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A könyv – a kiadó előzetes írásos engedélye nélkül - sem részben sem
egészében, semmilyen formában és értelemben nem másolható és nem
sokszorosítható, beleértve a fordítást, a számítógépes feldolgozást, a
számítógépes programírást, az internetes terjesztést, a rádió és televízióadást,
részek közlését, nyilvános előadások – és tanfolyamok tartását.
A képek, a logó, a táblázae dizájn, a SzuperTudatos Önfejlesztés™
(SuperConscious Self-Coaching™), a SzuperTudatos Teremtés/Világ™
(SuperConscious Creaeon/World™) és a „DE Módszer™” elnevezések védjegyek
illetve bejegyzek védjegyek, így felhasználásuk más kiadványokban vagy egyéb
üzlee és markeeng célból szigorúan elos – hasonlóképpen előzetes írásos
engedélyhez kötök.
A jogtalan felhasználás szerzői jogdíjﬁzetési kötelezekséget von maga után!
Írta: László Erika
Borító, logó, graﬁkai tervezés: Káli Szilvia
Szerkesztés: Csata Sándor
Fotók: Csata Sándor és www.pixabay.com
EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS
A könyvben található információ nem helyekesíthee a szakszerű orvosi
ellátást illetve egyéb szakember tanácsát. Csak informális célokat szolgál, a
szerző véleményét tükrözi, és nem tekinthető semmiféle hivatalos
egészségügyi vagy egyéb tanácsadásnak vagy ajánlásnak.
Egészségügyi, üzlee vagy egyéb döntések meghozatala elők konzultálj
szakértővel; a könyvben nyújtok tanácsok felhasználása kizárólag a Te
felelősségedre és kockázatodra történik.
A kiadó és a szerző semmilyen felelősséggel nem tartozik, hogy Te hogyan
alkalmazod a könyvben leírtakat.
Kiadó:
László Erika / SzuperC Limited™
Hong Kong ❊ Hungary
www.scc.world - www.laszloerika.hu
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TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KIKNEK SZÓL A KÉRDEZÉSTECHNIKA?
A TESZTELÉS
A biofeedback mechanizmus
Mit használhatsz jelzőeszközként?
KÉRDEZÉSI ALAPELVEK
Százalékos kérdések
Jövőre utaló kérdések
Milyen a jó kérdés?
A KÉRDEZÉSI FOLYAMAT
A kérdezési folyamat 4 egyszerű lépése
Az átalakítás
És ha nincs SzuperTudatos Önfejlesztés™ táblázatrendszered?
Hogy indulhatsz el a kérdezésben?
SZUPERTUDATOS ÖNFEJLESZTÉST™ HASZNÁLÓK SZÁMÁRA
Jolly Joker kérdések
Mi a jó válasz a kérdésekre?
KÉRDEZÉSI FOLYAMATOT KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK
A SzuperTudatodhoz kapcsolódó korlátozó hiedelmek
A biofeedback mechanizmushoz kapcsolódó korlátozó hiedelmek
A saját semlegességed
Súlyos egócsapdák
FONTOS EMBERI TÉMÁK
Csalódás
Célok, célkitűzés
Kapcsolatok
Teremtés/Pénz
Pénz/Bőség
Önmagam értékelése, Önbizalom
Kellemetlen helyzet/Szenvedés/Önbüntetés
Egészség
Túlsúly/Kóros soványság
Teherbeesés, várandósság, magzat
Félelem és fóbiák
Szándék, változás
Párkapcsolat
Párkapcsolas gondok
Cég
Támogatás, támogatotság
JEGYZETEK
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Hány %-ban vagyok kész/hajlandó/nyitoa arra (pénzügyileg), hogy:
(Mindegyiket kérdezd meg külön.)
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

elfogadjam a pénzt?
a még több pénzre/bőségre?
megéljem a korlátlan bőséget?
megéljem a jólétet?
megéljem pénzügyi szabadságot?
elfogadjam a bőség/az anyagi javak/a több pénz ﬁzikai megjelenését az életemben?
a pénz spirituális minőségét elfogadjam, mint az Univerzális energia ﬁzikai
megnyilvánulását?
kockázatot is vállaljak, ha szükséges?
átalakítsam az aggódást és a félelmeim?
megáldjam a konkurenciát?
megtartsam a bőségre és a gyarapodásomra való fókuszálást egész nap?
új lehetőségek (állás, (pár)kapcsolatok, üzlet stb.) jöjjenek be az életembe?
másokkal együk munkálkodjak egy közös célon?
közösségi lényként éljek és ne egyedül?
elfogadjam mások és az Univerzum segítségét?
segítséget kérjek, amikor szükségem van rá?
segítséget adjak?
hálás legyek?
kifejezzem a köszönetem másoknak és az Univerzum felé?

Önmagam értékelése, Önbizalom
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

Hány %-ban szeretem magam?
Hány %-ban esztelem magam?
Hány %-ban becsülöm magam?
Hány %-ban hiszem, hogy mások jobbak, mint én?
Hány %-ban vagyok esztában önmagam értékével?
Hány %-ban kapom vissza azt, amit adok?
Hány %-ban adok azért, hogy kapjak?
Hány %-ban vagyok képes elvárás nélkül adni?
Mi moevál, amikor adok?
Hány %-ban működik bennem az elvárás, hogy akól kell kapjak, akinek adtam?
Hány %-ban értékelem magam pozi@van?
Hány %-ban értékelem magamban és veszem észre az egységet?
Hány %-ban érzem/ gondolom/ hiszem magam értékesnek az életben betöltök
szerepeimtől és a tevékenységeimtől függetlenül?
Hány %-ban érzem magam jól a bőrömben a körülményektől függetlenül?
Hány %-ban vagyok hálás az elért eredményeimért/ tudásomért/ családomért/
egészségemért stb.?
Teremtek-e olyan helyzeteket, hogy függjek valamitől/ valakitől?
Mi az energeekai kosara annak, hogy sikeres leszek?
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A SZERZŐRŐL
László Erika hosszú idő óta annak szenteli az életét, hogy az embereket
abban segítse, hogy elérhessék és megvalósíthassák az álmaikat és a
céljaikat azáltal, hogy ráébresze őket a saját szupertudatosságukra.
Évek óta különböző tréningeket és tanfolyamokat tart szerte a világon
angolul és spanyolul is. A SzuperTudatos Önfejlesztés™ ön-coaching
rendszer megalkotója és a SzuperC Ltd (Hong Kong), valamint a
SzuperTudatos közösség társalapítója és tulajdonosa. A SzuperTudatos
Csakra Kártyák™ kártyarendszer és könyv szerzője és alkotója, a Tudatos
Pénz Tréning™ (Conscious Money Creaeon™) és a Tudatos Kommunikáció™
(Conscious Communicaeon™) tréningek létrehozója.
További információért menj a www.laszloerika.hu vagy a www.scc.world
weboldalra.
SzuperC Limited™
SuperConscious Creaeon/World™
www.scc.world
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