
" What you think - you create
What you feel - you attract

What you imagine - you become"
 

Buddha

Mitt namn är Lili Öst och jag arbetar som coach, föreläsare och workshopsledare.
Författare till böckerna, Jag blir vad jag tänker och SÅ KLART! Hur DU & Attraktionslagen
blir ett vinnande team. Är grundare till Ta kontroll över ditt liv med SÅ KLART-
metoden som är en personutvecklande onlinekurs i 8 steg, till relationsonlinekursen
Vår kärleksrelation 2.0 och jag drev podden Attraktionslagen 2.0 mellan 2018 - 2022
som resulterat i 200 avsnitt som finns att lyssna till online. 2023 firar jag 40 år som artist
och 20 år som föreläsare och har långt över 3 000 timmar i ryggen som coach.

Jag arbetar med transformation för både privatpersoner och företag utifrån min metodik
SÅ KLART - metoden. En tvärvetenskaplig metodik där mötet mellan beteende-
vetenskapen och det energiperspektiv som jag lägger till genom att addera till lagen om
attraktion, lägger grund för att skapa livsförändrande insikter såväl som fantastiska
resultat hos mina klienter/kunder. I det här kompendiet presenterar jag dig för
Attraktionslagen som alltså är en viktig komponent i min metodik, hur den fungerar, hur
vi interagerar med den och visar på vad vi har att vinna på att bli medvetna tänkare.
Framförallt efter de olika kriser vi varit inne i de senaste åren och fortfarande är. 
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ATTRAKTIONSLAGEN
Teamet, företaget & kris

Vald till en av Sveriges 
Topp 100 föreläsare
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ATTRAKTIONSLAGEN
Ett verktyg för både motgång och framgång

För dig som aldrig hört talas om Attraktionslagen, blir detta en spännande resa. För dig
som kanske hört talas om Attraktionslagen i en lite "flummig" kontext, kommer
förhoppningsvis den här komprimerade men vad jag hoppas, - tydliga presentationen
att ge dig en annorlunda syn på det här - rätt fokuserat - framgångsverktyg som denna
universella naturlag kan vara - om vi bara blir medvetna om vad som händer på insidan
av oss själva. Och vad det faktiskt skapar för typ av energikvitton. 

Jag hoppas att jag kan så några insiktsfrön i dig genom det perspektiv jag presenterar i
det här kompendiet! Du behöver definitivt vara villig att sätta på dig ett par nya glasögon
att se livet genom, för att kunna ta till dig det jag presenterar här. 
För tänk om det är så att verkligheten som vi hittills sett den, faktiskt inte riktigt stämmer.
Att det finns SÅ mycket mer än det som vi hittills sett är möjligt. 

Mycket av den vetenskap som vi lever efter som "sanning" har blivit omkullkastad av nya
rön. Ny forskning ger nya bevis. Vi har rasat in i en ny tid i hög hastighet och för att landa
väl, behöver vi vara villiga att se på det som ÄR, på ett nytt sätt. Min metodik visar ett nytt
sätt att förhålla sig. Den ger en möjlighet att titta på livet, oss själva, vad vi sår och vad vi
får skörda ur ett annorlunda perspektiv. Jag hoppas jag kan så några viktiga insikter även
i dig. 

" Our environment, the world in which we live and work, 
is a mirror of our attitudes and expectations".

 
Earl Nightingale
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ATTRAKTIONSLAGEN
vinsterna av att bredda sitt perspektiv

