Bliv knivskarp til at
manifestere dit nu
..lige NU!

Sine Parez

HVER-dags
Manifestations challenges
Sæt din positive intention for dagen og manifester din fremtid

Hvis du gerne vil være knivskarp til at manifestere alle
dine vildeste drømme og ønsker, så start med hvad du
gerne vil skrue mere op for I DAG, i din hverdag. Det er
nemlig din tilstand i nuet du manifesterer ud fra. Når du
gerne vil manifestere noget ud i din fremtid, så er det din
nutid der er vigtig for dit resultat.

Lad være med at leve for fremtiden
Jo mere du tager ejerskab på dit NU, jo mere powerfuldt
manifestere du ud i fremtiden.
Dit ”NU” bør altid være det vigtigste i dit liv!
Hvis du er en af dem der går og ønsker ændringer, mere flow,
mere glæde eller måske helt konkrete ting i dit liv ude i fremtiden
hvad enten det er om en uge, om en måned eller om et år, så vid
at du med sikkerhed tiltrækker det hurtigere hvis du starter med
dit NU.

Du er klar til at skrue op
Hvis du er landet og læser her, så er jeg ret sikker på at du er her
fordi du er klar til at, skrue meget mere op for glæde og lethed i
din hverdag, uanset om du føler du er et godt sted eller ej..for
hvem vil ikke gerne have følelse af at den glæde du oplevere lige
nu er vedvarende. Ved at tage ejerskab på, at vækste fra den
følelse af glæde du har lige nu og handle på den så har du fundet
din skrue op knap.

Kig på dit ”NU”
Hvis du derimod syntes det hele er lidt gråt og den ene dag sluger
den anden, at du har følelsen af at nu må der godt snart ske noget
andet, noget nyt, noget der føles godt og let. Så giver det også
mening at kigge på dit NU.

Det starter lige NU
Hvis du gerne vil manifester ændringer og/eller flow eller hvad end
det måtte være, til din fremtid, så skal du selvfølgelig kigge på det
og arbejde ud fra det. Men hvis du gerne vil have det til at rykke
tætter på dig og få det til at ske hurtigere, så er det ventetiden du
skal kigge på!

Fyld din ventetid med noget der gør dig glad, din
ventetid er det der manifester din fremtid.
For ventetiden hvad er det?
Det er dit NU og du skal jo ikke først have det godt og være glad
og let når du har manifesteret den krop du ønsker dig, det hus du
gerne vil bo i, have den kæreste du drømmer om eller alle de
materielle ting der ville gøre dit liv letter og gladere.
Du skal selvfølgelig have det godt i ventetiden også..for igen det er
dit nu der manifestere din fremtid.

Det du lære
Det jeg gerne vil lære dig er hvordan du skaber dit "nu" og hvor
din skrue op knap sidder og det er faktisk både let og sjovt, men
det kræver ar du er klar til at investere!!?....I DIG selv og øve dig
indtil det er blevet en vane for dig at have fokus på dit NU i stedet
for din fremtid.
Skabe daglig bevidsthed på dig selv og det du gerne vil have
ud af din dag.
Tage ejerskab og derved tiltrække det du gerne vil have mere
af i DIN hverdag
Fjerne fokus fra ”burde, skal og skulle” og ”bliver nød til at
gøre”
Livsglæde og begejstring
Tage dig selv alvorligt fra en selvkærlig og glad vibe
Få dig til at smile meget meget mere.

De næste 21 dage
Hverdag i de næste 3 uger skal du give dig selv opmærksomhed,
ved at skrive det du gerne vil manifester I DAG.. ikke hvad du
ønsker dig materielt, men hvordan du gerne vil have det i dine
følelser, hvordan du gerne vil tackle de ting som du ved der skal
tackles lige netop i dag og de ting der opstår som du ikke ved hvad
er.

Den daglige manifestering/intention
Brug 10 minutter eller en lille smule mere hvis du har lyst, hverdag
på at skrive din manifestering for dagen. Men lad være med at
gøre det for tidskrævende for dig selv, for så er der større risiko
for at du ikke for det gjort.

