
Få allt du önskar på 2 timmar 

Den här workshopen riktar sig till dig som vill skapa 

riktig kontakt med människor och nå fram med ditt 

budskap, som säljare, som partner, anställd som 

förälder eller som barn till dina föräldrar. Föreläsare 

eller kurshållare. Jobbet du vill ha, förhandlingar och 

allt som du annars känner motstånd till! 

  

Här får du nyckeln till allt som du vill ha, t.ex. att få det bästa priset på flyg, 

hotellrummet som du verkligen vill ha, få jobbet du tror du inte kan få eller ska 

genomföra något där du vill att dina önskemål ska uppfyllas. Ju mer du blir 

medveten om hur du använder dig av dessa energiknep, desto mer kommer du 

att kunna skapa i ditt liv. Du kommer med övning kunna skapa fantastiska 

möjligheter och förverkliga dina drömmar. Att ha nyckeln till hur man får en 

annan människa att vilja precis det du vill, ligger hos dig, jag visar dig hur. 

  

Denna dag går jag också in och gör clearings på de motstånd som är i vägen för 

att du ska kunna använda detta fullt ut.  

Jag avslutar workshopen med att praktiskt genomföra verktyget  som ger dig 

allt du vill ha i ditt liv just nu!! 

  "Väldigt upplyftande och inspirerande! Coolt när man blir medveten om omedvetna 

beteenden man har, och när du är medveten om det och använder dig av verktygen som 
ges så får du stor kontroll, över hur man väljer att bemöta människor och situationer och 
hur du samtidigt kan påverka utifrån vad det är du vill åstadkomma.. Svårt att förklara 
men denna kurs är ett måste om man vill utveckla sig själv, sin karriär och framtid! 
Rekommenderar varmt!!"/ Sandra 
 
 Josefine Edri  2012-11-02 08:17:14 Grymt bra, spännande och effektiv workshop "få allt du 
vill ha" med Jessica Norell! Har använt mig av de verktygen som vi fick lära oss under 
dagen o det har verkligen gett resultat i mitt liv, underbart :D Jessica är mycket 
inspirerande!  
 
 



 Mahmoud Saidi  2012-10-14 22:00:15  
jag var på Workshop med Jessica Norell lördagen den 06 oktober 2012 men jag bestämde 
mig att skriva just idag för att jag tog tid på mig att träna och testa det som vi har varit 
med på Workshopen . 
Jag vill bara säga att Jessica Norell är en underbar och professionell coach . 
Jag fick resultat omedelbart tack vare hennes goda tips och råd . 
Tack Jessica för en inspirerande kväll 
 
 Natalie Edri Jousef  2012-10-08 18:31:05  
Tack Jessica för en fantastisk och inspirerande eftermiddag i Lördags!! "Få allt du önskar" 
var verkligen en givande workshop som bland annat gav en hel del verktyg som jag 
definitivt kommer att ha användning av!!  
 
Monica Gustafsson  2012-10-06 22:42:21  
Workshop med Jessica Norell Få va du vill ha, Återigen har vi alla fått ovärderliga verktyg 
att jobba med i vår vardag, jag vet att de fungerar. Gäller att praktisera själv. Jessica har 
lovar återträff, det är viktigt att befästa förvärvad kunskap!! Det är alltid glädjefulla 
allvarsamma stunder med Jessica kryddade med skratt och möten med nya spännande 
människor.Väl mött snart igen!!! 
 


