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Witam cię radośnie :) Z tej strony Elżbieta Wolna.
Swoją wiedzę i doświadczenie od kilku lat przekazuję innym na moich szkoleniach on-line, które
cieszą się ogromnym uznaniem, ponieważ postawiłam w nich na PRAKTYKĘ i to, że można wziąć
w nich udział z każdego miejsca na ziemi.

Na moim najintensywniejszym szkoleniu „Jak doświadczyć fizycznej manifestacji swoich
pragnień”, dwunastego dnia odbywają się konsultacje mailowe, gdzie każdy uczestnik zadaje
mi pytania, które odnajdziesz drogi czytelniku w tej książce.
Są tu również pytania od innych czytelników, <a może nawet i od ciebie? :)>, którzy szukając
odpowiedzi, jak świadomie używać Prawa Przyciągania do manifestacji wspaniałego życia
zgłaszali się do mnie po pomoc.
Zapraszam na lekturę darmowego fragmentu
Elżbieta Wolna (Maszke)

Pytanie numer: 1
Szukam pracy wysłałem masę e-maili, szukam ogłoszeń i nadal nic mi nie wychodzi jestem
załamany bo myślę widzę sukces dążę do niego i nadal mi się nie udaje. Już nie wiem co mam
zrobić by odmienić kartę.

Elżbieta Wolna: Dużo działasz, ale twoje fizyczne działanie nie zrekompensuje twojej negatywnej
wibracji, ponieważ Prawo Przyciągania nie odpowiada na twoje fizyczne działania, a na wibrację
jaką w dominującej mierze oferujesz w tym obszarze.
Musisz być świadomy, jakich myśli i jakich słów używasz pragnąc doświadczyć tego czego chcesz.
Musisz być świadomy jaki uczucia powstają w tobie w odpowiedzi na te myśli.
Ważne, ważne, ważne: Chcąc przyciągnąć inną, ulepszoną wersję doświadczenia, musisz używać
słów i myśleć myśli, które będą ODPOWIADAŁY udoskonalonemu doświadczeniu, a nie
obecnemu jak to większość robi, jak to robiłeś ty do tej pory.
Myśli i słowa odpowiadające obecnej sytuacji / blokujące pozytywną, udoskonaloną manifestację:
- Nie mogę znaleźć pracy
- Teraz tak trudno o dobrą posadę
- Jak dostanie się pracę to łatwo można ją stracić
- Mam coraz mniej pieniędzy
- Nie mam już siły dużej szukać
- Nic mi się nie udaje
- Wszyscy pracodawcy to oszuści
- Zgodzę się na pracę za grosze, aby tylko już coś znaleźć

Myśli i słowa odpowiadające udoskonalonej, pożądanej przez ciebie sytuacji / dostrajające
i przybliżające do pozytywnej manifestacji:
- Moje pozytywne myślenie, przyciąga najlepsze okoliczności dla mnie
- Jestem wdzięczny za wiele dobrych rzeczy, które przychodzą do mnie każdego dnia. Za szklankę
gorącej herbaty, za odprężający prysznic. Za dzień, który powstał po nocy. Wypełnia mnie
wdzięczność za tyle małych darów, które mam wokół siebie każdego dnia.
- Mam pracę, która daje mi radość, finansową wolność i pełnie satysfakcji
- Wkładam całe serce w to co robię, ponieważ lubię dawać wartość

- Wszystko co najlepsze przychodzi do mnie łatwo, lekko i w najlepszy z możliwych sposobów
Zacznij wyrażać prawdę, którą chcesz aby była w twoim życiu. Sztuką świadomego przyciągania
jest przeniesienie swojej uwagi z aktualnej sytuacji, która nam nie odpowiada, na taką, którą
pragniemy doświadczać i już teraz potrafimy, gdy jej jeszcze fizycznie nie ma wzbudzić w sobie
myśli oraz słowa, które będę jej wibracyjnie odpowiadały.

Pytanie numer: 2
Pojawia się lęk, że znowu przyciągnę nieodpowiedniego mężczyznę. Jak pozbyć się uczucia lęku
przy projektowaniu/kreowaniu nowej rzeczywistości? Mowa tutaj o "wejściu" nawet
w etap formułowania, co chcemy przyciągnąć...wiem, że trzeba się skupić na pozytywnych
emocjach, co chcemy, a nie czego nie chcemy...i tutaj dochodzę do "ściany"
Elżbieta Wolna: Nie ma się co bać :) Każde nowe doświadczenie daje ci możliwość, jeszcze
większego sprecyzowania tego czego pragniesz. Twój strach może wynikać z tego, że nie
przyciągasz świadomie bo zamiast na podstawie, każdej sytuacji określić czego pragniesz
w swoim związku, jak pragniesz się w nim czuć w takiej relacji, ty cały czas kierujesz swoją uwagę
na negatywne aspekty, jakie przyniosła ci każda znajomość, a to nie może dawać dobrych uczuć.
Musisz zmienić, kierunek swojej uwagi i skoncentrować się na myślach, słowach, uczuciach, jakie
będą odzwierciedlały to czego pragniesz.
Pamiętaj jedno: Nie ma co się bać nowych znajomości, ponieważ każda daje ci możliwość
określenia tego, jak chcesz aby wyglądał twój udany i wspaniały związek.
Przykład:
Doświadczenie: Spotykasz się z mężczyzną, który jest negatywnie nastawiony do życia.
Uważa, że inni są gorsi od niego i tylko on wie najlepiej co i jak.
Zamiast koncentrować się na tworzeniu negatywnych myśli i słów w odpowiedzi
na doświadczenie, które nie daje ci pozytywnych uczuć, powinnaś pomyśleć „Czego pragnę na
podstawie tego doświadczenia? Do jakiego pragnienia to doświadczenie mnie inspiruje?
Co świadomie i celowo pragnę przyciągnąć?
Pragnienie jakie powstało w wyniku tego doświadczenia: „Pragnę, aby mój mężczyzna był bardzo
pozytywnie nastawiony do życia. Pragnę, aby miał dobre serce i kochał życie w wielu jego
przejawach”

Takie podejście sprawia, że od razu zmieniasz energię jaką emanujesz i dostrajasz się do najlepszej
wersji związku dla ciebie :)