Hvornår skal du skrive din daglige
manifestering?
Du kan starte dagen ud med at skrive, eller du kan mærke efter
om du har bedre tid/overskud til det om aftenen inden du går i
seng. Hvis du vælger at skrive om aftenen, så læs det du har
skrevet om morgene som det første du gør når du står op.
Læs gerne det du har skrevet et par gange i løbet af dagen, så du
hele tide bliver bedre og bedre til at være i nuet med dine
intentioner/manifestationer og tage dem ind.

Det du skal have fokus på
Du skal fuldstændig lade være med at bruge ord som IKKE eller
INGEN, da det er ord der skaber begrænsninger for dig. Dit fokus
skal være fuldstændig helt og aldeles udelukkende på det du
GERNE VIL HAVE, på det der skaber glæde, begejstring, ro,
kærlighed, handling osv. Hvis du skriver i dag, vil jeg ikke være sur
og jeg vil ikke omgive mig med mennesker der begrænser mig, så
kommer du til at lægge fokus på sur og på begrænsningen.

Viben i at skrive jeg er fuld af glæde og begejstring, det er let for
mig at handle ud fra glæde og tiltrække glade positive mennesker,
er langt højere FORDI du tager ejerskab på hvad du gerne vil have
og ikke det modsatte. Du lære dig selv at skifte perspektiv.
Du er nødt til at tage stilling og have bevidsthed på det du gerne
vil have for at kunne tiltrække det.

Skriv som om du allerede er der
En anden ting du også kan have stor fordel af, at huske på når du
skriver, er at skrive som om du allerede er der, i den følelse du
gerne vil have.
Et eksempel på hvordan du ikke skal skrive: ”Jeg vil gerne være glad i
dag og skabe meget mere flow og lethed i min dag i dag”.
Det lyder jo faktisk rigtig fint, men du kommer til at skubbe det fra
dig fordi du kommer til at gøre det til noget du skal opnå og noget
du skal gøre før du kan opnå det.
Der hvor det går galt i sætningen er ”vil gerne være”
Så hvis du i stedet skriver:
”Jeg er fuld af glæde, jeg elsker mit flow og min lethed”, så skruer du
op for en knap inden i dig i en tilstand som rent faktisk bor inde i
dig allerede..du skal ikke først lede efter den, du aktivere den med
det samme, fordi du tager ejerskab på at det selvfølgelig som det
letteste i verden er tilstede i dig som en konstant og medfødt
følelse.
Det rigtige i sætningen sker fordi du skriver jeg er. Så tager du
ejerskab på at du allerede er der.Det giver meget god mening ikk?

Don´t wait for
the perfekt moment.
Take the moment and
make it perfect

Skriv hver dag!
Jeg vil anbefale dig at skrive hverdag, både på de dage hvor det er
svært og på de dage hvor du ikke føler det store behov for det.
Uanset om det er det ene eller det andet så skruer du op ved at
gøre det og du lære dig selv at tage ejerskab og ansvar for glæde
og lethed i DIT liv.

Nye vaner
Det tager 21 dage at ændre en vane eller lave en ny vane! Eller er
det nu også rigtig? I min optik så lære du på de 21 dage, at forstå
pointen i de handlinger du gerne vil ændre og du lære hvor stor
en forskel det skaber for dig når du gør det.
Hvis du gerne vil have det skal være vedvarende, så skal du også
være vedholdende i det du gør, de 21 dage giver dig et billede af
hvordan du kan få det hvis du bliver ved med at fokusere og er
vedholdende.
Arbejde minimum i de 21 dage på denne model og gerne meget
længer. Du kan jo altid ændre, justere og tilpasse undervejs, hvis
du lige pludselig får en intuition om en endnu letter måde at gøre
det på.

