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Életed 7 törvénye, kulcs az isteni önmagadhoz

Ã‰leted 7 tÃ¶rvÃ©nye,
kulcs az isteni Ã¶nmagadhoz

Az Ã©v vÃ©gÃ©hez kÃ¶zeledve Ã©rdemes Ãºjra Ã©s Ãºjra felelevenÃ-teni azokat a
tÃ¶rvÃ©nyeket, amiket mÃ¡r unalomig ismÃ©teltÃ¼nk korÃ¡bban. Advent I. hete az
isteni Ã¶nmagaddal valÃ³ kapcsolatrÃ³l szÃ³l, amihez az egyik kulcs a
szÃ¼letÃ©si dÃ¡tumodban is kÃ³dolt 7 tÃ¶rvÃ©ny.

Nem foglak most szÃ¡mÃ-tÃ¡si mÃ³dszerekkel untatni, inkÃ¡bb megmutatom neked,
mi az a hÃ¡rom legfontosabb tÃ¶rvÃ©ny a hÃ©tbQl, amire mindenkÃ©ppen Ã©rdemes
figyelmet fordÃ-tanod, mert egy olyan energetikai rendszert kÃ©pez az
Ã©letedben, amiben ha bÃ¡rhol elakad az energia, akkor fenekestÃ¼l
felforgathatja az Ã©leted.

Az Ã©leted 3 alaptÃ¶rvÃ©nye

1. tÃ¶rvÃ©ny: a gondolkodÃ¡s Ã©s az inspirÃ¡ciÃ³

A gondolkodÃ¡sod meghatÃ¡rozza az egÃ©sz Ã©letedet. BÃ¡rmi, ami az Ã©leted sorÃ¡n veled tÃ¶rtÃ©nik elsQsorban a
gondolkodÃ¡sod kÃ¶vetkezmÃ©nye. Az isteni Ã¶nmagad folyamatos inspirÃ¡ciÃ³kat kÃ¶zvetÃ-t felÃ©d, amik "intuitÃ-v
gondolatok" formÃ¡jÃ¡ban jelennek meg az Ã©letedben.

Ha elzÃ¡rod magad az inspirÃ¡ciÃ³ktÃ³l, akkor bezÃ¡rod magad a pÃ¶rgQ gondolatok csapdÃ¡jÃ¡ba, ez pedig
megakadÃ¡lyozza, hogy az Ã©letterveddel Ã¶sszhangban Ã©ld az Ã©leted.

Figyelj mindig a megÃ©rzÃ©seidre Ã©s kÃ¶vesd az utasÃ-tÃ¡sait, ha eleget gyakorolsz, akkor a mindennapjaid rÃ©szÃ©vÃ© vÃ
intuitÃ-v segÃ-tsÃ©g, mintha egy lÃ¡thatatlan kÃ©z vezetnÃ© az Ã©leted. VÃ©gezz minden nap relaxÃ¡lÃ³ lÃ©gzQ Ã©s meditÃ
gyakorlatot, ami segÃ-t szÃ¡modra tisztÃ¡n tartani az intuitÃ-v csatornÃ¡dat.

2. tÃ¶rvÃ©ny: az Ã©rzelmek Ã©s a motivÃ¡ciÃ³
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Az Ã©rzelmeid az Ã¶sszekÃ¶tQ kapocs a gondolkodÃ¡sod Ã©s a kÃ¼lvilÃ¡g kÃ¶zÃ¶tt. Ha kÃ©pes vagy befogadni az isteni Ã©n
inspirÃ¡ciÃ³t, akkor az Ã©rzelmeid szintjÃ©n egy mÃ©ly vÃ¡gy jelenik meg arra nÃ©zve, hogy konkrÃ©t lÃ©pÃ©seket tegyÃ©l a
inspirÃ¡ciÃ³ megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s ez a vÃ¡gy motivÃ¡lja a megfelelQ lÃ©pÃ©seket.

Ha be vagy zÃ¡rva a pÃ¶rgQ gondolatok csapdÃ¡jÃ¡ba, akkor tele leszel fÃ©lelmekkel, aggÃ³dni Ã©s szorongani fogsz ez pedig
megakadÃ¡lyozza, hogy a megfelelQ lÃ©pÃ©seket megtedd.

A benned lÃ©vQ kÃ©tsÃ©geket Ã©s fÃ©lelmeket Ã-rd ki magadbÃ³l egy Ã¼res lapra, amit utÃ¡n Ã¶sszetÃ©phetsz Ã©s lehÃºzh
WC-n, vagy el is Ã©getheted. VÃ©gezz heti rendszeressÃ©ggel izzasztÃ³ testmozgÃ¡st, ami segÃ-t elengedni az Ã©letedbQl a
negatÃ-v Ã©rzelmeket Ã©s lehetQsÃ©get teremt a pozitÃ-v motivÃ¡ciÃ³k megjelenÃ©sÃ©re.

3. tÃ¶rvÃ©ny: a cselekedetek Ã©s az egyÃ©nisÃ©g

A cselekedeteid a gondolataid Ã©s az Ã©rzelmeid kÃ¶vetkezmÃ©nye. Ha az isteni Ã©neddel Ã¶sszhangban Ã©led az Ã©leted,
akkor kÃ©pes vagy hatÃ©konyan cselekedni Ã©s az Ã©leted menetÃ©t, a kÃ¼ldetÃ©sed betÃ¶ltÃ©sÃ©t segÃ-tQ dÃ¶ntÃ©sek
minden nap.