Pytanie numer: 3

Czy jeśli będę wyobrażała sobie swojego wymarzonego partnera w życiu, to go do siebie
przyciągnę? Wtedy np. gdy będę wizualizowała sobie go w moim życiu, to czy On się pojawi?
Na razie pojawiają się w moim życiu mężczyźni, którzy mnie nie interesują :(, a ja szukam
prawdziwej miłości :) Czy możliwe jest to, że ja ich przyciągam mimo woli?
Albo, że przyciągam partnerów, którzy są w jakiś sposób podobni do mnie?
Elżbieta Wolna: Skup się na tym jak chcesz się czuć w tej relacji i pozwól Prawu Przyciągania,
aby postawiło na twojej drodze mężczyznę pasującego do tego czucia.
Wyobrażaj sobie jak doświadczasz najlepszego i najwspanialszego związku z drugą osobą
i odczuwaj radość z tego wyobrażenia. Dobieraj myśli i słowa, które będą pasowały do tej wersji
życia, np.:
- Jestem taka szczęśliwa! Mój mężczyzna jest najwspanialszym facetem pod słońcem
- Opiekuje się mną i sprawia, że czuję się wyjątkowa
- Uwielbiam gotować dla niego, pragnę aby zawsze czuł się ważny i kochany przeze mnie
- Spacerujemy razem, śmiejemy się, żartujemy na różne tematy i dyskutujemy na wiele aspektów
życia ucząc się wzajemnie i szanując swój własny, indywidualny sposób patrzenia na życie
- Jesteśmy dla siebie ważni i wyjątkowi.
- Szanujemy to, że chociaż tworzymy coś razem, to każdy z nas ma prawo do tworzenia własnej
indywidualnej przestrzeni
Jeżeli nie zmieniasz swojej energii i swojej koncentracji świadomie możesz przyciągać
do swojego aktualnego doświadczenia mężczyzn, którzy pomagają ci sprecyzować to czego
naprawdę chcesz w najlepszej wersji swojego związku. Każda relacja, daje ci możliwość jeszcze
większego precyzowania i twoim zadaniem jest określenie czego pragniesz (jakich cech pragniesz)
na podstawie aktualnego doświadczenia i (WAŻNE) obdarzenie swoją uwagą tego czego pragniesz.
Zawsze masz dwie możliwości kierunku swojej uwagi:
•

Negatywną / koncentracja na aktualnych brakach – w moim życiu pojawiają się mężczyźni,
którzy mnie nie interesują. Nie są ciekawi. Mają mało poczucia humoru.

•

Pozytywną / koncentracja na cechach, które odpowiadają wersji rzeczywistości, którą
pragniesz – W mojej nowej, ulepszonej wersji doświadczenia mam cudowny związek,
jakiego pragnęłam! Każda relacja jaką miałam pozwoliła mi jeszcze dokładniej sprecyzować
czego chcę, jestem za to ogromnie wdzięczna!

I teraz zacznij wyobrażać sobie taki związek jakiego pragniesz i poczuj się tak jakby był on już
częścią twojego doświadczenia! :)

Pytanie numer: 4
Skoro czegoś pragniesz i czekasz na efekt, nie da się uniknąć "oczekiwania", które w zasadzie
niweczy cały misterny plan odczuwania "tu i teraz" Jak temu zaradzić?
Elżbieta Wolna: Kiedy myślisz o swoim efekcie końcowym i wyobrażasz sobie jak już go
doświadczasz, wtedy oczekiwanie na fizyczną manifestację jest frajdą samą w sobie.
Czujesz ekscytacje i radość, bo wiesz, że Prawo Przyciągania zorganizuje najlepsze okoliczności,
aby twoje pragnienie mogło się spełnić. Nie wiesz jak to się stanie. Nie wiesz kto zostanie
postawiony na twojej drodze. Nie wiesz jakie konkretnie wydarzenia zaprowadzą cię tam gdzie
chcesz, ale wiesz, że będzie to wspaniała i ekscytująca przygoda, więc emanujesz wdzięcznością
każdego dnia. Dopiero wtedy, gdy zaczynasz porównywać miejsce, w którym jesteś z miejscem,
w którym chciałabyś być (manifestacja pragnienia) i odczuwasz w związku z tym negatywne
odczucia – zniecierpliwienie, rozczarowanie, smutek, złość, itp. wtedy oczekiwanie jest okropne i
co najlepsze: STAJE SIĘ WIECZNE, ponieważ poprzez takie uczucia oddalamy od siebie
pozytywną manifestację. Sztuką w manifestacji pragnień, jest nauka cieszenia się podróżą która
prowadzi do celu :)

Pytanie numer: 5
Sprawia mi problem wyobrażanie sobie ze jestem szczupła , nie widzę taką siebie, jak zaangażować
w to wszystkie zmysły?

Elżbieta Wolna: Uważam że „za duży przeskok” jaki chcesz wykonać sprawia, że szybko
zniechęcasz się do czegokolwiek i nie widzisz rezultatów. Powinnaś usiąść i zacząć pisać nową
„historię o moim ciele”:
”Wiem że moje ciało reaguje na moje myśli, czuję to gdy myślę o soku z cytryny i odczuwam

natychmiastowy napływ śliny :-) Chciałabym aby moje ciało wiedziało że jest dla mnie ważne.
Czułabym się jeszcze lepiej gdyby moje ciało zeszczuplało, ujędrniło się.
Wiem, że mogę kontrolować poczynania mojego ciała bo mogę kontrolować swoje myśli.
Kiedy tylko czuję się dobrze myśląc o moim ciele, wiem że pozwalam mu być takim jakie pragnę
aby było.”
W ten sposób świadomie i celowo wpływasz na swoje ciało i zaprzyjaźniasz się z nim. Nastrajasz
go na to czego oczekujesz. Gdy zaczynasz zaprzyjaźniać się ze swoim ciałem, zaczynasz coraz
bardziej o niego dbać – ćwiczysz mięśnie, jesz wartościowe jedzenie i tak dzień po dniu twoje ciało
coraz bardziej pięknieje.
Zmieniasz podejście więc zmienia się wszystko. Słyszałam kiedyś fantastyczny cytat „Trenuje nie
dla tego, że nienawidzę swojego ciała, ale dlatego że je kocham :)” i z takim podejściem powinnaś
także zacząć traktować swoje ciało, bo ono kocha cię bezgranicznie i w każdej chwili regeneruje się
każda komórka, aby mogła ci jak najlepiej służyć :)

Pytanie numer: 6

Bliskie mi osoby, denerwują mnie, ich cechy sprawiają, że jestem negatywnie nastawiony
Elżbieta Wolna: Nie ma wątpliwości, że łatwiej jest o dobre samopoczucie, kiedy słyszysz bądź
widzisz coś co powoduje, że czujesz się dobrze. Pamiętaj, że inni nie mogą być odpowiedzialni
za Twoje samopoczucie, staniesz się naprawdę szczęśliwy, kiedy odkryjesz i poczujesz fakt że nikt
inny poza Tobą samym nie jest odpowiedzialny za Twoje uczucia.
O wiele łatwiej jest nauczyć się tak kierować własnymi myślami, aby pozytywnie wpływały
na ciebie nie zależnie od czynników zewnętrznych, ponieważ nie masz takiej siły sprawczej, aby
kontrolować to jak zachowują się inni – nawet najbliższe ci osoby, a wobec których reagujesz
emocjonalnie.
Gdy opanujesz sztukę kierowania swoimi myślami ku pozytywnym rzeczom, negatywne osoby, ich
negatywne cechy przestaną być składnikami Twojego doświadczenia.
To skupianie się na pozytywnych rzeczach sprawia, że ich doświadczasz.
Chcę abyś zrozumiał że kiedy wykorzystasz swoją moc skupiania myśli i wycofasz swoją uwagę
z tego co jest negatywne i skupisz swoją uwagę na pozytywnych aspektach, wszystko co negatywne
(a wszystko co NIE JEST JUŻ PRZEDMIOTEM TWOJEJ UWAGI) musi zniknąć z Twojego
doświadczenia.