Du skal gøre én ting inden du går i gang
Find en notesbog og gerne en du syntes er virkelig pæn eller
lækker eller sjov..eller det hele på en gang.
Pointen er at allerede når du sætter dig med din notesbog, så
giver den dig en følelse af noget godt, og det er jo den følelse du
gerne

vil skrue op for, så den må gerne minde dig om dagligt at du kan li
´ den og at du elsker at bruge tid på dig i DIN bog.
Det kan også være en bog du selv dekorere hvis du er typen der
godt kan li´den slags, men lad være med at gøre for stort et
projekt ud af det, det skulle jo ikke gå hen og blive noget der gør at
du ikke kan komme i gang med det, det hele handler om, nemlig
bogens indhold, som du jo selv skriver der er det vigtigste.

TO DO:

Live in
the
moment

Sådan skriver du dine manifesteringer

1.

Spørg dig selv hvordan du gerne vil have det i dine
følelser i dag?
Brug dit svar til dig selv som det du skriver i dine
manifestering. Vær gerne specifik, men vær også ærlig over
for dig selv og tillad dig at være i det der er, men fra en høj
vibe.
Så hvis nu du står i en virkelig svær situation, hvilket livet jo
også bringer os i nogle gange og som vi ikke kan manifestere
os ud af. Så lad være med at skrive jeg vil være i et fantastisk
flow, med lykkefølelser, fest og farver, for du kan ikke
kontrollere dig ud af de ting livet byder på.
I stedet kunne du skrive: Jeg rummer mig selv i min
situation, jeg føler mig støtte og hjulpet både af mig selv og
mine omgivelser. Jeg er selvkærlig, selvstøttende og mærker
tydeligt hvordan jeg bliver løftet og lære fra en høj vibe i mit
indre.
Kan du se hvad jeg mener? Det handler ikke om at ændre det
der er, men om at finde lethed i det der er, også i de ting der
kan være svære.
Jo dygtiger du bliver til at være i det der er, jo hurtigere vil
du opleve at du er videre.

2.
Hvordan vil du gerne have det med dine
omgivelser/relationer i dag?
Relationer udgører ofte en meget stor del af vores hverdag og
det er vores eget ansvar, at få det til at fungere og få så meget
glæde og kærlighed ud af dem som vi har behov for...OGSÅ
selvom du kan have relationer der virkelig tricker dig. Du
kan ikke ændre hvordan andre opføre sig, eller hvordan de
kommunikere til dig, eller hvordan de reagere på dig og det
du gør og det skal du heller ikke!
Men det du kan ændre på, er hvordan DU reagere på hvad
dine relationer gør og siger..eller mangel på samme!
Her kunne et eksempel på hvordan du ikke skal skrive
være: Min kærste/mand/kone gør alle de ting han/hun bør
gøre der hjemme, for at vi har en god og dejlig energi der
hjemme.
Du kan sikkert godt læse hvad det er der går galt her?
Du kan ikke manifestere at andre ændre sig, men du kan
manifestere at du har det godt med både det de gør og det de
ikke gør.
Du vil opleve at, når din følelse ændre sig, så sker der ofte det
at deres handlinger rent faktisk også ændre sig, fordi du
bliver et match til at lukke noget andet ind fra dem.

Så her kunne sætningen hedde: Jeg føler mig set og hørt af
min kærste/mand/kone og jeg har en fantastisk følelse af ro
og god energi når vi er hjemme, uanset hvilke opgaver der
bliver handlet på, jeg nyder mit hjem med det der er og
finder hele tiden ro og glæde og bliver ladet op med god
energi.

3.
Hvis du har en speciefik situation/begivenhed.
Nogle dage har du nogle ting i løbet af dagen som du på
forhånd, ved kræver noget ekstra af dig, eller ting som plejer
at udfordre dig
Her kan du også i dine daglige manifestationer, arbejde på
hvordan du gerne vil have det! Altså ikke at du skal skrive om
hvordan situationen/begivenheden, den ting du skal til
ændre sig eller forsvinder, men hvordan din følelser er i den.

