
Mis on manifisteerimine?
 

Manifesteerimine on see, kui lood oma ellu teadlikult seda, mida sa tahad.

Ütled välja, mida sa soovid ja tõmbad selle oma ellu. Muutus tuleb siis, kui sa

muudad oma energiat ja sagedust. Meie südamest ja ajust kiirgab välja meie

emotsioone. seda , mida välja kiirgame, seda ka tõmbame oma ellu, sest see on

elektromagnetväli. Südamel on 5000 korda tugevam sagedus kui ajul! See, mida

tahame, sellel on oma sagedus ja peame muutma oma südamest väljasaadetavat

sagedust, et soovitu saaks meie poole tulla. 

Kuidas oma sagedust muuta?
 

Seda saab teha mõtetega, sest sinu mõtted juhivad sinu emotsioone. Mõtted on

ajukeel ja see tõlgitakse kehakeelde läbi nö hormoonkokteili. Emotsiooni

muutumisel toimuvad kehas ka hormonaalsed muutused. Kui tahad oma

sagedust muuta, siis pead oma emotsioone muutma ja siis tõmbad enda

poole just seda sagedust. 
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Meie lapsepõlv. Palju oleme võtnud kokteili oma emalt ja isalt. Tihtipeale

loome midagi sarnast oma täiskasvanuelus. Seepärast ongi hea ja vajalik

enesearenguga tegeleda, sest kui tervendad ennast, siis mõjutab see ka sinu

lastele minevat kokteili.

Hästi palju emotsioone läheb automaatikasse. Kui alguses on mõte ja tuleb

emotsioon, siis ühel hetkel alateadlik meel aitab meil kiiresti toimetada.

Edaspidi see süveneb ja sa hakkad automaatselt reageerima enne, kui suudad

mõelda. 

Elu loob sulle uskumused, mis sind juhtima hakkavad. 

Miks on seda raske teha?
 

Hormoonide pärast on see keeruline, sest meie keha on emotsioone tundnud

lapsest peale ja meil on oma kokteil, millega oleme harjunud - oma mõtted ja

tunded, millega oleme harjunud (90% nendest on samad, mis eelmisel päeval).

Keha on sõltuvuses sellest hormoonkokteilist, milline sa praegu oled. Keha

on harjunud neid emotsioone kogema. Ta tahab saada tuttavad emotsiooni. Keha

tuleb ja hakkab sind ümber veenma ja vana juurde tagasi meelitama, kui sa

proovid seda kokteili enda sees muuta. 

Mis meie automaatseid emotsioone (keemiakokteili) mõjutab?
 

95 % ajast juhib meid alateadvus ning ainult 5% teadvus. Kui me tahame

muutust, siis saame seda teha läbi teadvuse ehk läbi selle 5%, kus on ka

tahtejõud. 3 minutit tunnist oled teadlikult kohal, 57 minutit tunnist toimetavad

sinu elus programmid. Kui meie mõtted loovad meie elu, reaalsust ja emotsioone

ja ma mõtleme samu mõtteid, mida oleme varasemalt mõelnud, siis see, mis

minevikus oli, see loob meie oleviku ja kui mõtleme samu mõtteid olevikus, siis

loome sellega ka oma tuleviku. 
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Uskumus, et mina ei ole väärt. On vaja endasse saada energia, et mina olen

naine, kes on väärt…(mõtle siia need omadused, milline sa olla tahad või mida

sa endale soovid).

Uskumus, et see töötab teistel, aga minul mitte. Teised saavad, aga mina

mitte.

Mina olen naine, kes loob oma elu.

Meil on vaja siin ja praegu oma sagedust muuta. Et saaksime oma ellu tuua

muutust, on meil vaja muuta oma sagedust. Kui minevikuprogramm mõjutab

meid praegu, siis peaksime tooma oma ellu nö tulevikukokteili. Ainus viis on

muuta oma energiat. 

Automaatprogrammis elamine kulutab meie energiat, see kõik kuhu suuname

oma tähelepanu, sinna voolab meie energia. Kui me oleme hõivatud oma

mineviku kokteiliga, siis meie energia lähebki sinna. Kuid me tegelikkuses

tahaksime oma energiat kastavata seal, kus soovime tulevikus olla ehk peame

hakkama pumpama energiat tulevikku. 

Oluline on see, milline on sinu identiteet. Sealjuures on alateadvuse tasandil 2

uskumust, mis takistavad luua oma ellu seda, mida tahan.

