engedjük, hogy a rajtad végbemenő változás a körülötted élőket is érintse. 

 
A közös munkánk során a vállalkozásodon, a karriereden keresztül Veled, a Nővel, üzletasszonnyal éppúgy 
foglalkozunk, mint a vállalkozásoddal, hiszen minden belőled és általad indul ki. 
Te vagy a legfontosabb a vállalkozásod és életed minden területe számára. 

 
Az Anyagi Függetlenséget Teremtő Vállalkozásod felépítése közben rá fogsz ébredni arra, hogy Csoda 
vagy. 
Szerelembe esel önmagaddal és a Világgal. 
Manifesztálni fogod az álmaidat!  
Kiapadhatatlan erőre, motivációra, inspirációra, csodával határos élményekre, tapasztalásokra teszel 
szert! 

 
Az utad során, lépésről lépésre haladva megérted, a vágyott életed nem arról szól, mi mindent birtokolsz. 
Az csupán a jutalmad lesz. 
A vágyott életed arról szól, eleget téve lelked hívásának, szenvedélytől vezérelve, alázattal, jelentős 
értéket nyújtva szolgálod azokat, akik Rád várnak, miközben azzá válsz, aki mindezt megvalósítani 
képes. 

 
Szeretettel, 
Beáta 
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10 Lépés 
 
Elérkeztél életed egy pontjához. 
Sok minden történt, sok mindent elértél, és tudod, sokaknak sikerről árulkodik mindaz, ami vagy, ahol 
tartasz, de Te érzed, változásra van szükséged. Az eddigi kemény munkával felépített élet nem az, amire 
igazán vágysz, és a lelked is valami sokkal többre szomjazik. 

 
A lelked mélyén szunnyadó álmaid megvalósulására vágysz. 

 
Az általad vágyott, anyagi függetlenséget teremtő vállalkozásod messze túlmutat az elismeréseken, 
anyagi jóléten, anyagi függetlenedésen, bizonyítási vágyon önmagadnak, mások számára.  
Sokkal többről van szó, mint amire az ego kényszerít. 
 
Szabadság − döntéseidben és választásaidban −, önmegvalósítás, valami maradandó létrehozása, lelked 
hívásának beteljesítése, és még ezeken túlmutató megélések szólítgatnak szüntelen. Valami belső erő hív, 
és tudod – bármin is mentél keresztül eddig a pillanatig – mindezeknek a megvalósítására képes vagy, és 
mindezt be fogod teljesíteni, mert az utadon maradsz. 
 
Ha néha elbizonytalanodnál, csak emlékezz, minden vágyad megvalósítható, és minden vágyad 
megvalósítása lehetséges a számodra. 
Hidd el, ha az álmaid elértek Hozzád, akkor minden szükséges támogatás is megérkezik. 

 
A vágyaink Istentől származnak, és nem gondolhatod, hogy ha Isten vágyakat adott, akkor ne adna meg 
mindent, ami azok megvalósításához szükséges. 

 
 
A siker − legyen szó anyagi függetlenséget teremtő vállalkozás felépítéséről, életed minden területét 
átfogó, folyamatosan áramló, végtelen bőségről –, egyfajta gondolkodásmódot és egyfajta cselekvést 
igényel. 

 
Mind a gondolkodásmód, mind pedig a szükséges cselekvés tanulható, elsajátítható. 

Az új életedhez az út egy intenzív belső és külső munkán keresztül vezet. 

A munka egy része, ami vár Rád, hogy eltávolítsd azokat a szürke felhőket az életedből, melyek valódi 
éned kibontakozását beárnyékolják. 

 
A szürke felhők eltávolítása elengedést jelent. A negatív gondolataid, hiedelmeid, programjaid 
elengedését. 
Az elengedés teszi lehetővé az új, Téged szolgáló gondolkodásmód beengedését, és azt, hogy azzá a 
személyé válj, aki a szükséges cselekvés elvégzésére képes. 
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Korlátozó gondolataid feltárása 

Az életed egy utazás, és ezen az utazáson két osztályra válthatsz jegyet. Utazhatsz az áldozatok között, 
vagy választhatod az életüket teremtőket. Vagy az egyik, vagy a másik osztály, de a kettő egy időben 
senki számára sem lehetséges. 

 
Induláskor, mindannyian teremtőként foglalunk helyet. 
Mi okozza a változást? 
Mely terület az, ahol a gondolkodásmódod esetleg visszatart, és elveszi Tőled az irányítást? 

 
Az alábbi területeket végig követve, lehetővé válik számodra, hogy felismerd a sikereidet akadályozó 
gondolkodásmódbeli mintáidat. 

 
 
Szülők 

Mindaz, amit 6 éves korodig tapasztaltál − ahogy a szüleid éltek, Hozzád viszonyultak, a környezet, 
amiben nevelkedtél − nagyon nagy mértékben meghatározza azt, ahogy ma éled az életedet, ahogyan 
viselkedsz, és ahogyan önmagadról gondolkodsz. 

 
A hiedelmeink, gondolkodásmódunk nagymértékben formálódik ezen idő alatt, és részben vagy teljes 
egészében át tudjuk venni a szüleink félelmeit, hiedelmeit, tudatalatti korlátozó programjait. 