Hur kan SÅ KLART-metoden påverka både era medarbetares
engemang, kreativitet, mindset och mående positivt? 
Att sätta ihop saker på ett sätt som inte är brukligt, att göra en "cross-over" öppnar upp
för nya möjligheter! Det är det som SÅ KLART-metoden ger möjlighet till. Förutom att
zooma ut och se på oss, våra möjligheter, utmaningar och det som är genom de
"energi-glasögon" som Attraktionslagen ger, och även blanda in beteendevetenskap,
hjärnforskning, neurovetenskap och positiv psykologi, ger ett ännu mer breddat sätt att
se på sig själv och den effekt man kan skapa både på sitt liv och sina resultat.
Att förstå sig själv, det mänskliga beteendet, hur hjärnan och våra emotioner fungerar
och hur vi verkar interagera med det stora och väldigt abstrakta Universum - ger oss en
mycket mer kraftfull utgångspunkt skulle jag vilja påstå. När vi blir medvetna om oss
själva på detta fördjupade sätt, kan vi höja inte bara vår livskvalité utan även våra
relationer och resultat. Och inte bara en nivå utan många. Självmedvetenhet,
självkännedom och självkärlek är kraftfulla verktyg både till ett förbättrat mående men
även ett ökat engagemang och större kreativitet. Mår vi bra - gör vi bra!

Hur kan man få effekter som syns på sista raden genom en
ökad självkännedom och ett förhöjt grundmående?
Forskning visar att 
✅Positiva emotioner breddar vårt perspektiv och vårt synsätt, de hjälper oss att zooma
ut och se en större bild vilket ger en bättre förståelse för helheten såväl som olikheter.
Detta lägger grund för starkare team och en samsyn som leder framåt på ett mer
kraftfullt och positivt sätt.

✅Man ser att med positiv förstärkning förbättras resultaten och när vi känner oss glada
och lyckliga så är vi mer än 50% mer kreativa och lösningsorienterade än när vi är i
neutralt sinnelag, vilket betyder att den ackumulerade effekten av ett mer energi, - och
fokusmedvetet team skapar en enorm skillnad i både trivslen och resultaten.

✅Med ett positivt sinnelag återhämtar vi oss snabbare från negativa situationer och
händelser, vilket betyder att vi inte fastnar i att älta det negativa som sett ur detta
breddade perspektiv visar att det istället cementerar och förlänger de negativa
oönskade resultaten. Omedveten om kraften i sitt och/eller teamets fokus kan man
alltså förlänga ett negativt oönskat resultat, utan att ha en aning om att man gör det!

✅Vi blir bättre förhandlare när vi känner oss lyckliga och dessutom blir vi friskare!
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ATTRAKTIONSLAGEN
En kort beskrivning

Så låt mig börja med att beskriva Attraktionslagen som är en universell naturlag som
fungerar lika - attraherar lika. 
Precis som gravitationslagen, är den inte värderande utan den den interagerar med oss i
varje vaken stund med det fokus vi ger den att jobba med. Och i och med att den inte är
värderande finns inte heller något filter, så är ditt tanke och känslofokus mest inställt
ställt på oro, irritation, bristtänk, tvivel etc, är den den energin som blir din
attraktionspunkt. Något som under/efter en lång tid av kris har varit väldigt lätt att
hamna i... 

Man kan säga att vi hela tiden lever i direktsändning och det är genom vårt tanke- och
känslofokus som vi interagerar med denna universella naturlag. 

Alla våra tankar har en känsla som hör till. Positiva tankar följs av positiva känslor och
negativa tankar av negativa känslor. Rent spontant hänger inte positiv tanke - negativ
känsla ihop, men man kan medvetet skapa en positiv tanke i syfte att påverka en negativ
känsla. Detta konstaterande är av vikt, vilket du kommer att förstå längre fram i texten. 

Forskning visar att vi interagerar med universum på molekylär nivå och att vi genom vårt
fokus och våra förväntningar faktiskt påverkar det som händer runt omkring oss. Att våra
celler inte bara kommunicerar med varandra, utan även med biofältet utanför oss själva.
Abstrakt - absolut! Men låt mig ta detta vidare på ett förhoppningsvis enkelt sätt som går
att förhålla sig till.

"You cannot tailor-make the situations in life but you 
can tailor-make the attitudes to fit those situations". 

 
Zig Ziglar
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Det du fokuserar på - det drar du till dig mer av

De flesta vet inte om att detta inte bara är ett talesätt, utan faktiskt är hur det fungerar.
Vilket gör att det är lätt att göra som de flesta gör - fastna i att ha fullt fokus på det vi inte
vill ha och tro att vi på det sättet kan förändra ett oönskat läge genom att prata om det.