4.
Lad være med at lave en copy/paste. Selvom mange dage
ofte vil byde på meget, af den samme form for indhold og du
derfor kan føle at du lige så godt bare kan lave en copy &
paste på noget du har skrevet en af de andre dage, så lad
vær!
Når du vælger at skrive hver dag, så skaber du meget mere
bevidsthed på det du gerne vil skrue op for og du vil opdage
at der kommer nye ord og følelser op, fordi du vænner dig til
at mærke efter hver dag i dine høje vibrationer og derfor kan
gå et spadestik dybere for hver gang.
Du vil også opleve at der er dage hvor du føler at behovet er
det samme, men du ikke føler du kan kommunikere det med
de ord du syntes gav mening sidst du skrev dem.
Det bliver en gps til at dine behov er noget andet den dag og
det er en god ide at mærke efter en ekstra gang inden du
skriver.

Don´t count
the days
Make the days
count

Det er ikke svært
Lige nu sidder du måske og tænker uuuhaa det er mange ting jeg
skal have opmærksomhed på!?
Men bare rolig det er det slet ikke.
I virkelighedden er det kun de 3 spørgsmål du skal stille dig selv
dagligt og svar på. Nogle dage tager det dig to minutter andre
dage bruger du måske 15 minutter.
Lad være med at bruge mere tid på det end 15 minutter, det skal
ikke være noget der er tidskrævende eller besværligt, gør det let
for dig selv.

Du må rigtig gerne gentage dig selv
Misser du en dag eller to, så tag det roligt, du fortsætter bare hvor
du slap, lad være med at føle at nu skal du starte forfra, ellers har
du ikke gjort det rigtigt.
Der findes ikke en forkert måde at gøre det på, kun en rigtig og
den er den selvkærlige måde!
Du skal ikke være ”bange” for at gentage dig selv og skrive den
samme følelse ind i flere forskellige sætninger. Det må du nemlig
gerne.
De gentagelser du laver, laver du jo netop fordi det er ting du har
behov..
Og det er jo ikke en phd du skal skrive, det er kun dig der læser
det, så glem fejl, de må gerne være der, det er energien i de ting
du skriver der er vigtige.

1.Spørg dig selv hvordan du gerne vil have
det i dine følelser i dag?
2.Hvordan vil du gerne have det med dine
omgivelser/relationer i dag?
3. Hvis du har en specifik
situation/begivenhed.
Hvordan vil du så gerne have det i den?

Eksempeler til inspiration til dine daglige
manifestationer
Min dag idag er:
Jeg har masser af smil og lethed igennem hele min dag, både i mit
indre og i mine omgivelser.
Jeg tænker positivt, kærligt og og let.
De ting der opstår på min dag i dag, løses med største lethed.
Jeg har balance i alle mine følelser og jeg er i ro med at være mig,
lige præcis som jeg er i dag.
Jeg føler mig smuk, selvsikker og karismatisk.
Det er nemt og sjovt at være mig.
Jeg føler mig powerfuld alle de steder hvor jeg har brug for at
være det og sårbar og modtagende de steder hvor jeg har behov
for det.Jeg er et fantastisk dejligt sted i min krop og jeg forstå det
den kommunikerer til mig, jeg giver den præcis det den har behov
for og elsker den følelse af tilfredshed og selvkærlighed jeg har i
både indre og ydre.
Jeg føler mig sund og slank og elsker at nære både mit indre og
ydre ud fra selvkærlig sundhed, jeg føler mig vital og har en god let
energi.Jeg mærker en konstant følelse af værdi i at være mig
præcis som jeg er og føler mig rig i følelsen.
Jeg er fyldt op med selvkærlighed og tiltrækker glade positive
mennesker.

Jeg føler mig set og hørt af mig selv og mine omgivelser.
Kreativ kommunikation flyder let ud af mig i både skrift og tale og
har en fantastisk og positiv indflydelse på mine modtagere
Jeg føler mig succesfuld i alt hvad jeg laver og har følelse af at alt
hvad jeg røre ved bliver til guld.
Jeg har god koncentration og overblik i mine arbejdsopgaver og er
vildt begejstret over det flow og den glæde det giver mig.
Jeg er taknemmelig og glad for mit liv i dag..hver eneste dag<3

yesterday
NOW
tomorrow

De 10 bedste tips du kan bruge undervejs i din
HVER dags challengs:

Tip 1.
Lad være med at tro du skal handle på alt ting på en
gang og lad for gudsskyld være med at prøve at være på forkant
med tingene..for når du tænker jeg er smart hvis jeg gør det her i
dag, selvom jeg først behøvede at gøre det om 3 dag, for så får jeg
mere tid til mig selv i morgen..
Så Stop dig selv lige nu, for det der sker når du er på forkant, det
er bare at du tiltrækker mere af samme skuffe og så er der hele
tiden noget du skal være på forkant med!
..Og du bliver ikke et match til de fri timer eller den fridag du
havde tænkt og ønsket. Så hvis du vil skabe mere tid til DIG så
start nu og gør kun det nødvendig!