 
Nemcsak hogy mi választjuk ki, hova születünk, de okkal érkezünk a szüleinkhez, és abba a környezetbe, 
amiben nevelkedünk. Bizonyos életutakat be akarunk járni, és azzá akarunk válni, amit az az életút kínál 
nekünk. 

 
Azáltal hogy felismered, hogyan formálódott a gondolkodásmódod, tudatos választásokkal újat 
hozhatsz létre. A gondolkodásmódod transzformálása felszabadít, és közelebb visz valódi énedhez. 
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A múlt elengedése 

30-as, 40-es, 50-es éveinkre nagyon sok élettapasztalatot gyűjtünk. Ezen tapasztalatok között negatív 
élmények, harag, düh, csalódottság, szégyen, kudarcok is sorakoznak. 
 
Amíg ezen tapasztalatokat − mélyen elásott vagy intellektuálisan megoldott, de érzelmileg továbbvitt 
energiákat − magunkkal cipeljük, azok komolyan akadályozhatják kiteljesedésünket, sikereinket. 
 
Kísérthetnek a múltbeli kudarcok, korábbi üzleti tapasztalatok, múltbéli kapcsolatok, vagy akár korábbi 
sikerek, melyek azt üzenhetik tudat alatt, ennél többre nem vagy képes. 
 
A megértés, elengedés, megbocsátás felszabadítja az elakadt energiákat, és új szintre emel Téged,  
rajtad keresztül pedig életedet. 

 
 
Társadalom 

A siker egyik akadálya, ha azon aggódsz, mit fog szólni a környezeted a sikereidhez. Mi fog történni, ha 
több pénzed lesz, ha nagyobb nyilvánosságra teszel szert, ha a területed vezetőjévé válsz. 

 
Hogyan fognak reagálni a családtagjaid, barátaid, a főnököd, a társaid, kollégáid? 

 
Talán félsz, hogy vissza akarnak tartani, kritizálni, véleményezni fognak, negatív bírálattal lesznek 
feléd, nem fogadják el az új, teljesebb énedet, vagy a számodra oly fontos küldetésedet, melyet a 
vállalkozásodon keresztül kívánsz megvalósítani. Lehet, attól tartasz, nem fognak elfogadni, maguk közé 
engedni. Az a félelem is megjelenhet – mely teljességgel téves –, hogy a biztos közegből való 
kimozdulással a biztonságodat és a szabadságodat is elveszítheted bizonyos területeken. A változás 
félreértelmezése, annak meg nem értése akár életre szóló csapdába, átlagos, középszerű életbe képes 
kényszeríteni az embert. 

 

 
Társak, barátok 

Az életed minőségének változása érzékelhetővé válik a barátaid, kollégáid, körülötted élők számára. 
Lesznek, akik Veled örülnek a sikereidnek, és lesznek, akik irigyek, féltékenyek, rosszmájúak és 
rosszakaratúak lesznek Veled szemben. 

 
A változásod magával hozhatja a kapcsolataid minőségének vagy magának a kapcsolataidnak a 
változását. 

 
A sikerhez vezető út magába foglalja azt, hogy a Téged érintő véleményeken, ítélkezéseken túl tudj 
tekinteni, el tudd engedni ezen negatív energiákhoz párosuló félelmeidet. A magasabb tudatossági 
szintre emelkedés oly mértékű megértést ad, ahol ezen meglátások, elképzelések más dimenziókat 
nyitnak meg számodra; megérted, életutad senki számára – sem magad, sem mások számára − sem 
cserbenhagyás, éppen ellenkezőleg. 
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A Bőség beengedése 

Voltál már úgy, hogy a vállalkozásod szinte dübörgött, új ügyfelek, új lehetőségek érkeztek Hozzád, a 
bevételeid azonban még sem mentek egy bizonyos szint fölé? 

 
Ha elengeded a gondolatot, hogy a jólét csak egy bizonyos szinten képes az életedben jelen lenni, vagy 
éppen a félelmet a nagyobb jóléttől, képessé válsz jelentős mértékben növelni a bevételeidet, anyagi 
jólétedet. 

 
Több ügyfelem kérdése, hogyan tud időhatékonyabbá válni, vagy nagyobb bevételre szert tenni. Ez 
általában azt jelenti náluk, hogyan tudnak ugyanazon idő alatt többet dolgozni. 
Nem úgy leszel képes nagyobb bevételre szert tenni, ha többet dolgozol, hanem ha nagyobb értéket hozol 
létre ugyanannyi vagy kevesebb idő alatt. 

 
 
 
A benned rejlő erő 

Sokkal több mindenre vagy képes és sokkal nagyobb erő lakozik benned, mint azt gondolod. 
 
Az ok, hogy sokan nem tudják a bennük rejlő erőt és kivételes képességeiket aktiválni tapasztalataim 
szerint onnét indul, hogy a belső erejük helyett, külső erőkre kívánnak támaszkodni. Kívül keresik azt, 
ami belül van. És mivel kívül nem találják, így egyre inkább reményvesztettek lesznek. 

 
A kívül keresők nem csak nehezebbé, küzdelmesebbé teszik életüket, de a vágyott biztonság kívül 
keresése − amit persze nem találnak −, bizonytalan, sok esetben félelmekkel teli állapotot eredményez. 

 
Az élet sokkal könnyebb, és a vágyott életed manifesztálása sokkal egyszerűbb, ha önmagadra és a belső 
erődre támaszkodsz. 
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1. Vágyj! 
 