Att älta det inom oss själva och med de runt oss. Att "bearbeta" - dessvärre in absurdum
ibland. Med tanke på att Attraktionslagen fungerar lika - attraherar lika, är detta inte ett
för oss gynnsamt sätt att ta oss an något oönskat. Det blir lite som att gräva där vi står
och ju mer vi ältar - desto djupare blir hålet.

Självklart behöver vi reagera med de känslor som hör till det som händer. Reflektera och
acceptera att det hänt. Men sen behöver vi byta fokus. 
Fortsätta med frågan: Om jag inte vill ha mer av detta, - vad vill jag ha istället? 
Och lägga fullt fokus på att bjuda in det önskade - inte tänka bort det oönskade,
eftersom det vi ger vårt fokus - det drar vi till oss mer av. 

Reflektioner:
Om vi tittar på det fokus som de flesta haft aktivt de senaste åren, ur detta energi
perspektiv, kan det inte gagna oss hur mycket vi än tror att det hjälper oss att lösa den
kris vi varit inne i och till vissa delar fortfarande är. Det handlar inte om att inte tänka på
krisen och de svårigheter vi alla haft/har att tampas med, utan det handlar om att
bestämma sig för hur vi tänker på det som är/har varit. Både vårt individuella fokus såväl
som vårt fokus och vår ackumulerade energi i teamet får ett energikvitto.

Några saker att fundera vidare över:
Attraktionslagen interagerar med vårt mesta fokus.
Den är inte värderande eller selekterande utan vårt samarbete med den styrs hela tiden
av vår känsla. Så vad händer med företagets möjligheter att landa väl när hela eller delar
av teamet haft/har en väldigt stor del av sitt fokus på rädsla, frustration, oro och tvivel?
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Allt i universum är vibrerande energi. Även du, jag och våra tankar. 
Allt som vi uppfattar som fast materia är egentligen tomrum fyllt av 99,9999% vibrerande
energi, vilket betyder att det största delen av dig och allt omkring dig som du uppfattar,
inte är det du ser, utan det du inte ser. 

Som ett exempel kan man ju inte se varken dina tankar, ditt fokus eller dina känslor,
men det betyder inte att de inte finns. Bara att de är utanför vår perception och det är
något att ha med i bakhuvudet när du ska försöka greppa detta både stora och
abstrakta perspektiv jag erbjuder i kompendiet. 

Vi behöver börja zooma ut från vår ganska snäva bild av vår mänskliga förmåga, för det
finns så mycket saker som vi skulle kunna förändra till det bättre, genom att göra det. 

Allt i universum är vibrerande energi

Reflektioner:
Det är dessvärre en väldigt liten procent av människorna i vårt samhälle som arbetar
medvetet med sin personliga utveckling på en djupare nivå. Vilket betyder att det är
många som inte riktigt har hittat sin egen mittpunkt. Inte har koll på sina viktigaste
värderingar. Sitt syfte. Sina behov och/eller sina preferenser, utan mer har fullt fokus på
att leva i reaktion på det som är och som livet kastar åt dem att förhålla sig till. När man
inte har koll på sin mittpunkt, är det lätt att bli otrygg när allt utanför oss själva blir helt
upp och nedvänt.

Några saker att fundera vidare över:
Vad händer med de individer i teamet som hamnar i den otrygghet jag nämnt ovan? Vad
sprider de till resten av teamet? Vad blir det för resultat - rent energimässigt tror du och
vad sår ni/teamet med gemensamma krafter, för energi för Attraktionslagen att svara
på?
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Tänk dig själv och ditt fokus som en magnet

Även om magnetism handlar om att motsatserna attraherar varandra, är detta en bra
metafor för att göra det tydligt. Attraktionslagen fungerar lika - attraherar - lika och det
är viktigt att förstå att oavsett vad vi tror eller inte tror, så är det så den fungerar. Det är
så den interagerar med oss människor i varje vaken stund. Jag själv föredrar känslan av
och tanken på att jag kan påverka mitt liv. Och genom att lägga till detta energiperspektiv
i mitt sätt att resonera, ger det mig ytterligare ett oerhört kraftfullt verktyg som kan
hjälpa mig att verkligen äga den frågan. 