Tip 2.
Vælg dine ord og tanker med omhu!
Øv dig i altid at tale og tænke kærligt om dig selv. Et par eksempler
på hvad du måske ofte høre dig selv sige om dig selv til andre:
Jeg er sådan lidt et rodehoved og er ikke særlig god til struktur.
Jeg er altid sløv og træt sidst på dagen og mangler energi.
Jeg er sådan en der altid har haft svært ved at stå tideligt op.

Jeg skal slæbe mig selv op i træningscenteret og har svært ved at
finde motivation.
Den slags sætninger bliver det du manifestere ud fra, så øv dig i fra
dette øjeblik..LIGE NU at ændre de historier du får lavet omkring dig
selv og som fastholder dig i dine mønstre og bremser dig i at
manifestere, ud fra glæde.
Øv dig i at sige det modsatte OGSÅ selvom du ikke tror på det til at
starte med FAKE IT TIL YOU MAKE IT! Du vil elske dig selv så meget
højere og tydelig mærke en forskel i dine følelser omkring dig selv.

Tip 3.
Øv dig i at være langsom!
Hvis du virkelig gerne vil have ”ting” til at ske og du er utålmodig,
så øve dig i at være langsom. Utålmodighed er fuldstændig det
samme som at være U-selvkærlig og skaber en strøm i dit
system af ikke at være god nok som den du er lige NU.
Når du tillader dig selv at være langsom, så tillader du også dig
selv at være med det der er fra en selvkærlig vibe og ikke presse
dig selv til at skulle vækste hurtigere end det du er i stand til. Du
giver ro og plads til justeringer og vækst fra et langt mere
selvkærligt sted og du vil hurtigt lære at sætte pris på og elske
dig selv for at give plads til dig.
Og en bonus er at du kommer i langt højere grad i kontakt med
din intuition, fordi du giver plads.-Den bedste måde at skrue op
på er ved at skrue ned.

I thought very hard
about everything
for a very long time
and then I drew
this line

Tip 4.
Jeg elsker mig selv, jeg elsker alle og alle elsker mig<3Fyld
dig selv op med kærlighed og modtag kærlighed..også fra
uventede steder.Alle behøver ikke at elske dig, faktisk er du den
eneste der behøver at elske DIG!
Når du elsker dig selv højt nok, så får du følelse af at alle dem der
lander i dit felt godt kan li´ dig..og det gør de faktisk også, for du
bliver et match til at tiltrække lige præcis dem der gør.
Så begynd at fortæl dig selv rigtig ofte at du elsker dig selv, du
elsker alle og alle elsker dig<3

Tip 5.
De ting der sortere sig selv fra, er en gave til dig! Du kender
det nok godt..det gør jeg i hvert fald, nogle gange så oplever man
at en relation begynder at ændre sig, man er ikke længer på
samme vibe, måske opstår der større eller mindre dramaer og du
prøver ihærdigt at rette op, fordi i enten har kendt hinanden altid,
eller fordi du er pligtopfyldende eller noget helt andet. Du mærker
der kommer afstand mellem jer og der skal arbejdes mere for at
holde kontakt, men hver gang du har fået lavet en ny aftale så
kommer der et eller andet i vejen for en af jer og aftalen bliver
aflyst.
Prøv at lade være med at kæmpe, giv lidt slip og mærk efter hvad
relationen giver og for hvis skyld du holder fast og hvad personen
giver dig?