 
A vágyaidon keresztül élsz. 
Mit is jelent ez? 

 
Az élet, így a Te életed is, folyamatos fejlődés. Gondolj csak bele, mit tapasztalsz a természetben! A 
makkból kicsi cserje lesz, majd az évek múlásával egy folyamatosan terebélyesedő, egyre gazdagabb, 
egyre fenségesebb, csodálatos tölgyfa, amely megállás nélkül növekszik. 
A folyamatos fejlődés a természetes állapota az emberi létnek is, amely a vágyakon keresztül képes 
megvalósulni. 

 
A növekedés változást jelent, a változás pedig fejlődést. 

 
Az ember számára, fejlődni, kihívásokon keresztül lehetséges. A kihívás az, mely által tovább haladsz, és 
azzá válsz, aki képes az adott kihívást megoldani. 

 
A változás és a kihívás ünneplést érdemel, hiszen az életet teszik lehetővé számodra. 

 
Az emberek jelentős százaléka – egyes felmérések szerint 97%-a - nem fordít figyelmet, időt a vágyaira, 
ezáltal a fejlődésére, életére. 

 
Azok életét, akik nem választanak tudatosan vágyakat, a környezetük formálja. Ez hozza létre azt az 
érzést és állapotot, hogy áldozata vagy a körülményeidnek és a dolgok csak úgy megtörténnek veled. Ha 
nem rendelkezel vágyakkal, akkor történik az, hogy a teremtők helyett az áldozatokkal utazol egy 
osztályon. 

 
Az élet, az életed és az anyagi függetlenséget teremtő vállalkozásod felépítése azzal kezdődik, hogy 
életed minden területén pontosan meghatározott, jól körülírt vágyakkal rendelkezel. 

 
Bárhol is tartson az életed, mindig van kiút, és mindig van tovább. 

 
Mi a víziód a vállalkozásod számára 5 év múlva? Mi a víziód 3 év múlva, 1 év múlva? Hova akarod 
eljuttatni a vállalkozásodat 6 hónap múlva, 90 nap múlva? 
Hogyan alakulnak ezen idő alatt életed más területei? 

 
Határozd meg, hol tart jelenleg az életed, és azt, mi a következő szint, ahova el kívánsz jutni. A következő 
lépésben gondolkodj! 

 
Válj azzá a személlyé, aki már ott tart, ahová el kívánsz jutni! 

 
Az alábbi táblázat segítségedül lesz vágyaid meghatározásában, illetve figyelmedbe ajánlom a 20 lépés 
vágyaid manifesztációjához szintén ingyenes anyagomat, melyet >> itt érhetsz el, illetve, ha Vágyaid 
Felfedezésének & Manifesztációjának mesterévé kívánsz válni, akkor a >> 12 hetes kurzust. 
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2. Küldetés 
 
Tudd, minden egy folyamat. Indulj onnét, ahol éppen tartasz, és lépésekben haladj! Lépésről lépésre 
haladva bárhova el fogsz tudni jutni. 3-5 év alatt óriási vállalkozásbirodalom felépítése lehetséges. 

 
Többféle indíttatású vállalkozás létezik. Lehet vállalkozást létrehozni úgy, hogy azt megelőzi egy 
piackutatás. Felfedezed mi az, amire szükség van, de még nincs jelen, azaz, megtalálod a piaci rést, és 
annak betöltésére felépíted az üzletedet. 

 
Lehet vállalkozást létrehozni úgy is, hogy a piac kutatása helyett önmagadban kezdesz el a keresni. 

 
Minden emberi lény kivételes, különleges, egyedi, és mindenki rendelkezik valamivel, aminek a 
létrehozására, megalkotására csak ő képes, és amire emberek várnak, azt hajlandóak megvásárolni és 
akarnak érte fizetni, sőt, alig várják, hogy végre megkaphassák és fizethessenek érte. 

 
Minden emberi lényben ott van az a valami, amire a lelke hívja, amely által segíteni kíván másokat, 
melyen keresztül jobbá kívánja tenni a világot, és mely megvalósítására egy szenvedélytől vezérelt belső 
erő húzza magával. 

 
Munkám során a második típusú vállalkozóknak és vállalkozásoknak tudok mentorálást & 
transzformációs coachingot biztosítani. Arra kaptam egyedi képességeket, és az ragad magával, amikor 
segíthetek egy csodálatos nőnek felfedezni önmagát, a benne lévő különlegességet, erőt, és arra építve 
felépítjük a prosperáló vállalkozását. 

 
A „mi lehet az én életem értelme?” kérdésed a küldetésedet kutatja.  

Természetesen, mint minden, a küldetésünk megtalálása is egy folyamat. 

A tapasztalataim alapján ebben a folyamatban 4 szint létezik – legalábbis jelenleg idáig jutott el az 
életem :-) 
 

1. Mi az én Miértem? 

2. Mi az én Küldetésem? 

3. Engedd, hogy a Küldetésed Rád találjon és magával ragadjon! 

4. Szolgálatba álltál, és folyamatosan zajlik a teremtés. 
 
Mind a 4 szakasznak megvannak a maga kihívásai és szépségei, és mind a négy szakasz csodás 
élményekben részesít, miközben egyre inkább közelebb visznek önmagadhoz. 
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A „Mi az én Miértem?” szakaszban a: 
ki vagyok én? 
miben vagyok jó? 
mik az erősségeim? 
mit szeretek leginkább csinálni? 
mi az, amire egy vállalkozást szeretnék felhúzni?... 
és hasonló kérdések vannak jelen. 

