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HOGYAN KÉRJ JELET AZ UNIVERZUMTÓL?
Sokszor szeretnénk biztosak lenni abban, hogy a kérésünk “meghallgaMatoM”, hogy az Univerzum
ﬁgyel arra, amit el szeretnénk érni vagy meg szeretnénk kapni.
Az életem másról sem szól, mint a különböző dolgok megteremtéséről. Tinédzser koromban
gondolatoknak és kívánságoknak hívtam ezeket a kéréseket, és nem is gondolkodtam abban, hogy
teremteni tudok, azonban azóta kiderült, hogy amit szereMem volna megvalósult. Egészen pontosan
:), úgyhogy vigyázz vele, hogy mit is kérsz!
Az Univerzum küldi a jeleket, nekünk csak az a dolgunk, hogy észrevegyük. No, de mit tehetünk
akkor, ha sosem látjuk a jeleket? Az alábbi 5 pontban összefoglalom neked, hogy hogyan lehetsz
mindig biztos abban, hogy a támogatást folyamatosan kapod, és a teremtésed úton van feléd.

1. PONTOS KÍVÁNSÁG
Fogalmazd meg a - pontos, egyértelmű, érthető - kívánságodat. Ez egyszerű, de a legtöbb embernek
nem könnyű. Mindig arra koncentrálj, hogy mit szeretnél, és ne arra, hogy mi fog oda vezetni. Azaz,
ha szeretnél végre megszabadulni a banki kölcsöntől, akkor ne azt kívánd, hogy “visszaﬁzetem a
kölcsönt”, mert ez a módja, azaz az út, ami szerinted oda vezet, hogy ne legyen kölcsönöd. A
HOGYAN az Univerzum dolga, nem a ged, ne korlátozd magad azzal, hogy konkrét megoldásokat
találsz ki. Hidd el, hogy sokkal több és jobb megoldás létezik, mint amit te ki tudnál találni. Tehát a
feng visszaﬁzetés helyeM egy ilyen esetben kívánd azt például, hogy: “Minden hónapban mindent
kiﬁzetek, és minden kedvtelésemre is bőven marad.”
A pontos kívánságom:

________________________________________________________________________________

2. AZ UNIVERZUM TÁMOGAT
Hidd el, hogy így van. :) Ha nem megy, akkor az alábbi kérdést tedd fel (sokszor, hogy jó sok választ
kapj rá), és használd a támogató hitet.
Kérdés: Miért támogat engem mindig az Univerzum?
Támogató hit:
Az Univerzum mindig, mindenben támogat, akkor is, ha ezt nem látom és nem veszem észre.
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3. JEL
Kérj egyértelmű jelet a fengekre (vagy bármi egyébre, amire szeretnél).
Hogyan?
Nagyon egyszerű, határozd meg, hogy mit fogsz jelnek venni! Így biztosan jobban észre is fogod
venni, hogy az Univerzum ﬁgyel rád.
Bármikor, amikor látok egy __________________________________________________________
az az jeleng, hogy az Univerzum segít engem a fengek elérésében, és a kérésem meghallgaMatoM.
Írd be, ami neked kedves, amiből mindig fogod tudni, hogy ez jeleng azt számodra, hogy az
Univerzum jelez neked.
Jel lehet például: madártoll, lepke, kicsi virág a fűben, szivárvány, egy bizonyos színű madárka, egy
speciális rendszám, kimegy a villany, kiég egy villanykörte stb.

4. MAI DÁTUM:
________________________________________________________________________________

5. HATÁRIDŐ ARRA, HOGY AZ UNIVERZUM JELET ADJON NEKED:
________________________________________________________________________________

Ha a teremtésedhez szeretnél további segítséget és útmutatás kapni, várlak egy SzuperTudatos
Önfejlesztés™ boldogság konzultációra!
Jelentkezz be most: erika.laszlo@scc.world, várlak sok szereteMel!
Sok sikert és csodás teremtéseket!
László Erika
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