Utrzymywanie pozytywnych myśli w negatywnych warunkach jest trudne, ale tylko na początku.
Zacznijmy od tego iż łatwiej ci będzie zacząć zmiany, osiągnąć pozytywne myślenie bez obecności
innych (przynajmniej na początku). WAŻNE – nie musisz chcieć, aby ta druga osoba się zmieniła,
najważniejsza jest zmiana TWOJEGO POSTRZEGANIA OWEJ OSOBY, OWEJ SYTUACJI, jeśli
Twoje postrzeganie się zmieni, wszystko wokół ciebie ulegnie poprawie.
Zacznij od prób przypomnienia sobie, kiedy ta druga osoba wywoływała w Tobie pozytywne
odczucia, jeśli nie możesz sobie tego przypomnieć, skieruj swoją uwagę na pozytywne aspekty tej
osoby (NIE MUSZĄ ONE BYĆ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z TOBĄ)
Po krótkim czasie ŚWIADOMEGO KIEROWANIA MYŚLI NA POZYTYWNE ASEKTY OWEJ
OSOBY wszystkie Twoje relacje ulegną poprawie i to nie dlatego, że ta osoba się zmieniła tylko
dlatego, iż zmieniło się TWOJE postrzeganie i wszystko co nie pasuje do Twojego postrzegania
musi zostać usunięte z Twojego doświadczenia.

Jeśli ktoś kieruje na ciebie swoją uwagę i docenia ciebie czujesz się dobrze, ponieważ ta druga
osoba doceniając i kierując swoją uwagę na Twoje pozytywne aspekty jest w stanie synchronizacji
ze swoją nie-fizyczną istotą, ze swoim źródłem i poprzez uwagę na ciebie przelewa
zsynchronizowaną Energię na ciebie. W takiej Sytuacji zarówno ta osoba jak i Ty czujecie się
dobrze.
Lecz (WAŻNE) nie pozwól aby Twoje dobre samopoczucie było zależne od czyjegoś pozytywnego
skupienia na Tobie. Pokaż sobie że sam możesz połączyć się z nie-fizycznym strumieniem dobrego
samopoczucia niezależnie od tego czy od kogoś płynie do ciebie pozytywna energia czy też nie –
JAK to uczynić, wybierając myśli dzięki którym będziesz czuł się dobrze :-)
Nie poszukuj kontroli nad zachowaniami innych, poszukuj kontroli nad zdolnością postrzegania
ich w pozytywny sposób. Zachęcam cię, abyś dłużej nie przejmował się tym co robią inni, ale abyś
szukał myśli, słów oraz działań, jakie sprawiają ci przyjemność, jakie sprawiają że czujesz się
dobrze.
W początkowej fazie, czyli teraz, proponuję abyś wziął kartkę i skierował swoją uwagę w stronę
pozytywów danych osób z którymi masz bezpośredni kontakt – nie muszą być to pozytywy
związane bezpośrednio z tobą, znajdź coś co będziesz mógł docenić i trzymaj się tego.

Pytanie numer: 7
Elu, możesz wytłumaczyć szczegółowo co to jest kontrast i czy jest dobry dla rozwoju?

Elżbieta Wolna: Kontrast jest wtedy, gdy doświadczasz, bądź obserwujesz coś co jest niechciane.
Coś co jest negatywne i coś co pozwala ci NA PODSTAWIE TEGO DOŚWIADCZENIA określić
czego dokładnie chcesz.
Wszystkie nasze pragnienia powstają w wyniku doświadczanego kontrastu, bo gdybyś nie wiedział
czego nie chcesz, nie wiedział byś także czego pragniesz :)
Więc kontrast, którego tak bardzo wszyscy nie lubią, to tak naprawdę WIĘKSZA MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU.
Możesz doświadczyć wszystkiego, a wszystko jest zależne tylko i wyłącznie od kierunku twojej
uwagi, ponieważ jeżeli nie potraktujesz kontrastu jako możliwość KONCENTRACJI NA TYM
CZEGO NAPRAWDĘ CHCESZ, a skupisz się na samym kontraście, cały czas będziesz w stanie
umysłu, który przyciąga aspekty związane z kontrastem.
Przykład:
Doświadczasz: Zastoju w swobodnym przepływie pieniędzy
Dwie możliwości kierowania swojej uwagi:
Pierwsza/negatywna: Cały czas koncentrujesz się na zastoju w swobodnym przepływie pieniędzy.
Drążysz ten temat, zasilasz go swoją uwagą, tworzysz myśli i słowa odpowiadające temu
doświadczeniu, a tym samym CAŁY CZAS POWIĘKSZASZ ten kontrast, ten zastój.
(myśli: „nie wiem skąd wziąć pieniądze”, dlaczego pieniądze nie płyną do mnie”, skąd ja teraz
wezmę pieniądze” itd.)
Druga/pozytywna: Na podstawie doświadczanego kontrastu, zadajesz sobie pytanie „Jakie
pragnienie pobudziła we mnie ta sytuacja? Czego pragnę na podstawie tego doświadczenia?
I POJAWIA SIĘ ODPOWIEDŹ: Pragnę swobodnego, lekkiego przepływu pieniędzy. Chcę, aby
pieniądze z łatwością i lekkością pojawiały się w moim życiu. Niechaj tworzą się dla mnie
najlepsze możliwości rozwoju – dzięki przeniesieniu swojej uwagi na pragnienie jakie powstało w
wyniku tego kontrastu, zaczynasz emanować inną energią, a ty samym przyciągasz inne
okoliczności.
(myśli odpowiadające nowej ulepszonej rzeczywistości: „pieniądze płyną do mnie swobodnie”,
„wszystko układa się dla mnie pomyślenie”, „lubię pieniądze, a one lubią mnie”)