 
A második szakaszban („Mi az én Küldetésem?”) már kevésbé önmagadon van a hangsúly, sokkal inkább 
azokon, akiknek a vállalkozásodon keresztül a termékedet, szolgáltatásodat kínálod. Az ő problémáikra 
kívánsz megoldást adni, számukra kívánsz segítséget nyújtani, értéket teremteni. 

 
A harmadik szakasz, amikor a „Küldetésed Rád talál”. Ebben a szakaszban megérted, hogy nem mi 
választunk magunknak küldetést, hanem a küldetések választanak ki minket. Ez az a szakasz, amikor 
önmagad felfedezésében eljutsz odáig, hogy felismered, mi miért történt a múltban, mi tesz kivételessé, 
különlegessé, miért rajtad keresztül kíván a küldetésed megvalósulni. Ez az a szakasz, amikor az életed 
csodákról csodákra épül fel, és amikor az egot − bár továbbra is jelen van −, de már az esetek jelentős 
részében irányítani tudod. Akkor is van erőd, amikor nincs. Akkor is csinálod, amikor úgy érzed, most 
nem akarod, mert nem vagy rá képes. Olyan gondolatok, ötletek érkeznek, hogy csak csodálkozol, ezek 
kitől származnak, és hogyan lehetsz Te az, aki mindezt kifejezi, létrehozza. 
 
A 4. szakasz egy teljesen más állapot. Erről más formában osztok meg Veled részleteket.  
 
Ismerd fel, melyik szakaszban tartasz jelenleg, és tedd fel magadnak a szakasznak megfelelő, következő 
lépésig eljuttató kérdéseket! 

 
Haladj lépésről lépésre, és el fog jönni az idő, amikor a Küldetésed követel Téged magának, és 
szolgálatodért végtelen Bőséggel jutalmaz. 
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3. Bőség 
 
Hangold a tudatalattidat vágyott életed szintjére! 

 
Ahogy azt a korábbiakban olvashattad, a tudatalattink korlátozó hiedelmekkel, programokkal teli tárház. 
Talán mostanra több területen is felismertél néhány Téged akadályozó gondolatot, melyek 
transzformálása közelebb visz az anyagi függetlenséget teremtő vállalkozásod felépítéséhez, az 
üzlethez, amelyre vágysz, és az élethez, melyet megérdemelsz. 

 
Amíg a tudatalattid ellentmond a tudatosan megfogalmazott vágyaidnak, addig képtelen vagy elérni az 
általad vágyott sikereket. 

Miért okoz sokaknak kihívást korlátozó hiedelmeik támogató programokra váltása? 

Nagyon sokan nem ismerik fel korlátozó gondolataikat, 
vagy ha felismerik azokat, akkor képtelenek transzformálni őket. 

 
Vannak, akik azt gondolják, feldolgozták a sérüléseiket, fájdalmaikat, vagy már elkezdődött ezen 
területek gyógyítása, 
„már egy ideje dolgozom rajta, és sokat haladtam” 
„már sokkal jobb, de még van min dolgozni” 
„még időre van szükségem” 
„lassabban megy, mint gondoltam”… 

 
Sok esetben tapasztalom, hogy intellektuálisan megértik, elfogadják, elengedik az élményt, viszont 
érzelmileg soha nem került sor annak feldolgozására, így az energetikai blokk továbbra is fennmarad. 
 
Mindamellett, amit tudsz, ott vannak azon sérülés, trauma lenyomatok, függőségek, drámák, amikről 
még csak sejtésed sincs, sőőőt (!) meg vagy győződve róla, életed azon területei, melyeken ezen 
korlátozó lenyomatok el vannak ásva, teljesen rendben vannak, így végképp nem érted, mi akadályoz.  

 
A „10 Lépés az Anyagi Függetlenséget Teremtő Vállalkozásod felépítéséhez” ingyenes anyagom egyik 
célja, hogy felismerd azon korlátozó gondolataid jelentős részét, melyek az utadban állnak, és 
lehetőséged legyen tudatos választással – ha szükséges a megfelelő segítség által – transzformálni 
azokat. 

 
Hangold a tudatalattidat Bőségre és mindenképpen vágyaid szintjére! 

 
Az Üzleti Bőségedre Hangolva Programom 6 héten át önmagad megismerésével, a vágyaiddal, a bőséget 
akadályozó korlátozó programjaid felismerésével, transzformációjával dolgozik. Foglalkozik a pénzzel, 
sikerrel, Veled mint nővel az üzleti világban. 
 