..Og giv slip på historier der starter med ”jamen det er fordi at..et
eller andet. Når du starter ud med en sætning som det er ”fordi
at” så er du i gang med at leve efter dine historier.
Så prøv i stedet at lade være med at kæmpe og se hvad der sker,
måske løber det lige så udramatisk ud i sandet og det er super
fint, for det skaber plads inden i dig til at åbne op for noget
nyt..eller for at din relation til personen får lov til at genopstå i en
højere vibe på et senere tidspunkt.
Se gaven idet, universet servere det for dig.

Tip 6.
Bliv venner med dit ego!
Du skal opdrage dit Ego til at tale pænt til dig selv, det vil dig faktisk
kun det bedste! Du har bare ikke lært det, hvordan du gerne vil
have at det skal opføre sig overfor dig endnu..så se at komme i
gang, for dit Ego kan være en rigtig god hjælper, der ser dig og
støtter dig i hvor du skal justere og vækste fra.
Prøv at se dit Ego som en teenager der er lidt flabet, tror den ved
alt og resten af verden tager fejl, har ikke det store ordforråd, men
mere en der lever efter janteloven.
En teenager er stædig som en i h…… men det betyder ikke at du
ikke kan trænge igennem, eller at du skal opgive at opdrage.

Det betyder at du skal give dig god tid og være den voksne i
forholdet, der kærligt forklare teenageren hvad du forventer og
hvordan i kan samarbejde fra en høj vibe.Så tal med dit ego.
Hej Ego, jeg ved at du elsker mig, for du er en del af mig og du er vigtig
for mig og jeg elsker også dig for jeg er også en del af dig! Jeg har brug
for at du taler kærligt, blidt og støttende til mig, for jeg har brug for at
vækste på en kærlig måde.
Så kære Ego, vis mig kærligt når der er noget jeg kan juster på for at
blive endnu gladere, jeg elsker når vi går vejen sammen. Jeg har brug
for at blive set og hørt af dig, for det er dig mit kære Ego der får mig til
at stoppe op og mærke efter, så lad os gå vejen sammen..
Tror du har forstået hvad jeg mener nu, hvordan du kan
kommunikere med dit ego og ved du hvad, du vil blive overasket
over hvor effektivt der er..men det kræver at du gør det, for det er
dig der er den voksne og det er dig der bestemmer.

Tip 7.
Du skal leve dit live igennem dit harachakra! Dit harachakra
står nemlig for lethed, glæde, nydelse, spontanitet, livslyst,
kreativitet, intuitionen omkring dig selv, feminin energi, evnen til at
kunne kontrollere dine følelser, forholdet til dine nære relationer,
dans, bevægelse, modtage, fest, indre ro, NUET og en masse mere
fantastisk.
Nuet er det vigtigste i forhold til manifestering, for det er nemlig
din følelse i nuet, du tiltrækker ud fra.

Hvis du er i modstand, synes dit liv er knoklende, at der er meget
hårdhed og kontrast omkring dig, så bliver det lige præcis det, du
tiltrækker ud fra - og det bliver svært at være et match til de ting,
du gerne vil have mere af både i dit nu og i din fremtid.
Derfor når du arbejder på de ting, du gerne vil manifestere, er det
vigtigt at tage ejerskab på nuet, på handling og følelser der åbner
op for glæde, begejstring og spontanitet.
Det betyder ikke, at du skal være jublende glad og lykkelig
konstant, men på den lange bane, er det ting der er vigtige for
både den vibration, du modtager i og for den vibration, du sender
dine fremtidige manifestationer ud i.
Man kan bruge rigtig lang tid på at drømme om alt det, man gerne
vil have, og det kan komme til at føles som så stor en længsel, at
det overskygger din hverdag, men faktum er, at dit lige NU er
vigtigere end din fremtid, så hvis du konstant går og tænker på
det, du gerne vil i din fremtid, eller bare i morgen eller i næste uge,
så flyver din tid i nuet forbi dig og din vækst og det, du drømmer
om, flyver også forbi dig.

