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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Uus aasta on just alanud ning väga paljud annavad uusaasta-lubadusi ja esitavad
oma soove. Kuid miks on nii, et mõni soov täitub hästi kergelt ja samal ajal teine
soov ei täitu üldse või täitub mingi sellise nurga alt, mida me ei oodanud.  

Siin hakkab tööle füüsikaseadus – survele hakkab tekkima vastusurve ehk mida
rohkem me midagi tahame, seda kaugemale me endast selle lükkame. Mida
olulisem on unistus, seda rohkem me klammerdume sellesse. Kuid mida rohkem
me soovidele ja unistustele survet peale paneme, seda enam veerevad nad meist
eemale, mitte meie suunas.

 

Manifesteerimise 3 sammu:

Esimene märksõna on külgetõmbe seadus, mis ütleb, et sa pead teadma, mida sa
tahad. Kuna tihti inimesed teavad pigem seda, mida nad ei taha, siis on
manifesteerimise esimene samm ära otsustada, mida tahad. Proovi see
sõnastada võimalikult täpselt, kuid siiski jäta sinna vahele ka ruumi ja usaldust.
Sa ei pea teadma, kust või kuidas sa neid asju saad, vaid meie asi
inimestena on unistada ja soovida :) Loomulikult on oluline soovide
täitumiseks ka ise samme teha, kuid tähtis on oma unistusi välja öelda ja siis
need tulevad ootamatult.

Samm number 1 - KÜLGETÕMBESEADUS

Võid oma soovi sõnastada selliselt: Saagu nii või veel paremini :) 
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Esimeseks pane kirja 5 asja, mida sa ei taha oma ellu – need, mis sulle ei meeldi,
millega oled rahulolematu, jms. 
Nüüd võta nr 1 asi ja küsi endalt, et kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan.
Pööra see ümber positiivseks.
 Kirjuta nii kogu oma nimekiri uuena ümber. See aitab sul jõuda nende asjadeni,
mida sa tahad. Vahel lihtsalt on oma soovide sõnastamist kergem alustada sellest,
mida sa ei taha ;) 

Kui oled midagi soovinud ja see on natuke nihu läinud, siis tea, et võid oma
soove igal ajal korrigeerida ning ka oma soove tühistada. 

Kui sa tead, mida sa tahad, siis saad selle, kui hakkad sellele tähelepanu
pöörama. Sinu tähelepanu loob sinu reaalsuse, nii et suuna tähelepanu oma
unistustele, nendele asjadele, mida sa tahad. Fokusseeri oma unistustele ja
märka oma unistusi, sest kui paned tähelepanu unistustele, siis see energia
hakkab võimenduma.

Külgetõmbeseaduse mõistmiseks tee läbi järgmine harjutus:
1.

2.

3.

Kui sa ei tea, mida tahad, siis universum ei saagi sulle seda tuua. Kui me oma
mõtted ja soovid välja kirjutame, siis me saame hakata sellele mõtlema. Võid teha
endale ka 2 nimekirja: üks on selle kohta, mida sa universumilt tellid ja teine
nimekiri on selle kohta, mis on täide läinud.

Samm number 2 – TUNNE ENNAST HÄSTI

See, kuidas me tunneme, määrab millisel sagedusel vibreerime. Miks unistus ei
ole kohe meie reaalsuses, ongi just seetõttu, et meie unistused on meist
kõrgemal sagedusel. Selleks, et unistus muutuks reaalsuseks, pead sina oma
sagedust tõstma nii kõrgele, kui on unistuse sagedus ehk meie peame alati
liikuma unistuse sageduse peale, unistused ei tule kunagi alla meie
sageduse juurde. 