 
A Bőségre hangolt tudatalattid tudja, 
több mint elegendő pénz, több mint elegendő idő, több mint szükséges lehetőség, és sokkal több, mint 
elegendő ügyfél áll a rendelkezésedre. 
A Bőségre hangolt tudatalatti megteremti, manifesztálja a vágyaidat. 

https://www.beatagal.com/


  

Have it All by Beata Gal  13 Az Üzlet, amire Vágysz, az Élet, amit Megérdemelsz  

www.beatagal.com 

 
 
 
 
 
 
 
"2017 márciusában ismertem meg Beátát egy üzleti rendezvényén, akkor már egy ideje kerestem valakit, 
aki tovább tud vinni a céljaimhoz vezető úton. Kevesebb munkaórát és több pénzt akartam, és magamat 
még jobban érezni. Májusban elkezdtem az Üzleti Bőségedre Hangolva Programját, ahol a bemelegítés 
(első hónap) alatt a bevételem 1,5-szeresére nőtt, ami azóta tovább növekedett, és fele annyi munkaórát 
dolgoztam. (80 órám szabadult fel a hónapban). Korábban is volt már, hogy magas bevételem volt, de 
sokkal több munkaórával. A program által lett időm magamra, a kapcsolataimra, a hosszú hétvégékre. 
Ezek után nem volt kérdés, hogy Beátát választom személyes Coach-omnak.  
Az elmúlt néhány évben teljes mértékben transzformálódott az életem több területen." 
" 
Horváth Réka 
Pénzügyi szakértő 
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4. Kinek? 
 
A vállalkozásod legfontosabb szereplője nem Te vagy. 

 
Igen, talán kicsit furcsa lehet első hangzásra ez a gondolat, hiszen a Te vágyaid, a Te küldetésed, a Te 
anyagi függetlenségedet teremtő vállalkozás felépítése áll a központban. 

 
A munkafüzet eddigi részében több alkalommal említettem, hogy segíteni, értéket teremteni, a világot 
jobb hellyé tenni, mindezt szenvedélytől, perzselő belső tűzből fakadóan. 

Ki az, akinek a vállalkozásodon keresztül jobbat, többet, értéket kívánsz adni? 

A legtöbb marketing anyag a célpiac kifejezést használja a lehetséges vevőidre. 
Amikor a „kinek” meghatározásán dolgozunk, én jobban szeretek ideális ügyfélben, az az EGY adott 
személyben gondolkodni. 

 
Teljesen helyt álló az a kijelentés, miszerint aki mindenkinek mindent el akar adni, az a nap végén 
senkinek nem ad el semmit. 

 
Ha viszont egy adott személyre fókuszálsz, ehhez az egy adott személyhez kommunikálsz, azt fogod 
tapasztalni, vonzani fogod az ideális ügyfeleidet. 

 
A legapróbb részletekig határozd meg ki az, akit a vállalkozásod által szolgálni kívánsz, ki az ideális 
ügyfeled. 

 
Azt javaslom, készíts két listát az ideális ügyfeleddel kapcsolatban. Az első lista csak róla szóljon: hol él, 
mit dolgozik, hány éves, mi a végzettsége, családi állapota, élethelyzete és néhány, a vállalkozásod 
szempontjából fontos jellemző. A második lista arról szóljon, hogyan viseltetik az ideális ügyfeled Veled 
kapcsolatban. Azokat a szempontokat sorold fel, amelyek valóban fontosak Neked ahhoz, hogy továbbra 
is jól érezd magadata a vállalkozásodban, és a legmegfelelőbben tudd azt működtetni. Ide tartozhat 
például, hogy az ügyfeled értékeli a munkádat, mindig pontos, elkötelezett az elérni kívánt célja mellett, 
amelyre a vállalkozásod által kívánsz megoldást nyújtani. Mindig időben fizet, jó híredet kelti stb. 

 
Kommunikálj az ideális ügyfeleiddel! Ismerd meg őket minél jobban! Ha kérdésed van a termékeid, 
szolgáltatásaid kapcsán, őket kérdezd, hiszen az ő szolgálatuk a cél. 

 
Sok esetben előfordul, hogy az ideális ügyfelünk saját magunk, vagy önmagunk egy korábbi verziója. 
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5. Mit és mennyiért? 
 
Mit? 

 
Ha az első 4 lépésen végighaladtál, akkor a’ „mit és mennyiért?” sokkal egyszerűbb lesz, mintha ezzel a 
lépéssel kezdenéd a vállalkozásod létrehozását, vagy a vállalkozásod következő szintre emelését. 

 
Minél pontosabban ismered vágyaidat, küldetésedet, minél több, utadban álló, akadályozó programodat 
transzformáltad, minél pontosabban tudod, ki az ideális ügyfeled, milyen problémáira kínálsz megoldást 
nyújtani, annál pontosabban tudod a termékedet, szolgáltatásodat meghatározni. 

 
Mi az pontosan, amit az ügyfeled, vásárolni szeretne Tőled, és aminek az átadására, létrehozására csak 
Te vagy képes, oly módon, ahogy azt ő igényli? 

 
Nem kell az ügyfeled minden problémájára megoldást kínálnod, bátran szűkítheted, specifikálhatod az 
ajánlatodat, amennyire azt csak lehetséges. Az ideális ügyfeled és a szolgáltatásod meghatározásánál a 
„kevesebb több” igazság állja meg a helyét. 
Ha esetleg széles termékpalettával rendelkezel, válassz zászlós termékeket, mely köré felfűzheted a 
küldtetésed, filozófiádat. 

 
Kérlek, figyelj arra, hogy ne magára a termékedre vagy a szolgáltatásodra helyezd a figyelmedet és a 
hangsúlyt! Az előnyökre fókuszálj! Azokra az előnyökre, amelyre az ideális vevőd szert tesz a terméked 
használata vagy a szolgáltatásod igénybevétele által. Az előnyöket kommunikáld a vevőid számára! 