Så tänk dig nu som en magnet:
De tankar du tänker mycket, blir mycket magnetiska. De tankar du tänker sällan, blir lite
magnetiska och de tankar du inte tänker alls blir lika magnetiska som två träklossar.
Alltså ingen magnetism alls.

Reflektioner:
Så vad har du ditt mesta fokus just nu? Och vad skapar det för känsla i din mage?
När man lever medveten om att vi interagerar med en universell naturlag i varje vaken
stund, gör det inte att man blir vaccinerad mot svårigheter på något sätt, men det gör att
man mer medvetet arbetar med att balansera upp de tankar och känslor som vi plötsligt
blir medvetna om att de inte leder oss i rätt riktning, med att medvetet tänka tankar som
skapar känslor som kan hjälpa oss att leda energin i rätt riktning. Så hur balanserar DU
upp ditt fokus gällande de senaste åren/nuläget? Hur balanserar teamet upp, på
teamnivå såväl som individuell?

Några saker att fundera vidare över:
Om du tänker på all nyhetsrapportering både under pandemin men även just nu, - vad
hjälper den oss att skapa? 
Om du tänker på de samtalen ni har på företaget, vad hjälper de er att skapa?
Om du tänker på vad du pratar med din familj och dina vänner om - vad hjälper det er
att skapa?
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Det finns inga negationer varken i vårt undermedvetna eller i universum, vilket betyder
att ordet inte finns inte - utan det enda som finns är vårt fokus. Det handlar egentligen
inte om själva ordet inte - utan om den känsla som är aktiv bakom ordet. Negationen.

Som jag nämnt innan, Attraktionslagen är inte värderande utan interagerar med vårt
fokus. Så har du fullt fokus på det du inte vill ha, det som inte fungerar, det du lider brist
på som du vill ha men inte har etc. Allt det som springer ur ett negativt känslofokus, då
är det detta som blir den aktiva attrahenten i din verklighet. Det är det här du blir en
magnet för att dra till dig mer av. Brist föder brist. Kamp föder kamp osv.

Och eftersom denna universella naturlag fungerar lika attraherar lika, har vi allt att vinna
på att bli TILL orienterade - inte FRÅN orienterade eftersom det vi kastar ljuset på -
växer. 

Det finns inga negationer

Reflektioner:
Vårt akumulerade kollektiva fokus just nu världen över, är av naturliga anledningar ställda
just på brist och på det som inte fungerar, på det vi är rädda för, känner oss oroliga över
etc. Den här ackumulerade kollektiva effekten går inte spårlöst förbi om man tittar på det
ur ett energiperspektiv. Det ger ett energikvitto. Vare sig vi är medvetna om det - eller
inte.

Några saker att fundera vidare över:
Hur fokuserar DU den största delen av din dag? Hur mycket har du fokus på negationer?
Hur fokuserar ditt team? Vad är det ni kommunicerar? Även i kris, eller rättare sagt, i
synnerhet i kris, behöver man ha kortare reflektioner och fokus på det som inte fungerar,
än man bör ha på kreativa lösningar.  Ju mer ni kan landa era möten med ett positivt
fokus, desto mer hjälper ni er själva att hålla er positiva och högfrekventa.
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Vi lever i ett inkluderande universum

Vilket betyder att vi bara kan bjuda in det vi vill ha, inte tänka bort det vi inte vill ha. För
när vi ger det vårt fokus så börjar det vibrera och blir magnetiskt för det som ligger på
samma vibrationsfrekvens och sänder. Man kan säga att vi fungerar både som en
sändare och en mottagare.