Sageduse indikaatoriks on tunne: me mõtleme midagi ja need mõtted loovad
meie kehasse füüsilise tunde. Seega tunne hakkab looma sinu sagedust ja mida
positiivsemalt sa mõtled, seda kõrgem on sinu sagedus. 
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Proovi hästi palju unistada ja visualiseerida oma unistusi aga ainult nii kaua, kuni
need tekitavad head tunnet. Näiteks hommikul või õhtul une piiril uneledes on
aju lained hästi aeglased ja madalad ning sellel hetkel unistades ei ole sisemisi
blokke ega mõistuse ratsionaalset piirangut. 

Luba oma unistustel lahti rulluda ning unista nii tihti, kui võimalik. 

Kui tekib kärsitus, et ikka pole õige tunne või õige unistus, siis pane teema kohe
kõrvale, sest see ei tekita head tunnet. Kui laseme energia või surve lahti, siis
teine pool ei hakka vastusurvet tekitama ja füüsikaseadused ei saa rakenduma
hakata. 

Harjutus hea tunde tekitamiseks:
Pane kirja 5-10 tegevust, mida sa saad teha suhteliselt mugavalt ja ilma suuremate
ressurssideta selleks, et tunda ennast hästi. Näiteks jalutamine, muusika kuulamine,
vannis käimine, massaaži võtmine, raamatu lugemine. 

Miks on seda nimekirja vaja teha? Kui sa oled kehvas kohas, madalas sageduses,
tuju halb ja tunne paha, siis sa ei suuda hoida teadlikkust. See nimekiri on
ettevalmistus selleks, et kui me kukume, siis teame, mida teha, et sellest
olukorrast välja tulla.

Oluline on 1 või 2 sammu võrra ennast paremini tunda võrreldes sellega, kuidas
tundsid ennast enne. Tea, et pead väikeste sammudega liikuma paremuse poole,
sest sa ei saa vahepealseid samme vahele jätta. Ei saa nõuda, et oleksime
apaatsusest järgmisel hetkel üdini õnnelikud. Positiivne neutraalsus on meie
kõige loomulikum olek.
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Me võime teada, mida tahame ja ennast hästi tunda ja oma sagedust tõsta, aga
kui me ei võta vastu, mida me endale tellisime, siis kahest esimesest sammust ei
ole kasu. Vastuvõtmine on kogu manifesteerimise määravamaid kohti.
Vastuvõtmise võimekus ja koostöö uskumuste süsteemiga on kõige olulisem
selles, kas meie unistused täituvad või mitte. 

Vastuvõtmisel on sageli takistusteks sisemised mittetoetavad uskumused.
Näiteks soovid endale head meest, aga samas ei usu, et oled armastusväärne.
Samamoodi ei suuda me vastu võtta rahumeelset partnerlussuhet, kui lapsepõlv
on keerulises peres olnud. On oomulik, et meil kõigil on oma takistavad
uskumused, see on unistamise varjatum külg.

Harjutus piiravate uskumuste teadvustamiseks:
-     Vaata neid soove, mille esimese punkti juures kirja panid. Nüüd mõtle, millised on
need negatiivsed uskumused, mida endale räägid ja mis ei võimalda universumil su
soove realiseerida. 
-     Kui oled need uskumused kirja pannud ja teadvustanud, mida negatiivset endas
räägid, hoiad või kannad, siis pööra see ümber. Muuda negatiivne uskumus
positiivseks uskumuseks ja kirjuta see endale välja. 

Hakka oma mõttemeelt teadlikult treenima, et võtaksid positiivsed uskumused
oma ellu. Kui räägime kehva juttu, siis tõmbame ennast alla ja madalal sagedusel
ei täitu unistused. Kirjuta positiivsed uskumused eraldi paberile üles, et
saaksid vähemalt 21 päeva järjest neid lugeda ja endale sisestada.

Millal või kuidas manifesteerida?
 

-     manifesteeri kasvõi käigu pealt, näiteks autosõidu ajal või jalutades
-     pane oma soovid kirja, kasuta näiteks manifesteerimise märkmikku
-     pane oma soovid visionboard´ile ehk väesta neid piltidega

Samm number 3 – VASTUVÕTMINE