 
 
Mennyiért? 

 
Az örök kérdés. 
Számomra ez a lépés nem ott kezdődik, hogy megnézem, milyen árak vannak a piacon, és ennek 
megfelelően alakítom ki a saját vagy az ügyfeleim termékeinek árát. 

 
Abból indulok ki, minden energia, beleértve a pénzt is. 
Megnézem: 
Kinek kínálom a termékemet, szolgáltatásomat, milyen problémájára milyen megoldást szállítok, mik 
az ő elvárásai, hol találkozik az ajánlat az ő elvárásaival, ki vagyok én, aki ezt kínálja, és hol tartok a 
saját utamon több szempontból. 

 
A túl alacsony ár éppen olyan  „veszélyes”, mint a túl magas ár. Ha az ár nem találkozik, nem rezonál az 
ideális vevő elképzelésével, ha az nincs összhangban a problémájának a megoldására szánt 
pénzösszeggel, akkor nem fog létrejönni a vásárlás. 
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6. Énmárkád 
 
Azon vállalkozónők, akik a vállalkozásukon keresztül lélekből fakadó küldetésüket kívánják 
megvalósítani, vagy maguk is azzá kívánnak válni, akik mindazzal bírnak, amit kínálnak, vagy már 
rendelkeznek azzal az életminőséggel, amelyet megoldásként nyújtanak az ideális ügyfeleik számára. 
Mind a két esetben lehetséges, hogy vállalkozóként a saját életeden keresztül demonstráld, tedd 
hitelessé a vállalkozásod által nyújtott előnyöket. 

 
Ha például lakberendezőként dolgozol, akkor az otthonod, irodád vagy az üzleted mutassa mindazt, 
amire az ügyfeleid is szert tehetnek azáltal, hogy Veled dolgoznak. 

 
Ha életmód mentor vagy, a megjelenésed, a fittséged legyen összhangban azzal, amit az ügyfeleidnek a 
szolgáltatásod által nyújtani kívánsz. 

 
Ha kozmetikumokat kínálsz, a bőröd ragyogjon a saját kozmetikumaidnak köszönhetően. 

 
Stílustanácsadóként, stylistként legyél az a nő, akinek a megjelenése elég ahhoz, hogy az ügyfelek sorban 
álljanak, hogy Veled dolgozhassanak. 

 
Legyél a vállalkozásod leghitelesebb képviselője és az üzleted, önmagáért beszélő, két lábon járó 
reklámja! 
 
Mára az internet lehetővé teszi, hogy gyorsan és könnyedén eljuss a nagyközönséghez, és azon belül az 
ideális ügyfeleidhez. Készíts fotókat arról, hogy Te már azt éled, amit kínálsz, és meséld el a történetedet! 
Azt a történetet, ami a vállalkozásodról az ideális ügyfelednek a számára szükséges információkat 
szolgáltatja, és amely a vállalkozásodat építi, önműködővé teszi. 
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7. Delegálj! 
 
Nagyon sok vállalkozónő frusztrálja magát irreális elvárásokkal. Ezek közül az egyik legjellemzőbb az a 
tévhit, mely szerint egyedül képesnek kell lenniük egy jól működő, prosperáló, folyamatosan növekvő 
vállalkozást felépíteni, vezetni, fenntartani. 

 
„You can have it all, but you can’t do it all.” – Minden lehetséges számodra, de nem lehetséges ehhez 
mindent Neked végezned. 
 
Minden sikeres ember mögött áll egy támogató csapat, akik a sikerekben közreműködnek. 
 
Ahogy Muhammad Ali mondta „Team work makes the dream work.” A csapat ereje teszi lehetővé az 
álmok megvalósulását. 
 
Kezd el megtervezni és megszervezni a magán és az üzleti életedben egyaránt, mely munkafolyamatokat 
tudod átadni, és add át őket! Toborozz csapatot! Nem kell főállású alkalmazottakban gondolkodnod a 
kezdetekkor. Kezd ott, ahol tartasz, akár heti 3-4 órában bizonyos feladatok átadásával! Egy bejárónő, 
egy kertész, egy babysitter, egy kutyasétáltató, egy virtuális asszisztens, egy IT feladatokat végző 
személy stb. 
 
Ha heti 3 órában például a vasalást valakinek átadod, az havi szinten már 12 óra, másfél nap, amit a 
vállalkozásod bevételének növelésére fordíthatsz. 
 
Ki az, akit első körben alkalmazol? 
 
Hidd el, ahogy a 10 lépés mindegyike, úgy a delegálás is, már önmagában egy igazi személyiségfejlesztő 
tréning lesz! :-) 
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8. Szolgálj! 
 
Amellett, hogy az értékesítés folyamatában kevés vállalkozónő mozog otthonosan, az értékesítéssel 
szemben álló tudatalatti korlátozó programok is komoly akadályt jelentenek a vágyott eredmények 
megjelenésében. 

 
Először is tudnod kell, hogy létezik az értékesítésnek azon formája, amikor nyoma sincsen a 
meggyőzésnek, rábeszélésnek, tukmálásnak, küszködésnek, lezáratlan üzletkötéseknek. Ehelyett 
kellemes, egymást megismerő beszélgetés, létrejött vásárlás, elégedett, hálás ügyfelek vannak. 