Czy widzisz tą różnicę??? Nawet wtedy gdy twoja rzeczywistość nadal wygląda tak samo
i wyraża zastój pieniędzy, ty w środku, w swoim umyśle, w swojej energetyce wyrażasz już nową,
ulepszoną rzeczywistość i tym samym pozwalasz jej przejawić się!!!
Co jednak robi większość? Cały czas zasila kontrast! Tworzą myśli i słowa odpowiadające
kontrastowi, więc przychodzi do nich więcej kontrastu, a nowa rzeczywistość nie może się
przejawić.
Kontrast jest twoim przyjacielem, nie wrogiem! Kontrast pomaga ci zapragnąć więcej! On daje ci
możliwość, dokładnego skupienia się na tym czego tak naprawdę chcesz. On daje ci możliwość
KRACJI! O matko, dzięki temu pytaniu pobudziła się we mnie wspaniała odpowiedź i jestem za to
ogromnie wdzięczna! :)
ZAPAMIĘTAJ: Tylko od twojego kierunku uwagi, zależy co będziesz w przeważającej mierze
przyciągać. Czy potraktujesz kontrast jako możliwość SKUPIENIA SIĘ na pragnieniu, które
powstało w wyniku tego kontrastu, czy będziesz cały czas zasilał kontrastową sytuację.
Gdy zamiast na pragnieniu, KTÓRE POWSTAŁO W WYNIKU DOŚWIADCZANEGO, bądź
obserwowanego kontrastu, ty cały czas zasilasz kontrast, wtedy prawo przyciągania cały czas
utrzymuje kontrastowe doświadczenie w twoim życiu.
Gdybyś doświadczając kontrastu, skupił się na pragnieniu, które powstało W WYNIKU
KONTRASTU, wtedy mógłbyś radośnie doświadczać NOWEGO, ULEPSZONEGO
DOŚWIADCZENIA.
Musisz ćwiczyć się w skupianiu się na tym czego pragniesz, na tym CO POWSTAŁO
w wyniku twojego doświadczenia. Będzie to trudne, ponieważ kontrast będzie wydał się jedyną
realną wersją rzeczywistości, ale gdy wyćwicz się w korzystaniu ze swojego umysłu
i zaczniesz przenosić się myślami do nowej, ulepszonej wersji rzeczywistości, jaka powstała w
tobie W WYNIKU DOŚWIADCZANEGO kontrastu, staniesz się Panem swojego życia :)

Pytanie numer: 8
Jak pomimo wiedzy teoretycznej i znajomości ćwiczeń na temat pp zmienić swoje nastawienie
do życia na bardziej pozytywne? Teoretycznie wiem co robić, ale nie mam energii żeby
wprowadzić w życie moją wiedzę i tym samym zmienić sposób myślenia, który póki co jest
negatywny - jakbym wpadła do jakiejś studni z której nie mogę się wydostać. Widzę wokół tylko
problemy - jakbym była zaprogramowana i nie potrafię się przeprogramować.

Elżbieta Wolna: Zapewne dzieje się tak, ponieważ za bardzo chcesz „przeskoczyć” z czucia
się beznadziejnie do czucia się fantastycznie. Wykształcił się u ciebie pewien wzorzec, który
utrzymuje twoją uwagę w niskich częstotliwościach, dlatego kierujesz swoją uwagę na takie
aspekty, które ową niską częstotliwość prezentują. Tak właśnie działa Prawo Przyciągania!
Jedna myśl przyciąga kolejne podobnie wibrujące.
Wyjściem z tej sytuacji jest STOPNIOWE dobieranie myśli i słów, które pozwolą ci poczuć się
lepiej. Chodzi oto, aby znaleźć uczucia choć trochę lepsze, od tych które masz obecnie.
Jak będzie to wyglądało w praktyce? Zaczynasz od określenia tego jak się teraz czujesz, po czym
dobierasz myśli tak, aby były lepsze od obecnego stanu i dawały ci poczucie poprawy
samopoczucia.
Jak się teraz czuję?
Czuję się beznadziejnie. Nie mam energii, aby zmienić swój sposób myślenia. Widzę same
problemy, utknęłam w miejscu i nie wiem jak to zmienić.
Dobór lepszych myśli, polepszenie swojego samopoczucia i energii jaką emanuję
- Mogę zdecydować na jakich myślach chce się skoncentrować
- Mogę włączyć relaksującą muzykę i poczuć jak moje ciało odpręża się
- Mogę skoncentrować swoją uwagę na kwiecie w doniczce, który stoi na moim parapecie, dostrzec
jego piękno i spokój
- Lubię wiedzieć, że im dłużej będę koncentrowała się na jego pozytywnych aspektach tym więcej
spokoju odnajdę w sobie

- Lubię czuć jak polepsza mi się samopoczucie
- Mogę zadbać o mój dom, zrobić gruntowne porządki i czerpać z tego radość, ponieważ czysty
dom to czysty umysł. Im więcej harmonii wprowadzam w swoje otoczenie tym więcej mam jej w
swoim życiu
Itd :) KAŻDA myśl, która daje ci coraz więcej poczucia spokoju i harmonii sprawia, iż twoje
wibracje wzrastają, a tym samym zmienia się twój dominujący wzorzec. Po kilku dniach zauważysz
, że z coraz większą łatwością przychodzi ci czucie się dobrze :) lepiej i lepiej :)

Dziękuję, że doczytałeś fragment mojego e-booka do końca.
W pełnej wersji odnajdziesz 130 takich pytań i odpowiedzi. Wierzę, że wiedza, którą znajdziesz
zmieni twój sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości.
Tak, chcę dzięki temu e-bookowi z łatwością
zrozumieć, jak prawidłowo i świadomie
przyciągać do siebie namacalne efekty, moich
marzeń.
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W PEŁNEJ WERSJI ODNAJDZIESZ:
Wstęp: lekcje o Prawie Przyciągania
•

Prawo Przyciągania od początku

•

Wybór tego jakie myśli chcesz pobudzić

•

Jak wejść w harmonię ze swoimi pragnieniami

•

Jak ominąć negatywne programy w Twoim umyśle

•

Co jest niezbędne, aby doświadczyć fizycznej manifestacji,
a o czym większość ludzi zapomina?

•

Jak przyciągać tylko to czego naprawdę chcesz?

•

Największa blokada w przejawieniu się tego co najlepsze
dla ciebie

•

Naucz się PRZYZWALAĆ na dobrostan w twoim życiu

•

Co ma wspólnego Prawo Przyciągania i chudnięcie?

Pytania
1. Używanie słów „chcę” i „pragnę”. Czy używanie tych słów nie sprawi, że Prawo
Przyciągania zamanifestuje w naszym życiu coś, co sprawi, że będziemy po prostu „chcieć”
i „pragnąć” bardziej?
2. W jaki sposób mogę się ustrzec przed niecierpliwością w oczekiwaniu na manifestację
swoich pragnień?
3. Jak nie myśleć o braku pieniędzy kiedy sytuacja ta stała się już faktem?
4. Zostałam "zaatakowana" przez wampira emocjonalnego. To osoba wyjątkowo toksyczna,
mściwa, pełna nienawiści i w poczuciu skrzywdzenia przez cały świat, karząca za to
wszystkich po kolei. Jak w tej sytuacji zachować dobre myśli? Jak podejść do takiej osoby?
Jak skupić myśli, zamiast w kółko analizować sytuacje, na która tak naprawdę nie mam
żadnego wpływu? Jak nadal cieszyć się każdym dniem, skoro to nade mną wciąż "wisi"?
5. Dlaczego mniejsze rzeczy przychodzą szybciej- szybciej się manifestują?
6. Czy mogę wpłynąć swoimi wizualizacjami i afirmacjami na sytuację finansową moich
rodziców? Jak mogę utrzymywać wibrację obfitości, jeśli moi rodzice emanują wibracją