Sõnasta iseendale need positiivseks:

Vana identiteet on mõjutatud lapsepõlve uskumustest, mustritest, mis ei olegi

tegelikult iseenda omad, vaid vanemate omad või ühiskonnast võetud. Kui sa

vaatad oma elu, siis see, mis toimib hästi, siis selles on sul toetavad uskumused.

Aga kui on tülid või raskused, siis sellega on mingid uskumused, mis ei ole nii

toetavad. 
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Kuidas astuda välja minevikust ja teha samm tuleviku suunas?

Me oleme võimelised juhtima oma mõtteid ja emotsioone. Meil on alati valik, kas

me mõtleme mingit mõtet või mitte ning siis on meil valik, kas me jätkame selle

mõttega või mitte. Kui see mõte jääb meie pähe kerima, siis käivitub automaatika

ja ajust lisandub sinna asju juurde. Kas sa oled naine, kes on reageerija või oled

sa juht? Kas emotsioonid tulevad automaatselt või oskad sa neid juhtida?

Kui sa reageerimisse lähed, siis süda ja aju ei tee enam koostööd. Süda 90%

räägib ja aju kuulab. Süda läheb blokki, aju ei saa südamest infot, oleme

emotsionaalses reageeringus varasemate kogemuste põhjal. 

Kuidas sellele stopp panna? Lõpetada reageerimine, luua südame ja aju

vaheline koostöö - seda saab teha sügavalt ja rahulikult hingates. Nii saad

südamest tulevale infole hästi ligi ja paremaid otsuseid vastu võtta. Võid luua ka

hea tunde (nt meenutad seda, kui saavutasid midagi, reisisid kuhugi, kallistasid

oma lemmiklooma) - hingad läbi südame ja tood selle hea tunde enda sisse. Siis

sa kiirgad välja head sagedust, mis saab tõmmata head sinu ellu. See ongi

emotsioonide juhtimine. Ei ütle esimese emotsiooni pealt, vaid võtad aja ja

kuulad oma südame häält.

Kuidas hakata looma muutuseid?
 

Meie keha reageerib meie mõtetele. Inimestena me saame olla turvalises kohas

ja samas tunda stressi (kurbust, enesehaletsust). Oleme võimelised seda ise

looma (nt kinos filmi vaadates). Kui tahame, et meid ei mõjutaks meie minevik,

vaid hoopis tulevik, siis peame hakkama endasse salvestama oma

tulevikukokteili. Saame teha seda läbi tugeva emotsionaalse seisundi ja läbi

mõtte. Siin tulebki visualiseerimine ehk harjutad seda, mida tahad. 
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Merlini tegemistega saad olla kursis tema FB grupiga liitudes:

https://www.facebook.com/groups/801859540235642

Pane ennast kirja ka Merlini tasuta kursusele:

https://www.merlinvask.ee/jaanuar2023

Samuti leiad infot Merlini kodulehelt: 

Paned silmad kinni, visualiseerid seda, mida tahad ning lood endale selle tunde

ehk ujutad ennast uue kokteiliga üle. Sa oled teadlikult kohal, kui seda teed.

Õpetad oma keha, et see on äge, tuttav ja turvaline ja see on see, mida sa tahad.

Kui soovid manifesteerida oma tulevikuvisooni, siis pead kõigepealt väga selgelt

paika panema enda jaoks, mida sa soovid. Muidu lood seda, mis sul praegu on.

On vaja teada, kuhu suunas tahad liikuda ning siis on vaja sagedus ära muuta.

Elektromagnetväli südamel on kvaliteettunded - armastus, tänutunne, kaastunne,

hoolivus. Need on südametunded, mis panevad selle välja võimsalt kiirgama. Kui

oled selles seisundis, siis tõmbad seda, mida soovid oma ellu väga võimsalt ja

kiiremini.

On vaja muuta oma igapäevaelu. Ei saa minna edasi, kui kiirgad sedasama

minevikukokteili välja. Tuleb kiirata välja tulevikku. Luua oma ellu häid

emotsioone, nt tänulikkuse tunnet. See on kõige lihtsam praktika tuua oma

südamesse head elektromagnetvälja. Sa oled tänulik tavaliselt siis, kui oled

midagi saanud, see annab ka ajule info, et kui sa praktiseerid tänulikkust, siis sa

justkui oleksid tegelikult juba selle saanud. See on hea viis, kuidas harjutada -

praktiseerida päevas tänulikkust. Hoia ennast kogu päeva heas sageduses, et

saaksid vastu võtta seda, mida tahad. Ära mine kaasa mineviku emotsioonidega

ja emotsionaalse reageerimisega. Saad ise ära katkestada oma automaatsed

emotsioonid. 
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