Och ligger vi på en låg negativ frekvens och sänder, - är det där vi "shoppar". Vi skulle
kunna attrahera in mycket mer av det som vi VILL ha i vårt liv, om vi blev medvetna om
de inre tanke, - och känsloprocesser som gör att vi lägger oss mellan oss själva och det
önskade resultatet. 

För att kunna skapa en synbar förändring runt oss - behöver den starta inom oss och där
börjar de flesta i fel ände. Man försöker oftast skapa förändring i sitt görande - men
fortsätter att tänka, känna och förhålla sig på samma sätt som skapat det man vill
komma ifrån, vilket aldrig leder till transformation. Det blir oftast lite same, same - but
different...

Reflektioner:
Eftersom vi lever i ett inkluderande universum, behöver vi bli medvetna om vad det är vi
bjuder in. Steg 1 är att bli medveten om sitt mesta fokus, både i det vi gör, tänker, säger
och känner. Det vi kastar ljuset på - växer. Så var kastar NI ert ljus? Vad tror du det är DU
bjuder in mest? Vad bjuder ni som team in? Vad bjuder ledningen in?

Några saker att fundera vidare över:
Hur behöver ni arbeta i ert team för att inkludera rätt saker? Det ni vill ska växa. När du
tittar på dig själv och teamet med den informationen du hittills fått, ser du att det är 
viktigt att ni omedelbart behöver lyfta upp detta på bordet och börja nysta i alla
förhållningssätt och fokuseringar som du nu förstår inte leder er i en gynnsam riktning -
Eller har du nu fått ännu mer bevis för att ni redan fokuserar på ett sätt som leder er 
rätt?
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Positivt och negativt sänder inte på samma frekvens

Man kan förenklat säga att universum är byggt i frekvenslager. Precis som att P1 och P4
inte ligger på samma frekvens (MHz) och sänder, ligger inte positivt fokus och negativt
fokus på samma frekvens. Vilket betyder att du kan inte ha ett negativt fokus men
förvänta dig positiva resultat, för de matchar inte varandra alls. Om vi tittar på det just ur
ett MHz perspektiv, så är det ju väldigt tydligt för de flesta av oss att vi inte kan höra P1
om vi rattat in den frekvens som P4 sänder på. Och vi känner oftast inte heller
frustration över det faktum att vi inte kan höra de program som ligger på en annan
frekvens och sänder. Utan det är väldigt enkelt för de flesta av oss att förstå - att vill jag
lyssna på P1, rattar jag in den MHz som P1 sänder på. Punkt.

Dessvärre är det inte lika tydligt för de flesta att de inte kan ha ett negativt fokus när de
vill skapa positiva resultat. Och ju mer vi inte når de önskade resultaten - desto mer
frustration skapas. Och ju lägre blir frekvensen vi sänder på. Detta sammantaget gör att
vi kommer ännu längre ifrån vårt önskade läge. Men de allra flesta förstår inte att det
ofta är vi själva som lägger oss mellan oss själva - och det önskade resultatet. Genom
vårt mesta aktiva tanke - och känslofokus. 

Och du får en riktig utmaning att attrahera in det du vill skapa/erhålla om du hela tiden
har fokus på bristen av det/ har fokus på det du vill komma ifrån. Sett ur ett
energiperspektiv blir det väldigt tydligt att det blir en omöjlig ekvation.

Reflektioner:
Man kan nästan säga att hela världen en längre tid försökt lyssna på P1 medan vi 
 förtvivlat rattar in alla andra frekvenser där P1 inte sänder... Var står du där?

Några saker att fundera vidare över:
Ser du i vilka avseenden som du skulle behöva fokusera om, för att leda dig själv till
önskade resultat? 
Ser du i vilka avseenden teamet behöver fokusera om för att leda er i önskad riktning?



Vi har både elektriska och magnetiska fält även runt om oss och forskning visar att de
fält vi har runt vårt känslocentra är 5 000 gånger starkare än de vi har runt vårt
tankecentra. Och vi kan bara sända en signal ut i "etern" vilket betyder att även om vi har
positiva tankar (not. forskning visar att vi har allt att vinna på både emotionellt såväl som
fysiskt/psykiskt att tänka glada tankar) men samtidigt har en negativ känsla i magen, - då
är det känslan i magen som får företräde och blir det aktiva fokus som interagerar med
Attraktionslagen. Dessa elektromagnetiska fält krokar dessutom i varandra och
kvantifieras när många simultant känner samma typ av känsla. 