braku i ciągle słyszę o naszych kłopotach finansowych?
7. Czy należy sobie wyznaczać czas w ciągu którego nasze marzenie ma się zmaterializować?
Mam w domu dwa kursy na DVD z Joe Vitale i mówi on, że ten krok jest konieczny.
8. Dlaczego czasem rzeczy przychodzą długo po tym jak o nie prosiłam?
9. Nie układa mi się w obecnym związku. Ja chcę czegoś innego i moja dziewczyna także.
Mam oto żal, ale może ten związek nie jest „na całe życie”? Jak przyciągnąć związek pełen
miłości?
10. Na ile opis drugiej osoby, z którą chcę stworzyć związek ma być szczegółowy - zamówienie
jak z "katalogu" :) czy zdać się na Wszechświat?
11. Właśnie rzucił mnie mój facet z którym byłam zaręczona i budowałam dom i jak mam sobie
poradzić ze złymi emocjami?? Ze smutkiem i z tym ze mam w głowie ze go nienawidzę?
12. Mam doła związanego z utrata dużej jaj na moje warunki ilością gotówki. Przyznam się ze
to właśnie ta utrata tak na mnie podziałała,jestem w ciągłym stresie nie chce aby moja
rodzina się o tym dowiedziała. Praktycznie jestem w dużych tarapatach finansowych i mam
prośbę jak się odblokować na przypływ gotówki?
13. Czy można przesadzić z obsesyjnym myśleniem na temat osiągnięcia celu i "odpychać"
od siebie ten cel, jeśli za bardzo się go pragnie? Gdzieś przeczytałam, że więcej nie znaczy
lepiej i można uzyskać odwrotny efekt.
14. Czy to możliwe żyć w permanentnej szczęśliwości?
15. Rozumiem, że wystarczy parę minut dziennie na skupieniu się i skoncentrowaniu na swoich
pragnieniach, aby ich doświadczyć?
16. Żeby być bogatym, trzeba umieć się poczuć jak osoba bogata. Mam tylko jedną obawę, czy
wmawiając sobie przez dłuższy czas coś, czego faktycznie nie ma, nie zatraci się poczucia,
co jest prawdą, a co fantazją?
17. Po co kontrolować życie? Nie lepiej zaufać?
18. Czy można przyciągnąć coś dla kogoś? A konkretnie mam chorego ojca, który sam traci
nadzieję. Czy JA mogę sprawić, że ojciec wróci do zdrowia?
19. Mam blokadę dotyczącą wydawania, mam także jakieś podświadome blokady co do
przypływu. Czy mam się zastanowić dlaczego one powstały tzn. dotyczą przeszłych
wydarzeń, które jestem w stanie sobie przypomnieć i popracować nad zmianą przeszłej
sytuacji czy po prostu tak jak pisać realizować nową "historię mojego życia"?

20. Jak mam być pozytywną w tak negatywnym świecie? Jak tworzyć pozytywne myśli, jeśli
wokół dzieje się tyle zła
21. Co to znaczy, że stanowimy dla kogoś wartość ?
Jak to się dzieje, że choć z jednej strony jesteśmy odpowiedzialnie tylko za swoje życie, to
jednak właśnie wizualizując i czując, że inni są uleczeni itd. możemy im pomóc?
22. Jak to jest z tymi afirmacjami chodzi mi mianowicie, że niektórzy zalecają afirmować coś
tak długo aż się spełni a inni 21 dni i odpuścić.
23. Co to jest kontrast i czy jest dobry dla rozwoju?
24. Jak zastosować Prawo Przyciągania do podejmowania decyzji.
Jeśli mam jakiś problem i dwa rozwiązania to które mam wybrać, żeby było dobre,
przy czym nie jestem pewna które będzie lepsze?
25. Szukam pracy wysłałem masę e-maili, szukam ogłoszeń i nadal nic mi nie wychodzi jestem
załamany bo myślę widzę sukces dążę do tego i nadal mi się nie udaje. Już nie wiem co
mam zrobić by odmienić kartę.
26. Pojawia się lęk, że znowu przyciągnę nieodpowiedniego mężczyznę. Jak pozbyć się uczucia
lęku przy projektowaniu/kreowaniu nowej rzeczywistości?
27. Dlaczego jest tak, że jak poczuje luz i jestem czegoś pewna, nie myślę o czymś źle, czekam
na to z radością to jest wszystko na odwrót, a jak się czegoś nie spodziewam lub myślę,
że przepadło, że nie będę tego miała, to właśnie niespodziewanie się to pojawia.
28. JAK TO JEST Z TYM DZIAŁANIEM ? Mam na myśli inspirowane działanie.
Ile w uzyskiwaniu tego czego pragnę jest mojej pracy, a ile pracy Wszechświata?
29. Czuje się ogromnie zblokowana. Założyłam zeszyt coś w rodzaju pamiętnika,
z ulepszoną wersją życia, czyli taka jaką pragnę i codziennie pisze, staram się odczuwać
emocje….no ale tylko się staram!!!!!!
Po prostu nie czuję nic!!!!! Co jest grane???? O co chodzi?? Co się ze mną stało????
30. Dlaczego w moim życiu pojawiają się takie, a nie inne osoby i jak to zmienić jeśli mi to nie
odpowiada?
31. Czuję się wspaniale do momentu aż nie zadzwoni tel. czy odbiorę pocztę a wszystko
niestety związane jest z kasą, za każdym razem jak dostaję jakieś ponaglenie o zapłatę, albo
ktoś mi przypomni że czynsz nie zapłacony, czuję jak moje wibracje spadają
i niestety nie potrafię tego przeskoczyć
32. Jak przekonać siebie, że dobrze spożytkuję pieniądze które przyciągnę i nie zaszkodzi mi