 
Értékesítés helyett a küldetésed szolgálata legyen az, ami a gondolkodásmódodat és a cselekedeteidet 
átjárja. 

 
Az ideális ügyfeledre fókuszálj és az ő szolgálatára! 

 
A Duplázd a Bevételeidet – Nőies Könnyedséggel, Eleganciával online kurzus segítségedre lesz, hogy 
megismerd az „értékesítés másként” szemléletmódot, és a vállalkozásod részévé tedd annak lépéseit! 
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9. Önműködő Vállalkozás,  
Automatizáció 

 
Miért ne lehetne a világ bármely pontja az irodád? 
 
Miért ne utazhatnád körbe a világot, tölthetnél időt számodra fontos dolgokra, hobbikra, miközben a 
vállalkozásod, épül, fejlődik,  
csodás, elégedett ügyfelekkel gazdagodik? 
 
Mára mindez lehetséges és mindenképpen lehetséges a számodra is.  
Az internet, az online eszközök, software-ek, applikációk, programok nemcsak átveszik Tőled a 
feladataidat, de 24/7-ben dolgoznak. 
 
Képzeld el, ahogy a kedvenc nyaralóhelyeden pihensz, miközben a bevételeid, köszönhetően az 
automatizáld online stratégiádnak, folyamatosan nőnek! 
Képzeld el, amikor az utazásaid során − legyen szó a számodra fontos minőségről −, nem tudsz annyi 
pénzt költeni, mint amennyit azalatt az idő alatt az önműködővé tett vállalkozásod termel a számodra. 
 
 
A rendszer, amely dolgozik munkaóra után is − így nem érzel kényszert a túlórára −, hétvégén, 
ünnepnapokon.  
Ráadásul nem csupán a bevételedet növeli − hiszen tudjuk, az csupán addig szükséges, míg anyagi 
szükségleteid nincsenek fedezve −, hanem 24/7-ben kivételes értéket teremt, életeket ment.  
 
Építs automatizált, online vállalkozást! Bármely területen is vállalkozz, hidd el nekem, lehetséges. 
 
 
Még egy érv az automatizált rendszerek mellet: passzív jövedelem,  
amit sokan emlegetnek, de testközelből kevesen ismernek.  
Néhányan azt gondolják, az csak bizonyos területeken lehetséges.  
 
Bármely területen is vállalkozz, lehetséges számodra is a passzív jövedelem.  
Ha ezt most nem tudod elképzelni, keress meg, és segítek Neked azt megteremteni! 
  

https://www.beatagal.com/
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10. Mentor 
 
Minden a Tied lehet (és a Tied is lesz), viszont tévedés azt gondolnod, hogy a vágyaid valóra váltásához 
elegendő̋ vagy egyedül. 
 
Két irányban van szükséged segítségre. Az egyik irányban, a feladatok elvégzésére, ahogy azt már a  
7-es lépésnél olvashattad, a csapatod fog a rendelkezésedre állni. A csapat, akiket Te fogsz vezetni, és 
akik érted és a vállalkozásodért dolgoznak.  
 
Ahol szintén segítségre van szükséged, az a Te személyes támogatásod, vezetésed. 
Minden sikeres ember mögött áll egy mentor, egy hiteles edző, vezető, akivel folyamatosan, hosszú 
távon együtt dolgozik.  
Nem egy coachról, trénerről beszélek. Sikeres üzletemberekről, jelentős üzleti eredményeket elért 
emberekről beszélek, akik hajlandóak mentorálni.  
Hidd el nekem, aki csak elméletben ismeri azt, ahova Te el kívánsz jutni, nem fog Téged érdemben 
segíteni.  
Ha elkötelezett vagy a vállalkozásod kiteljesítése és az életed beteljesítése mellett, lesz mentorod, aki 
messze fog Téged segíteni, akinek a hibáiból fogsz tanulni, és az eredményeiből építkezni.  
 
Az igazán nagyoknak megvannak a saját mentoraik. 
 
 
 
Azt javaslom, válassz egy olyan mentort, aki szakmailag és eredményekben előtted jár. 
 
Bár nem üzleti életből vett példa, de mindenképpen magyar példa Kemény Dénes, az egyik leghíresebb 
edző, mentor, aki nem csak elméletben ismerte a siker receptjét. 
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Siker Mantra 
 

A siker, a boldogság, a gazdagság tanulható, így könnyedén   

lehetek az a Nő, aki ismeri és éli a boldogságot, sikert, gazdagságot, teljes életet. 

Képes vagyok befogadni és megtapasztalni,  

hogy több mint elegendő pénz, ügyfél, lehetőség áll a rendelkezésemre, az élet a végtelenről szól. 

Képes vagyok felfedezni a saját erőmet, megélni feminin nagyszerűségemet,  

magasabb tudatossági szintre lépni,  

kivételes értéket teremteni,  

és azzal azonos prosperitást megjeleníteni minden érintett fél számára, köztük a magam 

számára is.  

Elfogadom, hogy az élet lehet csodálatos, és azzá fogok válni, aki ezt a csodás életet minden 

pillanatban megtapasztalja, tapasztalásaim által a legtöbbek számára elhozza. 
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Meditáció 
 
Hallgasd meg most a programhoz tartozó vezetett meditációt! 