Man pratar om det kollektiva medvetandet. Där vi alla "kopplar upp oss" på en kollektiv
plattform, kan man nog uttrycka det enkelt. Ett vibrationellt Google. En forskargrupp vid
Princeton University kallad PEAR (Princeton Engineering Anomailes research) bedrev
forskning gällande det kollektiva medvetandet i 28 år, mellan 1979 och 2007. De satte
upp slumpgeneratorer på 54 ställen runt om i världen, bl a i alla våra Nordiska städer,
som mätte samlad energi. Syftet var att undersöka om de skulle ge oväntade utslag
under stora händelser som påverkade många människor, som t ex vid naturkatastrofer
och krig. Och de visade enorma utslag bl a vid 9/11, under Natobombningarna över
Jugoslavien1999 och när John Kennedy Jr störtade samma år.
Modern forskning visar nu allt tydligare att det finns ett globalt händelsefält som vi alla
har del i via våra tankar. Så vad innebär det när en hel värld har varit/är i krisfokus?

Man kan nog säga att vårt samhälle är en direkt avspegling av vårt kollektiva
medvetande. Så när det kollektiva medvetandet förändras, förändras även samhället.
Så vad kan detta innebära för ert företag? Vad skulle kunna hända om alla i teamet tar
ansvar för sina tankar, känslor och fokus. När alla i teamet inser vikten av att leda
energierna och inte bara sitt görande i rätt riktning. Hur skulle Ni kunna ta er genom kris
och utmaningar på ett ännu mer riktat och kraftfullt sätt - trots krisläget?
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Vi lever i elektromagnetiska fält/ Det kollektiva medvetandet

Några saker att fundera vidare över:
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Attraktionslagen är inte värderande

Tanke och känslofokus vi mestadels har aktivt
Vilken typ av förväntningar vi har aktiva
Hur vi förhåller oss till det som finns i vår verklighet
Vad det är för begränsande sanningar som regerar i vårt inre

Eftersom inte denna universella naturlag inte är värderande, eller förstående för den
delen, så gör den inga undantag av sk humanitära skäl, som t ex: 
Nej men Peter vill ju självklart inte ha mer av denna negativa energi som blir
konsekvensen av hans mesta fokus! Stackarn, - han är så stressad. Vi hjälper honom att
ställa om hans frekvens så han börjar attrahera in positiva högfrekventa saker, personer
och situationer istället... 

Eller, - nej men vi vet ju att Gunnel inte vill ha mer av det negativa som hon ältar om hela
tiden. Både i sitt eget huvud och med de hon möter. Hon har visst lite otur när hon
tänker kära Gunnel. Låt oss skruva lite här, så hon slutar att attrahera in ännu mer
tråkigheter i ren okunskap... 

Dessvärre finns det ingen sådan portvakt som hjälper oss när vi sladdar av vägen tanke,
känslo, - och fokusmässigt. Utan det vi har vårt mesta fokus på, blir vi en magnet för att
attrahera in i vår verklighet. Så vi vinner på att bli tankemedvetna och för att kunna bli
tankemedvetna, behöver vi bl a få insikt om vad det är för: 

X

Reflektioner:
Om du tar en titt på ditt eget fokus, teamets fokus/deras individuella fokus och ert
samlade fokus, vad är det som har utvecklats under de senaste åren och blivit mest
aktivt?

Några saker att fundera vidare över:
Vad behöver DU för att orka leda dig själv, dina tankar och känslor i en vinnande riktning,
ev kris till trots? Vad behöver individerna i ditt team och vad behöver teamet kollektivt?
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Hur skapas flow?

