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Detta är en kurs där Gud vill förbereda dig för framtiden. Han 

kommer att förse dig med affärsmodeller och arbeta med ditt 

sinne och din karaktär. Han vill för dina steg in på en väg 

som leder till framgång och välsignelse. 

• Ekonomiskt – så du kan vara med om en 

ekonomisk utveckling. 

• Mentalt – din verksamhet kan bli en möjlighet att 

uppnå drömmar, uttrycka din personlighet och att 

använda dina gåvor och talanger. 

• Socialt – genom företaget skapar du ett större 

nätverk av sociala kontakter som betjänar andra.  

• Andligt – du får uppleva ditt företag som en kallelse 

från Gud som fullföljer Guds syfte med ditt liv. 

 

 

Det finns en viss livsstil som attraherar Guds välsignelse så 

att den kommer att finna sin väg till just dig. Denna livsstil är 

baserad på de bud och de instruktioner som finns i Bibeln. 

 

En nation, ett samhälle, en familj eller en person kan inte 
blomstra om dess livsstil strider mot Guds uppenbarade vilja. 
Förr eller senare, på ett eller annat sätt, leder det till 
destruktiva resultat.  

Vi kan arbeta hårt men ändå inte uppnå någonting – om vi 
inte känner till eller följer det bibliska sättet att tänka och 
leva. 

• Lydnad till Gud leder till välsignelse och olydnad till 
förbannelse. 
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 “Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er 

förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad 

som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som 

behagar honom.” 

Som individer är vi en produkt av vad vi tänker. Bibeln säger: 

"Som en man tror i sitt hjärta, så är han" (Ords 23: 7) 

 

Det är därför sinnets förnyelse är så avgörande när du vill ha 

ett nytt och bättre liv. Vi vill ofta se en yttre förändring, men 

en sann och hållbar förändring börjar alltid på insidan. 

 

Du får en ny idé och sedan börjar den tanken forma ditt liv. 

 

När man ändrar sin självbild och börjar tro att en förändring 

är möjlig, har den tanken och övertygelsen blivit startpunkten 

för en framgångsrik resa. 

 

När du blir trött på din nuvarande situation och siktar på en 

ny, börjar allt bli möjligt. Det enda som står mellan dig och 

ett ekonomiskt genombrott är ett beslut 

 

Om vi fortsätter att bara göra mer av det vi alltid har gjort, får 

vi mer av det vi alltid har haft.  

Om vi vill ha något nytt, måste vi börja göra något nytt och 

annorlunda 

Under Focus Business School (Företagsskolan) kommer du 

att möta många nya idéer och sätt att tänka. När du tar till 

dig dem helhjärtat och börjar handla i enlighet med dem, 

kommer de att ge dig nya bättre resultat – bättre än 

någonsin! 
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Focus Business School vill beröra och förlösa en smörjelse 

gällande dina naturliga gåvor och din kallelse att vara 

företagare 

Vanligtvis har inte företagare alla de verktyg eller den fulla 

förståelsen de behöver för att starta och leda ett företag – 

men de har en vision och de är ofta ”doers” 

(handlingskraftiga).  

Längs vägen kommer du att hitta lösningarna och 

lösningarna kommer att hitta dig!
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Att organisera, utveckla och skapa välstånd på jorden  

blev en viktig del av människans uppgift och syfte.  

Hon blev satt till att vara en förvaltare för hela skapelsen. 

 

En viktig del av detta förvaltarskap är vad vi idag kallar ” 

Företagande ”. När man utvecklar det som Gud skapat och 

tillsätter ett mervärde, då ger det oss tillfredställelse och ett 

syfte. Det skapar framsteg och främjar välstånd och 

välbefinnande. 

• Detta måste naturligtvis ske på ett flitigt, ärligt och 

ansvarsfullt sätt. 

 

 