pozwolenie sobie na osiągnięcie sukcesu w jakiejś dziedzinie
33. Do tej pory stosowałam Prawo Przyciągania nieświadomie. Teraz wierząc z całych sił, że to
działa, jakby na przekór temu nie mogę pozbyć się negatywnych myśli i wyzwolić się z
negatywnej energii.
34. Czytałam o “oczyszczaniu”, ale powiem szczerze że wystraszyłam się i miałam nadzieję, że
mnie to nie spotka, a jednak. Czy możesz napisać jak to działa?
35. Koncentrowanie się na tym co się ma w tej chwili nie przybliża, a wręcz oddala nas od tego
co chcemy mieć?
36. Radość = wysokie wibracje czy musi być przez cały czas aż do manifestacji pragnień?
To chyba dosyć trudne utrzymać dobry nastrój cały dzień zwłaszcza, iż okoliczności nie
zawsze nam sprzyjają
37. Szukam obecnie pracy i tak myślę jakie mogą być tego pozytywne aspekty?
38. Czy koncentrując się na jednej rzeczy w celu manifestacji pragnień należy zachować odstęp
czasu aby koncentrować się na następnej - jeżeli tak - to ile?
39. Trzy lata temu zapragnęłam rozwoju duchowego i w tej dziedzinie zrobiłam znaczne
postępy, ale moje finanse zapikowały w dól z osoby zamożnej do ubogiej. Czy to taki test
Najwyższego, jak bardzo jestem w stanie zaufać i puścić?
40. Myślę o tych wspaniale wydanych pieniądzach, w mojej wyobraźni, ale jak do tego
podchodzić w teraźniejszości? Jak mam myśleć i do tego podchodzić, kiedy coś sobie muszę
odmówić?
41. Czy jeśli będę wyobrażała sobie swojego wymarzonego partnera w życiu, to go do siebie
przyciągnę? Wtedy np. gdy będę wizualizowała sobie go w moim życiu, to czy On się
pojawi? Na razie pojawiają się w moim życiu mężczyźni, którzy mnie nie interesują.
42. Gdy nawiedzają mnie myśli typu, co kto o mnie myśli i mówi, wtedy się zamartwiam
zdaniem innych na mój temat. Więc co mam zrobić żeby przestać zwracać uwagę na innych
ludzi?
43. Skoro czegoś pragniesz i czekasz na efekt, nie da się uniknąć "oczekiwania", które w
zasadzie niweczy cały misterny plan odczuwania "tu i teraz" Jak temu zaradzić?
44. Mam problem z afirmacjami i wizualizacją. Czy wizualizacja po prostu “dużej nieokreślonej
kwoty na koncie” i “dobrze płatnej pracy za biurkiem z życzliwymi ludźmi”, bez określania
szczegółów co do nazwy firmy, rodzaju pracy, zakresu odpowiedzialności itp, może
przynieść skutek?

45. Czy dobrze jest wszystkie afirmacje połączyć w jednej wizualizacji?
46. Czy zapisywanie może pomóc w przyciąganiu?
47. Chciałabym wiedzieć jak walczyć ze swoimi uprzedzeniami typu “nie zasługuje na to” “nic
nie spada z nieba”, często czegoś chce ale na drodze staje moje własne ja, które mówi mi, że
“a co jeśli tego będzie za mało”.. Często czegoś bardzo chce ale mam problem z
przekonaniem siebie,ze na to zasługuje albo gdy już wyobrażam sobie,ze to mam to
zaczynam się martwic,ze nie będę w stanie tego dobrze wykorzystać itd…
48. Najbardziej pragnę wygrać pieniądze, nie rozumiem dlaczego stanęłam w miejscu, jak
myślisz gdzie tkwi przyczyna?
49. 90% to dopasowanie do wibracji a 10% to działanie. Jest to dla mnie coś nowego.
W dotychczasowych publikacjach z którymi się zapoznałem padały stwierdzenia
„wszechświat lubi szybkość”, „musisz zacząć działać sama wizualizacja i czekanie że coś
się zdarzy nie wystarczy”
50. Interesuje się zmianą sposobu patrzenia na innych by ujrzeć ich cechy. Tak jak to jest
opisane w sekrecie by przez 30 dni skupiać się na pozytywnych cechach.
Np. moja mama jest raczej negatywnie nastawiona do wszystkiego, a chciałabym by była
radosna i bardziej optymistycznie nastawiona , czy mam pisać np. doceniam
w mojej mamie to że jest radosna pomimo, że tak nie jest i moja mama się zmieni?
51. Sprawia mi problem wyobrażanie sobie ze jestem szczupła , nie widzę taką siebie, jak
zaangażować w to wszystkie zmysły?
52. Technika mentalnego wydawania pieniędzy, na początku sprawiało mi to radość, ale wczoraj
i dzisiaj jakiś opór jest, zaraz jak skończę to coś mi mówi w środku” i co ci to da to bez
sensu” Stosować dalej tą technikę?
Czy nie powinno być tak ze jeżeli utrzymuje uwagę na tym jak to wspaniale jest kupić sobie
coś to Prawo Przyciągania sprawi że będę miała inne podobne myśli?
53. Co zastosować żeby uzyskać idealną wagę ,zauważyłam że przytyłam zamiast schudnąć
pomimo większej aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania.
54. Jaką wybrać myśl żebym poczuła się lepiej,powtarzam sobie,że można łatwo i przyjemnie
rzucić palenie ale jakoś w to nie wierze. Przydałaby się jakaś inna myśl, powodująca
mniejszy opór.
55. Spotkałam się z różnymi teoriami jeśli chodzi o wyrażanie pragnień.
Myśleć chcę/pragnę np. być szczęśliwa tak jak na szkoleniu czy np. jestem szczęśliwa. Chce

mieć ładny dom czy mam ładny dom? Chcę mieć nową świetną pracę czy np.
Pracuję w .... Jak długo wizualizować sobie upragniony cel, odczuwając przy tym wszystkie
dobre odczucia przez miesiąc, dwa ,do skutku czy raz dwa i odpuścić sobie?
56. Jak to jest z P.P. np mam fajne dni, jestem super nakręcona, pozytywne myśli wibrują
w głowie i np przychodzi 1 dzień słabszy, gdzie trochę trudniej mi odszukiwać radość, nie
ma takich dobrych efektów jak wczesnej i czy taki dzień kasuje nam poprzednie dobre
wibracje?
57. Co z takimi chwilami gdzie jestem neutralna, nie mam zmartwień, jestem spokojna, ale nie
radosna, taka stonowana?
58. Jak to jest ze snem? Mówiłaś ze jak śpimy Prawo Przyciągania nie działa, ale przecież jak
śpimy śnią nam się rożne rzeczy, czasami przyjemne czasami mniej.
59. Jak to jest z tymi sytuacjami, gdy inni np. Dzwonią do ciebie i zarzucają cię samymi swoimi
nieszczęściami, tak jak miałam np. wczoraj 5 osób pod rząd dostarczało mi takich wrażeń
i to nie problemami typu złamał mi się paznokieć, ale naprawdę potężnego kalibru.
Jak ja powinnam się zachowywać?
60. Jak pokochać mieszkanie, w którym jestem, a z którego każdego dnia chce się wyprowadzić
i to jest jedna z głównych myśli przy robieniu czegokolwiek w ciągu dnia.
61. Bliskie mi osoby, denerwują mnie, ich cechy sprawiają, że jestem negatywnie nastawiony
62. Wszelkie moje próby wypowiedzi, obrony czy tłumaczenia, kończyły się słowami NIE
PYSKUJ! (tato). Teraz zamykam się jak żółw w skorupie. Nie potrafię sama siebie
przekonać, że to jest łatwe i nic mi nie grozi. Próbowałam wmówić sobie , że jestem
wygadana, że potrafię się sprzedać i to co mam do zaoferowania, że potrafię z każdym bez
problemu porozmawiać, ale chyba jestem za mało przekonująca, bo problem nie zmniejsza
się.
63. Jak podejść wobec tego do tej oceny – do spojrzenia na aktualny punkt mojego życia; mega
optymistycznie (będzie dobrze) czy realistycznie (w moim przypadku może być to
czarnowidztwo). Proszę Cię o sugestię.
64. Około 2-3 tyg. po szkoleniu otrzymałam 4000zł jako podarunek od mojej cioci. Było to dla
mnie wielkie i niezwykle miłe zaskoczenie.
Od ponad miesiąca jednak nie dzieje się NIC. Kontynuuję pisanie historii na temat bogactwa
i obfitości, piszę afirmacje, staram się unikać myśli na temat braku, ale mam wrażenie, ze
zamiast lepiej jest gorzej. Jak dalej pisać te historie o obfitości, jak życie pokazuje coś

