
İnsanlar ve şirketler tamamen bağlantılı ve birbirlerini yansıtırlar. Bir şirketi
insan gibi de düşünebilirsiniz, insanı şirket gibi de düşünebilirsiniz. Her şir-
ketin zihni, bedeni ve ruhu vardır. 

İnsan zihnindeki sorunlar, hayatını fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz yönde
etkilemektedir. Sorunların derecesine göre bazen çok ağır sonuçlarda yaşana-
bilmekte. Bir işletmeye, şirkete baktığımızda da aslında insandan hiçbir farkı
olmadığını görüyoruz. Şirketteki düzensizlik, karışıklık, yeri geldiğinde ne ya-
pacağını, nasıl adım atacağını bilememek, hatalar yapmak ve hatta kısır dön-
güler şeklinde bitmeyen, devam eden sorunlar vardır.

İnsanın yaşadığı tüm hastalıkların zihinsel bir sebebi vardır. Çünkü zihnin-
deki düşüncelerle duyguna yansıttığın korkular, endişeler, stres, ifade ede-
meme, hazmedeme gibi birçok duygu bedenini olumsuz etkilemektedir. Bir
işletme içinde de ödemeyi alamama, ödemelerin yaklaşması, satışların düş-
mesi, çalışanlarla olan sorunlardan dolayı korku, endişe, stres, hazmedememe
gibi aynı duygular belirmektedir.

Burada yaşanan sorunlar biriktiğinde, geçiştirildiğinde, görmezden gelin-
diğinde şirketin iskeletine zarar verir, yeri gelir ağır hasarlar oluşturur, insan
bedenindeki hastalıklar gibi. 

Şirketin bedeninde rahatsızlıklar oluştuğunda hücreleri zarar görmeye baş-
lamış demektir. Bazen sadece o bölgede kalır, bazen de bir virüs gibi tüm be-
deni sinsice sarmaya başlar. 

Günümüzde birçok şirket yaralar alarak, onları iyileştirmek aklına gelmeden
yaşamaya devam etmektedir. Yaşamın o şekilde olduğuna inanır, krizler, so-
runlar içerisinde bir şekilde günü kurtaralım demeye başlar, insanın hastalık-
larla yaşamayı kabul etmesi, alternatif doktorlar, çözümler aramayı bırakması
gibidir. 

Tüm bu sorunlar da şirketin özüne, ruhuna zarar verir ve aslından, ruhun-
dan uzaklaştırır, bir bakmışsınız ki yansıtmak istediğiniz hiçbir şeyi artık yan-
sıtamaz ve o heyecandan eser kalmamıştır. 

İnsanda zihin, beden, ruh dengesini kurduğunda zihinsel, bedensel ve ruhsal
olarak daha keyifli, sağlıklı ve huzurlu bir hayat oluşmaktadır. Aynı şekilde
şirketler üzerinde de zihin, beden, ruh dengesini kurduğunuzda mükemmel
bir başarı ortaya çıkacaktır. Bireysel olarak gerçekleştirdiğimiz seanslarla bu
dengeyi oluşturabildiğimiz gibi, yine aynı şekilde firmalarında zihin, beden,
ruh dengesini gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla oluşturuyoruz.

Hem bireysel hem de kurumsal olarak iyi ve keyifli bir hayatı herkes hak
ediyor. Yaşadığınız sorunların çözüm yollarına giderek hayatınızda huzuru
oluşturmaya şimdi başlamaya ne dersiniz?
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