Ha Ã-gy Ã©led az Ã©leted, akkor senkinek nem engeded, hogy beleszÃ³ljon az Ã©letedbe Ã©s megmondja neked, mit Ã©s
hogyan csinÃ¡lj. Ha a gondolataid csapdÃ¡jÃ¡ban, fÃ©lelmek Ã©s aggodalmak kÃ¶zÃ¶tt Ã©lsz, akkor a cselekedeteidet is
blokkolod, ami vÃ©gÃ¼l testi betegsÃ©g formÃ¡jÃ¡ban jelenik meg az Ã©letedben.

Gondoskodj a testi egÃ©szsÃ©ged megQrzÃ©sÃ©rQl minden nap, ha szÃ¼ksÃ©ges, akkor szakÃ©rtQvel konzultÃ¡lva bÃ¶jtÃ¶
vagy diÃ©tÃ¡zz Ã©s legyen rÃ©sze az Ã©letednek a testmozgÃ¡s. Csak egÃ©szsÃ©ges testben Ã©lve tudsz egyÃ©nisÃ©gkÃ©
Ã¶nmagaddal Ã¶sszhangban cselekedni.

Ismerd meg az Ã©leted szemÃ©lyes tÃ¶rvÃ©nyeit

A szÃ¼letÃ©si dÃ¡tumodban kÃ³dolt hÃ©t tÃ¶rvÃ©nyt rÃ©szletesen is megismerheted a "HasznÃ¡lati ÃºtmutatÃ³ az Ã©letedhez
cÃ-mq szemÃ©lyre szÃ³lÃ³ elemzÃ©sbQl, aminek az elsQ szÃ¡mÃº cÃ©lja, hogy segÃ-tsen neked Ã¶sszehangonlÃ³dni isteni
Ã¶nmagaddal. Az Ã©leted szemÃ©lyes tÃ¶rvÃ©nyei megmutatjÃ¡k neked, hogy a sajÃ¡t Ã©letedben milyen formÃ¡ban
Ã©rvÃ©nyesÃ¼lnek az Ã©letedet alakÃ-tÃ³ legfontosabb erQk. Ha ismered ezeket az erQket, akkor soha tÃ¶bbÃ© nincs
szÃ¼ksÃ©ged arra, hogy Ã¶nmagadon vÃ¡ltoztass, elÃ©g, ha azt felismered, hogy mit kell tenned azÃ©rt, hogy megÃ©lhesd az
aki igazÃ¡n vagy.

Ismerd meg az Ã©leted kÃ¼ldetÃ©sÃ©t!
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A "HasznÃ¡lati ÃºtmutatÃ³ az Ã©letedhez 2.0" egy szemÃ©lyre szÃ³lÃ³ szÃ¼letÃ©si kÃ¼ldetÃ©s elemzÃ©s, ami megmutatja ne

Soha tÃ¶bbÃ© ne akarj Ã¶nmagadon vÃ¡ltoztatni! Ne magadon,
hanem a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeiden vÃ¡ltoztass. Itt az ideje, hogy megismerd Ã©s
megmutasd valÃ³di Ã¶nmagad! A szÃ¼letÃ©si dÃ¡tumod titkos kÃ³djÃ¡t megfejtettem
neked Ã©s leteszem elÃ©d nyitva az Ã©leted kÃ¶nyvÃ©t

+
AJÃ•NDÃ‰K LETÃ–LTHETP MEDITÃ•CIÃ“S CD:
"2012, a felemelkedÃ©s kapujÃ¡ban"

5.900 Ft helyett
KarÃ¡csonyi Ã¡ron
CSAK: 3.900 Ft

Kattints ide Ã©s rendeld meg most!>>>

MegnyÃ-lt a karÃ¡csonyi webÃ¡ruhÃ¡zunk!

Â

AJÃ•NDÃ‰K MEDITÃ•CIÃ“ KARÃ•CSONYRA
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IdÃ©n minden karÃ¡csonyi megrendelÃ©s mellÃ© a

"2012, a felemelkedÃ©s kapujÃ¡ban"

cÃ-mq exkluzÃ-v meditÃ¡ciÃ³t adjuk ajÃ¡ndÃ©kba
letÃ¶lthetQ MP3 formÃ¡ban, amit azoknak is bÃ¡tran tovÃ¡bb adhatsz, akiknek nÃ¡luk vÃ¡lasztottÃ¡l ajÃ¡ndÃ©kot

2x30 = 60 perc vezetett meditÃ¡ciÃ³ letÃ¶lthetQ MP3 formÃ¡ban

A meditÃ¡ciÃ³ Ã©rtÃ©ke 3.900 Ft, amit most bÃ¡rmelyik megrendelÃ©s mellÃ© ajÃ¡ndÃ©kba adunk neked!
Â

Kattints ide Ã©s ismerd meg a rÃ©szleteket Ã©s vÃ¡logass kedvedre a karÃ¡csonyi webÃ¡ruhÃ¡zban magadnak Ã©s a
szeretteidnek>>>
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