Min flowkarta brukar skapa klarhet hos de flesta, för det blir så tydligt när man ser det
schematiskt. Har du ett positivt ställt fokus, tänker positiva tankar, skapas positiva
känslor och positiva resultat och leder pilen tillbaka till den blå bollen där allt startar.
Fortsätter du att ha samma typ av tankar, förväntningar, fokus, förhållningssätt etc leder
det ett varv till i den gröna riktningen och fortsätter i den riktningen tills du bryter det.
Det kallas positivt flow. Du vet när allt bara faller på plats, man träffar rätt personer, får
rätt info, gör rätt saker, får till sig rätt saker, känner sig positiv och kreativ. On top!

Har du negativa tankar, leder de till negativa känslor som leder till negativa resultat.
Tillbaka till den blå bollen igen och fortsätter du att ge näring till samma typ av tankar,
förväntningar och förhållningssätt. Utgår från samma "sanningar". Ja då leder du dig ett
varv till i den röda riktningen, och fortsätter du att upprepa ditt fokus, - får du lätt igång
ett negativt flow. Du vet när sak efter sak krånglar och frustrationen ökar...

Som du ser så är det täta skott mellan de två olika riktningarna, så man kan inte skapa
positiva resultat utifrån ett negativt fokus som jag redan nämnt, men som verkligen tål
att nämnas igen. Så för att kunna bryta ett negativt flow, behöver du bli nyfiken på vad
det är som är aktivt i dig - i den blå bollen. Och du behöver ÄRLIGT granska hur dina inre
dialoger, dina sk sanningar som du lever ditt liv utifrån, dina förväntningar, ditt fokus och
ditt förhållningssätt ser ut gällande de saker där du upprepat drar till dig oönskade
resultat. Men det är lika viktigt att bli nyfiken på hur det är du fokuserar på insidan - när
det blir som du önskar. För blir du medveten om dina vinnande koncept - kan du kopiera
ditt vinnande fokus, till dina mer utmanande ämnen. För jag kan lova dig att ditt fokus
gällande det som funkar och det som inte funkar - skiljer sig markant.
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Vi behöver inte bara göra något nytt

Vi behöver definitivt hitta ett nytt sätt att tänka och göra eftersom vi förutom läget som
varit och mycket av det som blivit som en följd av flera års pandemi, krig och
lågkonjunktur skapat en alltmer galopperande psykisk ohälsa bland både vuxna och
barn. 

Folk blir utbrända på löpande band och många har svårt att hitta en gemensam
utgångspunkt, där båda eller alla parter har som ledstjärna att landa väl. Detta gäller
såväl i relationer som inom business. 

Vi är som tidigare nämnts överhopade av negativ världsrapportering. 
Det har många gånger de senaste åren ställts krav på oss som vi kanske inte riktigt
mäktat med - men av rädsla, varken kommunicerat eller lyssnat. Så vi har bitit ihop och
härdat ut. 
Det här lägger inte bara grund för utmattning, kunskapstapp, ekonomiska förluster och
långa sjukskrivningar, utan det ger utan tvekan även ett energikvitto som slår på en
bredare front än vi kan uppfatta genom hur vi hittills tänkt.

Så om du med den informationen som du nu fått som grund till att initiera reflektioner
från ett förmodligen anorlunda perspektiv,  - vad tror du skulle kunna hända om
människor blev medvetna om det perspektiv jag presenterar i det här kompendiet? 
Om Du blev det? 

Om du fick djup kunskap och djupa insikter om hur du genom ditt mesta fokus inte bara
skapar energier omkring dig som antingen berikar eller dränerar omgivningen, utan
dessutom kan skapa otroligt mycket negativa och positiva resultat i ditt liv. 
Om du genom dessa insikter verkligen förstod resultatet av att vi lever i direktsändning
rent energimässigt och att vi inte kan ljuga det vi sänder ut för attraktionslagen att svara
på. Utan det vi sår - det får vi skörda. Både positivt och negativt. 