Tip 8.
Brug kroppen du kan bevæge dig glad. Din krop er også med
til at manifestere for dig, især når du lytter til den. ”Hjernepauser”.
Brug kroppen som genvej til at slippe

Når hjerne og tanker stikker af, så brug kroppen!Langt de fleste hvis ikke alle - kender følelsen af, at hjernen stikker af med en, og
man går i overtænkning.
Man prøver at regne noget ud, man kører en samtale inde i
hovedet igen og igen, man går ud af sig selv og prøver at passe ind
osv.
Det kan være virkelig svært at stoppe, dine følelser bliver lave og
selvsaboterende, det bliver svært at tiltrække det, du gerne vil
være et match til at manifestere.
Mange har lært, at når den slags “tvangs”-agtige tanker og
handlinger dukker op i ens system, så skal der ro på, man skal
tage en lur, se Netflix, meditere eller andet i den dur.
MEN rigtig ofte virker det ikke. Det kan nærmest blive det
modsatte, for hjernen er ikke bare lige til at slukke for, bare fordi
du ligger vandret. Det kan næsten føles som om tankerne tager til
og fylder endnu mere.
Heldigvis er der noget der virker, hvis du vil slukke lidt ned for
hjerne og give den, en pause, for det har den brug for!
Kroppen skal i spil, der skal aktiv handling til, og det behøver
hverken være vildt eller voldsomt.
Kroppen og hjernen er utroligt gode til at hjælpe hinanden, og har
du brug for en pause fra hjerne og overtænkning, så vil din krop
elske at hjælpe dig.
Du kender det godt, for eksempel at en gåtur kan gøre
underværker. Man kan være overvældet eller opslidt af tanker,
men

går man en god tur, så letter følelserne, og når man kommer
hjem, kan man ikke finde samme “støj” i følelserne, fordi kroppen
hjalp din hjerne og dine følelser til at føles lidt lettere.
Det er selvfølgelig ikke altid, at det lige passer ind med en gåtur
eller andet fysisk ak- tivitet, men der er så mange andre måder at
handle anderledes på, og det er næsten det, der er det vigtigste.
Gør noget andet end det du plejer! Jo mere du har bevidsthed
på at gøre noget aktivt, om det så er at svinge støvsugere eller
tømme opvaskemaskinen, så er det stadigvæk noget din krop
opfatter som aktivt, og den vil stille og roligt hjælpe hjernen til at
holde en pause fra overtænkning.
Spot dine vaner for, hvad du plejer at gøre, når du er i perioder
med for meget overtænkning.
Prøv dig frem med forskellige aktive handlinger, jo bedre du bliver,
jo mere hjælper du dig selv med at give din hjerne en pause og
med at “hæve din vibration” med det samme.

Tip 9.
Øv dig i at gøre noget andet og omkod dine celler!Vaner og
mønstre bliver husket i cellernes hukommelse.Vores oplevelser
ligger i lag i cellerne - Forestil dig at cellerne er en masse kopper,
der er fyldt med oplevelser, både positive og negative. De negative
oplevelser der ligger i cellerne skal tømmes ud og det tager
længere tid at slippe her på celleplan, end på det logiske (hjerne)
plan.

Prøv at se det som vaner, du skal ændre!Vi ved godt, at det kræver
noget ekstra af os at ændre vaner og det kan være svært, men ved
at have bevidsthed på og dine aktive handlinger, så kan vi godt,
men vi skal arbejde for det!
Nogle mener det tager 21 dage at ændre en vane ... jeg er helt
uenig her!Det er individuelt, både fordi det er forskelligt, hvad
cellerne er fyldt op med, og det er vidt forskelligt, hvad man har af
blokeringer osv.
Men en ting er sikkert, der skal bevidsthed på, ellers ryger man
nemt tilbage til de gamle vaner, tanker og følelser igen.
Hjælpere undervejs i form af healing eller andet energi arbejde,
kan være både en stor hjælp, men er også nødvendigt for at få
spot på det, vi ikke selv kan se og som hjælp til det, der kan være
svært at slippe.Når du har arbejdet med at tømt dine celler for de
negative vaner, tanker, følelser og handlinger, de har været fyldt
op med, så er det super vigtigt at fylde op med nye vaner, så man
ikke griber ud i den gamle cellehukommelse og hiver fat i noget af
det gamle igen, så mønstret starter forfra.
At lave nye vaner kræver næsten lige så meget som at slippe
gamle, men de er så meget sjovere at implementere, fordi det er
med bevidsthed på at de er positive.

