
Kriipsujuku meetod

Juhi ise oma välist ja sisemist maailma!

Mis on manifisteerimine?
 

See on mõtete jõul kujuteldava reaalsuse loomine ehk sa mõtled millestki, mida

sa soovid, nii nagu see oleks juba sul olemas. Visualiseerimine on üks

manifisteerimise tööriist. 

Manifesteerimisel on oluline õppida tundma, kuidas sinu mõistus töötab!

- teadvuses on mõtted, mida saame ise valida ja juhtida

- alateadvuse mõtteid on keeruline juhtida

- mõtted→ tunded → tegevused

HARJUTUS

Mõtle ÜHELE asjale, mida sa väga väga soovid!

*piirangud puuduvad

*saad kõik, mis soovid

 

“Manifesteerimise praktiline
töötuba - 7 sammu õnnelikuma
eluni!”

Mariliis Lukk
Kokkuvõte 18.01.2023

"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  
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samm - Pane paika oma eesmärk, visioon!

mida täpselt tahad?

miks sa seda tahad?

ole spetsiifiline ja väga täpne!

tunne nii nagu see oleks olemas

kasuta visioonitahvlit

Sul on VALIK: alateadvusele tuttavlik (mugavustsoon) vs vaatad Hirmu Piirile

otsa!

Tuvasta hirmud ja kahtlused:

Ületa oma HIRMU piir:

Manifesteerimise 7 sammu
 

1.

2. samm - Ületa oma HIRMU piir!

*Kas ma päriselt usun, et olen seda väärt?

*Milliseid uskumusi märkad eesmärgile, unistusele mõeldes?

*Kuidas muuta piiravaid uskumusi?

*juhi enda mõtteid - kriipsujuku! 

*ole õigel sagedusel

*kõik on oma olemuselt neutraalne

*jälgi kriitikut enda sees

*keskendu sellele, mida tahad, mitte mida ei taha

*loo endale mantra

*peegli ees rääkimine

*visualiseeri järjepidevalt
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Kohtle ennast sellise austuse ja armastusega, mida soovid ligi tõmmata!

"Selleks, et saada midagi, mida Sul pole kunagi varem olnud, pead tegema midagi,

mida pole kunagi varem teinud." Dr Shaun Marler

5 sekundi reegel

Tervislikud harjumused

Puuduse või külluse mõtteviis

“Selleks, et manifesteerida seda, mida soovid, pead uskuma, et oled seda väärt, ja

sinu käitumine peab olema selle veendumusega kooskõlas." Roxie Nafousi

vibratsioon

me tõmbame ligi seda, mida tunneme

ma pean vs ma saan/ma tahan/valin

tunne rõõmu pisiasjadest

3. samm - Muuda oma käitumist

HARJUTUS

Kelleks ma tahan saada? 

*Kes on see ...... (Sinu nimi), kes on selle eesmärgi täitnud? 

*Mida ta mõtleb? Tunneb? 

*Kuidas käitub, kui see eesmärk on täidetud?

 

*MIKS Sa seda oma ellu soovid? 

*Mida ma arvan, et see eesmärk minu elus muudab?

*Kuidas eesmärgi täitmine mõjutab minu igapäevaelu?

4. samm - Ületa takistused!

5. samm - Tänulikkus!
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Sotsiaalmeedia on võrdlemise mänguväljak - teadlik kasutamine, kujunda

infovoogu

Vaata võrlemisele/kadedusele otsa - mis on tegelikult selle taga? Milline hirm

siin taga on?

Muuda inspiratsiooniks - külluseteadvus

märka kokkusattumisi, õnnelikke juhuseid

6. samm - Võrdlemine inspiratsiooniks!

 

HARJUTUS

*Kirjuta üles 3 asja, mis on Sinus kadedust tekitanud

*Loo inspireeritud mõte

7. samm - Usalda Universumit!

Manifesteerimise keskmes on sinu eneseväärtus, sinu alateadlikud

uskumused selle kohta, mida väärt oled, ja võime ennast armastada!