"Whatever the mind of man can conceive and belive, it can achieve"
 

Napoleon Hill



Vad skulle kunna hända i ditt team om ni satte på er de SÅ KLART- glasögon jag gett
dig genom mitt kompendium? 
Vad skulle kunna hända i företaget, om ni kollektivt och individuellt blev ännu mer
sellektiva i hur ni fokuserar på fler plan än ni gjort hittills? 
Vad skulle kunna hända i din egen relation om du och din partner började leva som
medvetna tänkare med en gemensam utgångspunkt att vad ni än behöver
kommunicera - så gör ni det på ett sätt som hjälper er att landa väl. Att ni tog med er
känslan i magen som alarmklocka som visar i vilken riktning ni är på väg.
Om ni blev medvetna om vilka sanningar som är aktiva i er båda gällande er relation.
Även om du lever i en bra relation idag skulle du kunna ta den till höjder som du
aldrig ens varit i närheten av om ni båda började leva som medvetna tänkare. 

Hoppas att det vuxit fram en ny bild i ditt huvud genom det du nu läst och
förhoppningsvis refekterat över. En ny bild över vad ni kanske behöver se över. En ny
bild över vad ni behöver lämna och vad ni vill attrahera in. Vad ni behöver ha ert fokus
på för att lyckas.

Några saker att fundera vidare över:
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Hjälp teamet och dig själv att lyfta er själva

Samma gäller för företaget. Genom SÅ KLART-glasögon ser man helt nya saker och
sammanhang, vilket öppnar upp nya vägar och möjligheter.
För att kunna lyfta sig till nya nivåer gällande att medvetandegöra sitt fokus, behöver vi
alla först bli medvetna om vad det är för inre dialoger som ligger i vägen för oss och vad
det är för sanningar som begränsar oss och vilka som hjälper oss att lyfta. Vi behöver bli
medvetna om vilken typ av kommunikatör vi är. Vilken typ av samtal som sätter igång
oss. Vilken typ av samtal vi själva initierar. Om vi är lösningsorienterade eller
problemorienterade. Det sistnämnda får en enorm skillnad på energikvitton. Det kan du
säkert se med de reflektionerna som du nu tagit del av som utgångspunkt.



När man går från att leva ett liv i reaktion på det som ÄR, till att bli medveten om och
börja arbeta medvetet med sitt mesta fokus både individuellt och i grupp och leva mer
pro-aktivt istället för re-aktivt, börjar förändringarna att synas ganska snabbt. Att leva den
största delen av sitt liv reaktivt tanke- och känslomässigt, är lite som att driva ett företag
enbart på feeling och hoppas att det kommer se bra ut på sista raden... 

Nu menar inte jag att vi alla ska bli målsökande robotar utan känslor, men genom att bli
mer medvetna, genom att axla vårt eget ansvar i interaktionen. Genom en bättre kvalitet
på våra tankemönster, skapas mer högfrekventa känslor, vilka gör oss mer klartänkta så
vi kan fatta ännu bättre beslut som leder till handling som lättare leder oss till våra
önskade resultat. Och sist men inte minst - Det leder till en känsla av harmoni och syfte.
OCH det hjälper oss att vibrera på en hög positiv frekvens där vi kan attrahera in det
positiva som ligger som samma frekvens och sänder.

Jag avslutar med att påminna om P1 metaforen. Om hur vi ofta lever våra liv i tron att vi
ska kunna lyssna på P1 fast på den frekvens som P4 sänder. Och den ständiga
besvikelsen över att vi inte hör kanalen.  Kan du relatera till den, behövs något nytt!

 

Behöver Du/Ni min hjälp att initiera ett change of mindset?
 Kontakta mig!

 
PODDEN Attraktionslagen 2.0 

Du hittar 200 avsnitt där man hittar poddar

Jag hoppas att jag har kunnat inspirera dig genom mitt
kompendium. Att jag gett dig nya perspektiv att bli nyfiken på.

Gjort dig medveten om vad du/ni behöver transformera med
omedelbar verkan och att jag gett dig ett flertal AHA-

upplevelser om vilka möjligheter som skapas 
när man breddar sitt perspektiv.
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Vikten och vinsten av att bli en medveten tänkare