Tip 10.
Hvor ofte taler du med dig selv om dine behov?..og ved du
hvad du har behov for?Hvis behov dækker du ...Behov er noget
alle har og dækker over mange ting og følelser.Jo bedre du er til
at både mærke og dække dine behov, jo bedre er du til at
tiltrække det, du gerne vil være et match til.
De fleste er desværre bare ikke særligt gode til at dække egne
behov, men mere optaget af at dække andres, enten for ikke at
kigge på egne, eller fordi de simpelthen aldrig har lært at tage sig
af sig selv.
For mange er det startet rigtig tidligt i livet.Allerede som barn
lærer mange, at man skal tænke på andre, før man tænker på sig
selv.
Måske har man set sine forældre, gå ud af sig selv for at nære
andres behov, og der- ved ikke haft gode rollemodeller til at give
et sundt og selvnærende mønster videre.Har man sådan et
mønster med sig, lægger det sig i cellehukommelsen og bliver
noget, man handler på automatisk, og det bliver svære og svære
at mærke sig selv.
Det kan være mange forskellige typer af behov, der bliver lukket
ned for.For at lære egne behov at kende er man nødt til at
spørge sig selv, hvad ens behov er, for derved at kunne dække
dem.
For mange er det helt uvant, at stille det spørgsmål til sig selv og
derfor svært. Men det er et godt sted at starte, og blive ved med
at spørge sig selv.

Selvom man måske i starten slet ikke mærke nogle svar, er det
vigtigt at blive ved, cellerne skal lige lære at reagere og slippe
mønstret, samtidig med at man lærer sig selv den nye ”færdighed”
i at lytte til sine behov.
At kunne dække egne behov, er også en måde at tage ansvar for
sig selv på og derved løfte sin vibration, husk du skal være
sammen med dig selv 24/7, så du er vigtigst!
Husk dig selv.Hvad er det der gør, at de andres behov, er så
meget vigtigere end dine egne.Mange kender det, man
tilsidesætter sig selv og i nogle perioder mere end andre.
Man må selvfølgelig gerne hjælpe andre, der skal bare gerne være
en balance i det, så man huske at fylde sig selv op igen, og at man
ikke hjælper ved at tage overansvar for andre, der måske ikke
engang har bedt om det.
Man kommer i energi-underskud og har hverken noget at give af
til sig selv eller andre, man bliver drænet, og det går ud over både
selvtillid og selvværd.
Brug tid alene, vær spontan, vær i naturen, vær kreativ, lyt til musik
- det kan være små simple ting, der er nemme at gøre, der får dit
fokus tilbage til dig selv og gøres det jævnligt, er overskuddet
uvurderligt meget bedre og pladsen til at rumme andre er større,
selvfølelsen er healing i sig selv, og din vibration bliver løftet.
Hvis det er svært at sige nej, så sig du har en anden aftale, for det
har du jo, nemlig med dig selv!

Despite looking
forward to the futura

don´t forget
that today
is your life too

Dag 1.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 2.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 3.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 4.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 5.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 6.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 7.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 8.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 9.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 10.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 11.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 12.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 13.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 14.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 15.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 16.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 17.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 18.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 19.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 20.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver
det mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Dag 21.

Hvordan har jeg det i dag og hvordan er mine følelser:

Hvordan har min krop det idag og hvordan føles den:

Hvordan har jeg det med mine relationer i dag og hvilken følelse giver det
mig:

Specifik situation/begivenhed.
Hvordan vil jeg gerne have det i den og hvilke følelse skaber det i mig:

Andet:

Den letteste manifestation er den du laver lige nu i
dette øjeblik. Den er skabt ud af bare en lille bitte
kærlig tanke eller handling, der kan give dig et smil
på læben! ..Og det er den der manifester din
fremtid.
Kh. Sine Parez