 
Töltsd le és mentsd el a zene listádra a hordozható eszközeiden, és amennyiben segítséget nyújt 
számodra, hallgasd azt rendszeresen!  
 
Tudd, a vezetett meditáció nagy segítséget nyújt abban, hogy a negatív gondolataid helyét Téged 
támogató, a sikereidet szolgáló új gondolatok vegyék át, ezzel azonnali hatást, változást eredményez az 
életedben.  
 
Könnyedén lehetséges, hogy a lecsendesedéshez és a csend megtartásához időre van szükséged. Ebben a 
rendszeresen végzett meditáció nagy segítségedre lesz.  
 
 
Hogyan meditálj? útmutató és további meditációk  

>> Bőségre Hangolva Transzformáló Meditáció – Út a Nő Lelkéhez 
 
  

https://www.beatagal.com/
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Következő lépés 

Az üzleti „miért?”, mely minden időkben prosperál - webinar 
 
Szeretnéd folytatni az utat?  
Mélyebbre ásni?  
Stabilabb alapokat lerakni a vállalkozásodhoz, esetleg azt újragondolni, igazi szolgálatodra rátalálni és 
annak mentén elindulni?  
 
Szeretnéd meghatározni, pontosítani az üzleti miértedet, mely minden időkben kivételes értéket teremt, 
és azonos mértékű prosperitást hoz minden érintett fél számára?  
 
Ha a válaszod igen, és szeretnéd, hogy ebben segítségedre legyek, akkor figyeld az e-mail fiókodat, mert 
napokon belül küldök Neked egy meghívót a soron lévő webinarra, mely során pontosan abban kapsz 
segítséget, miként határozhatod meg az üzleti „miért?”-edet, mely minden időben prosperál.  
 
Szeretettel, 
Beáta  

https://www.beatagal.com/


  

Have it All by Beata Gal  24 Az Üzlet, amire Vágysz, az Élet, amit Megérdemelsz  

www.beatagal.com 

 

“Beátához azért érkeztem, mert életemben és karrieremben jelentős elakadásokat éltem egy ideje.  
A rövid együttműködésünknek köszönhetően elmondhatom, életemet teljesen más minőségben élem.  
A legszemléletesebb változás, hogy 11 év után 1 áruház igazgatójaként 7 áruház igazgatására kértek fel, 
mely felkérésre megfelelően felkészülve mondtam igent.”  

Kádár Gabriella 
Praktiker Területi Igazgató 

 

 

“Beáta üzleti és személyes mentorálásának köszönhetően 2 év alatt olyan eredmények születtek mind a 
vállalkozásomban, mind a személyes életemben, amelyek kezdetben elképzelhetetlenek voltak számomra. 
Egy év alatt megvásároltam az álom autómat és a befektetési célú lakásomat. Megtanultam “vagy” 
helyett “és”-ben gondolkodni, hiszen a teljesebb élet nem igényel választásokat, lemondásokat.  

Az életminőségem elképesztő módon növekedett és fantasztikus üzleti lehetőségek találtak rám. 
Gazdasági szakemberként dolgozhattam egy többmilliárdos vagyon szakmai befektető általi 
megszerzésén, majd a cégcsoportnak a gazdasági vezetője lettem.” 

Keller Piroska 
könyvvizsgáló 
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A Küldetés Szolgálatában 
Élj! Szeress! Vezess! 

 
Gál Beáta üzletasszony, üzleti transzformációs coach, a Have it All Üzleti Mesterkurzus és Közösség 
létrehozója, vezetője, előadó, boldog édesanya, feleség. 
Eredeti közgazdász végzettségét követően elvégezte a nemzetközi üzleti & coaching akadémiát, okleveles 
transzformációs coach és a nemzetközi coaching szövetség tagja. 
Eddigi munkái, tanulmányai során és jelenleg is együttműködik nemzetközi szinten elismert, sikeres 
üzletasszonyokkal, üzletemberekkel, coachokkal, spirituális vezetőkkel. 
Azt vallja, a mindennapi értelemben vett legátlagosabb személy is képes személyre szabott, különleges 
útmutatás mellett a legnagyobb sikereket elérni az üzleti és a magánéletben egyaránt. 
Az elmúlt évek során abban a megtiszteltetésben volt része, hogy számos üzleti szereplőt, vezetőt 
segíthetett hozzá jelentősebb üzleti eredményekhez, életminőséghez Magyarországon és külföldön 
egyaránt. 

Munkája a szenvedélye. 

Küldetése: gyermekeinknek boldog, Bőségben élt életet hagyjunk örökül azáltal, hogy mi magunk tudatos 
létre, erre az életre ébredünk. 

Éljük azt az életet, melyet gyermekeinknek szánunk! 

Ügyfeleire küldetésében társként tekint, akik saját kiteljesedésükkel másokat inspirálnak. 

Amennyiben üzleti életedben elakadtál, továbblépésre, életterületeid harmonizálására, értékkel teli életre 
vágysz, Beáta az a coach, aki nagyobb megértéshez, tisztánlátáshoz, inspirált cselekvéshez vezet. 
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Szeretettel, 

Gál Beáta 
Üzleti Mentor & Transzformációs Coach 

Az Üzlet, amire Vágysz, az Élet, amit Megérdemelsz 

https://www.beatagal.com/
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