kompletnie odwrotnego?
65. Jak znaleźć jeden cel na którym można by skoncentrować całą swoją uwagę. Mam pełno
różnych pomysłów na życie, ale nie mogę się zdecydować, który wybrać.
66. Otóż Bashar wypowiada się, w sprawie grania w gry losowe. Czy tutaj chodzi
o czucie, że te cyfry już zostały wylosowane, nie bardzo rozumiem tego od strony
technicznej, czy chodzi o ćwiczenie w wyobraźni tego momentu kiedy się wygrało?
67. Czy stawianie na 'moje dobre samopoczucie jest najważniejsze' nie doprowadzi do
hedonizmu? Do tego, ze nie będziemy już zważać na innych, bo będzie się liczyć tylko to,
jak JA się czuje (a muszę czuć się dobrze)?
68. Jak odsunąć od siebie niepotrzebne myśli bądź emocje, żeby świadomie połączyć się z
wirem, wszechświatem, Bogiem. Chodzi mi o to żeby być tego jak najbardziej świadomym i
wiedzieć że połączenie jest właściwe
69. Czy już zawsze trzeba czuć się wyśmienicie i mieć uśmiech na twarzy, żeby dostać to, czego
się pragnie? Co z prawdziwa paleta uczuć, która czyni nas ludźmi z krwi i kości i sprawia,
że życie jest różnorodne. Czy melancholia jest zła? A muzycy, którzy tworzą piękne utwory
w takim stanie i osiągają sukcesy?
70. Jeśli krytyka sprawia komuś przyjemność, czy podnosi to jego wibracje?
71. Padło zdanie, ze podczas snu PP nie działa, ale po dobrze przespanej nocy nasze wibracje
podnoszą się jak to możliwe?
72. Nad iloma jednocześnie celami (dziedzinami) można pracować, aby były efekty?
Czy nad tylko nad jednym celem nie jest bardzie efektywnie , bo jest większa wówczas
koncentracja i zaangażowanie ?
73. W sposobie, który opisałaś nie zajmujemy się tzw. ograniczającymi przekonaniami,
hamulcami zmian, czy nieuświadomionymi oporami. Koncentrujemy się od samego
początku na tworzeni ,,pozytywów”.
To one mają stopniowo ,,rozpuścić” te wszystkie przeszkody, ale czy nie przypomina to
trochę sytuacji ,,w której stawiamy pachnące, kolorowe, śliczne kwiaty”w pokoju ,
który od dawna nie był sprzątany i jest brudny“?
74. Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. Jak to zmienić? Jak mogę zacząć przyciągać
pieniądze??
75. Elu, podziel się proszę jakąś techniką, którą stosujesz, aby przyciągnąć pieniądze do
swojego doświadczenia. Wiem, że Prawo Przyciągania, odpowiada na moje uczucia, ale jak

mam czuć dostatek??
76. Elżbieto, prowadzisz szkolenie 4 kroki do manifestacji. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy
jak ono wygląda?? Pokazać choć jeden krok?
77. Dlaczego pieniądze nie napływają do mojego życia? Jakich afirmacji mogę użyć, aby to
zmienić?
78. Moim problemem z jakim się zmagam od pewnego czasu są niczym nieuzasadnione lęki –
denerwuję się przed wyjazdem (nawet krótkim 20 km) w czasie tego wyjazdu, odczuwam
strach i niepokój, a np. jadę na zakupy, które powinny mnie cieszyć, ciekawą wycieczkę z
atrakcjami – która powinna mnie cieszyć, a tak nie jest bo się denerwuję nie wiem czym!
79. Dla mnie osiąganie celów, zdobywanie szczytów i wszystko to czym nazywamy sukces to
krew, pot i łzy. Tak osiągałem cele, tak realizowałem plany. I takie też historie mają ludzie,
których znam i którzy coś osiągnęli w życiu. Ty proponujesz coś innego, ciekawi mnie to.
80. Jedno jest pewne – nie mamy się skupiać na przeszłości. Zauważ jednak, że prawo
przyciągania każe się skupiać na przyszłości, która też nie istnieje. Uważam, że Prawo
Przyciągania jest sprzeczne z większością tradycji religijnych, które przecież podkreślają to,
że TERAZ jest moment, w którym żyjemy. Tylko TU i TERAZ.
81. Jak zmienić swoje życie? Co robić, aby szybciej przyciągnąć swoje pragnienia?
82. Jak zmienić to co się przyciąga? Co wpływa na pozytywne przyciąganie, a co na
negatywne?
83. Elu, poradź mi w sprawie przyciągania pieniędzy, może jakaś metoda na szybko?
84. Nie stać mnie na wiele rzeczy. Pieniądze jakie mam starczają mi na podstawowe wydatki.
Nie mogę zacząć myśleć inaczej skoro doświadczam wegetacji.
85. Jak powstają nieświadome negatywne przekonania?
86. Jak to jest, że czasem ktoś mnie denerwuje, a czasem nasze relacje są bardzo pozytywne?
87. Jak zmienić negatywną sytuację, w której jestem na taką w której chcę się znaleźć
(przyciągnąć pozytywne okoliczności)?
88. Czy naprawdę możemy mieć kontrolę nad swoim samopoczuciem? Tyle rzeczy dzieje się
niezależnie ode mnie, czuję jak moje samopoczucie maleje, nie czuje żadnej kontroli nad
swoim życiem
89. Jak świadomie mam przyciągnąć do siebie pasję swojego życia, jakąś płaszczyznę na której
będę mogła się realizować,skoro nie wiem co tak naprawdę mogłabym robić? Jak
wizualizować skoro nie widzę siebie w czymś konkretnym?
90. Czy jeżeli mam jakiś zły dzień, jak to każdemu się zdarza, jestem przygnębiona itp. i jeżeli
zacznę wizualizować swoje cele, to w tym momencie nadal emanuję pozytywną energią czy

nadal negatywną?
91. Często mówi się o odpuszczeniu. Jak czegoś bardzo chcieć a potem odpuścić (na chwilę
zapomnieć)?
92. Jak wizualizować, aby w końcu osiągnąć swój cel?
93. Jak pomimo wiedzy teoretycznej i znajomości ćwiczeń na temat pp zmienić swoje
nastawienie do życia na bardziej pozytywne?
94. Jak poradzić sobie w natłokiem negatywnych myśli. Nie ukrywam, że staram się skupiać na
dobrych rzeczach ale nie umiem się "odgrodzić" od przypadkowych osób, które chcąc nie
chcąc idą przez życie gdzieś obok a są ogromnym ładunkiem negatywnej energii.
95. Słyszałam, że jeśli czegoś za mocno chcemy, za bardzo się na tym skupiamy, to generujemy
opór i wtedy odpychamy to coś od siebie. To prawda? Jeśli tak, czy można sobie z tym
poradzić w jakiś sposób?
96. Po jakim czasie zauważę konkretne efekty moich całodobowych afirmacji
97. Są walentynki – święto zakochanych, a ja jestem sama :( Jak mam się cieszyć? Jak mam
tworzyć pozytywne myśli?
98. Mam problem dotyczący tego w jaki sposób afirmować, wizualizować. Chodzi mi o to,
że gdy czegoś nie mam, a mam sobie wyobrażać, że mam i to w czasie teraźniejszym gdzieś
w podświadomości jest we mnie przeświadczenie, że okłamuję siebie.
99. Mam lepsze i gorsze dni. Czasem mam wrażenie, że na siłę chcę myśleć pozytywnie,
ale mi się to nie udaje. Co mogę zrobić, aby zmienić moje nastawienie z negatywnego
na pozytywne?
100. Aby otrzymać trzeba tworzyć "odpowiednie wibracje" i w to wierzyć, ale czy na
przeszkodzie nie stoją nasze przekonania. jak zmienić skutecznie stare programy?
101. Chciałabym przyciągnąć do swojego doświadczenia partnera. Powiedzmy, że za jakiś czas
w moim życiu pojawi się człowiek, który mi się spodoba i uznam, że to właśnie odpowiedź
na moją prośbę do Wszechświata. Pytanie – co teraz?
102. Czy jeżeli jedna osoba będzie wizualizować o jednym, a druga o czymś przeciwstawnym
to jaki będzie tego wynik...
103. Czy muszę sobie zasłużyć na szczęście
104. Ile czasu potrzeba na zmaterializowanie się czegoś w naszym życiu?
105. Co jeśli ciężko znaleźć taką myśl, która przynosi dobre odczucia lub zmiana myślenia
na pozytywne nie przynosi lepszego samopoczucia?
106. Czy możesz podać afirmacje jakie mogę stosować codziennie przez 30 dni i programować
pozytywnie swój umysł? Nie wiem jak się do tego zabrać
107. Mam problem z manifestacja jak najlepszego wzroku. Noszę okulary -1.5,

a chciałabym nie nosić w ogóle.
108. Jaki wpływ na częstotliwość wibracji człowieka ma alkohol?
109. A co jeśli nic mnie nie cieszy?? Jeśli nie mogę odnaleźć w swoim życiu radości??
110. Mój kolega pracował naprawdę sumiennie, systematycznie i rzetelnie nad swoją pracą
magisterską. Był wzorowym studentem i jako 1wszy ukończył pisanie pracy. Był na każdym
zjeździe. Konsultował się przy każdej możliwej okazji. Jednak profesor nie zaakceptował mu
jej, sądząc, że musi poprawić plan...Czy to możliwe, że mimo ze pracował tak sumiennie,
przyciągnął do siebie to zdarzenie?...bo niesamowicie nerwowo podchodził do pisania pracy;
ciągle narzekał jak dużo czasu spędza na jej pisaniu itd.
111. Od 2 lat cierpię na bezsenność i już próbowałam wielu metod, ale niestety po kolejnej
bezsennej nocy jest ciężko oderwać myśli od tego problemu…
112. Patrzę na cierpienie innych i czuję się źle, wiem że nie mam na to wpływu, ale chciałbym
wszystkim pomagać.
113. Obecnie nie pracuje bardzo bym chciała ale w moim miasteczku nie ma żadnej pracy
próbuje wszędzie chodzić na rozmowy, ale to nic nie daje.
114. Jak to jest gdy pola oddziaływań dwu osób łączą się?
115. Czy jest możliwość, ze poprzez te wszystkie działania uciekniemy od obowiązków?
Zaczniemy bagatelizować problemy? Wiem, ze to, co nazywa się 'problemem' zależy od nas
samych, jednak są sytuacje, które wymagają naszej interwencji i nie zawsze będzie to
'pozytywne myślenie'.
116. Jak zmieć to co przyciągam do mojego życia?
117. Kiedy skupiamy się na pozytywnych aspektach drugiej osoby, zwiększamy naszą wibrację
i przy okazji możemy poprawić relację z tą osobą. Przy okazji szkolenia zaobserwowałam to
na przykładzie mojej mamy – gdy przestałam skupiać się na tych cechach, które mnie w niej
denerwują, od razu poprawił nam się kontakt.
Jak to wygląda w przypadku osoby, która po prostu od samego początku mnie nie lubi?
118. Interesuje mnie praca z czakrami. Jakich afirmacji mogę używać dla każdej z nich?
119. Chcąc coś przyciągnąć opowiadamy historię tak jakby działo się to teraz?
Np. zarabiam tyle i tyle, robię to i to, jeżdżę takim i takim samochodem?
120. Nie podoba mi się moje życie. Jak mam szukać pozytywów w teraźniejszości skoro jest ona
do bani?
121. Co to znaczy, skupiać się na pragnieniu powstałego z kontrastu? Jakieś przykłady?
122. Elu możesz napisać kilka afirmacji bogactwa? Chcę mieć zdania, na których będę mógł się
koncentrować
123. Czy to co oglądamy ma bardzo duży wpływ na nasze życie jeśli np. wczuwamy się w daną

rolę czy sytuację?
124. Jaka jest wartość koncentracji na chwili obecnej?
125. Jak mogę zwiększyć swoje poczucie bogactwa? Niby jest dużo pieniędzy na świecie,
ale ja ich nie mam....
126. Dużo w Prawie Przyciągania mówi się o uczuciu wdzięczności – czemu? To chyba trudne
czuć ciągłą wdzięczność?
127. Czy jest jakiś krótki poradnik spełniania swoich marzeń? Czasem czuję się przytłoczona
mnóstwem informacji o Prawie Przyciągania i nie wiem za co się zabrać
128. Czy jeśli ja przyciągam to komuś coś odbieram????
129. Dlaczego mówią „Nie oczekuj, a przyjdzie samo?”
130. Cały czas brak mi kasy, gonią mnie rachunki, telefony i ponaglenia, jak obrócić
to w obfitość? Jak mam przestawić myślenie o 180 stopni jeśli ciągle mam braki finansowe?
Im bardziej chcę oszczędzać tym więcej mi brakuje jak to odwrócić jak poczuć się
wolnym finansowo, przecież nie można zapomnieć, o tym że obecnie nie jestem.
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marzeń.
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