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Minden veszteséged egy új eröt épít benned!

Minden vesztesÃ©ged egy Ãºj erQt Ã©pÃ-t benned!

2011 az elengedÃ©s Ã©s a megÃºjulÃ¡s Ã©ve volt szÃ¡munkra, ami
sokkal fÃ¡jdalmasabb volt, mint azt korÃ¡bban gondoltuk volna. Sokan a
szeretteiket, a munkÃ¡jukat, az anyagi biztonsÃ¡gukat vesztettÃ©k el.
Persze mÃ¡s dolog beszÃ©lni errQl Ã©s megint mÃ¡s Ã¡tÃ©lni mindezt. AzÃ©rt,
hogy lÃ¡sd nem csak beszÃ©lek rÃ³laÂ engedd meg nekem, Â hogy egy Qszinte
tÃ¶rtÃ©nettel kezdjem ezt az Ã¼zenetet.

KarÃ¡csony elQtt hÃ¡rom nappal elloptak az autÃ³nkat, ami persze nem Ã¶sszemÃ©rhetQ egy szeretett szemÃ©ly
elvesztÃ©sÃ©vel, de mÃ©giscsak egy vÃ¡ratlan vesztesÃ©g, ami sokkolÃ³an hatott rÃ¡nk. Ãšgy dÃ¶ntÃ¶ttem azonban, hogy ne
merÃ¼lÃ¶k bele az Ã¶nsajnÃ¡latba, hanem ezt a helyzetet is felhasznÃ¡lom arra, hogy tanuljak belQle, hogy a tanulsÃ¡gokat
veled is megoszthassam.

Te mire Ã©pÃ-ted az Ã¶nbizalmad?

RÃ¡jÃ¶ttem, hogy akÃ¡rmennyire sokat foglalkoztam az elmÃºlt Ã©vekben a sajÃ¡t spirituÃ¡lis fejlQdÃ©semmel sok tekintetben
mÃ©gis olyan dolgoktÃ³l fÃ¼gg a magabiztossÃ¡gom, az Ã¶nbizalmam amiket birtoklok. Ezek lÃ©nyegÃ©ben anyagi
eszkÃ¶zÃ¶k, amikkel kÃ¶rÃ¼l vettem magam Ã©s amikbe kivetÃ-tettem Ã¶nmagam.

Mindent Ã¶sszevetve azonban mindazok a dolgok, amik kÃ¶rÃ¼lvesznek az Ã©letem kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyei Ã©s mint ilyenek
vÃ¡ltozÃ©kony Ã©s meglehetQsen illÃ©kony termÃ©szetqek. Ahogy jÃ¶nnek Ãºgy el is mennek, Ã©ppen ezÃ©rt nagy hiba raju
Ã©pÃ-teni azt, aki vagyok. Nem helyezhetem tÃ¶bbe belÃ©jÃ¼k a bizalmamat.

Mi az, ami tÃ©ged elbizonytalanÃ-t?

A tavalyi Ã©v vÃ©gen feltett kÃ©rdÃ©seimre adott vÃ¡laszaitokbÃ³l szÃ¡momra egyÃ©rtelmqen az derÃ¼lt ki szÃ¡momra, hogy
90%-tok,Â tele van kÃ©tsÃ©gekkel, fÃ©lelmekkel, amik a magabiztossÃ¡g Ã©s az Ã¶nbizalom hiÃ¡ny egyÃ©rtelmq velejÃ¡rÃ³i.
legtÃ¶bben az anyagi biztonsÃ¡guk, Â a munkÃ¡juk, vagy a szeretteik miatt aggÃ³dnak, ami teljesen rendben van, hiszen
ezek adnak biztonsÃ¡got a legtÃ¶bbÃ¼nk szÃ¡mÃ¡ra.
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Az anyagi helyzeted, Â a munkÃ¡d, de meg a szeretteid is csupÃ¡n az Ã©leted kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyei, akÃ¡rmilyen csÃºnyÃ¡n hangzi
is mindez Ã©s ezek a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek bÃ¡rmelyik pillanatban megvÃ¡ltozhatnak, anÃ©lkÃ¼l, hogy a legcsekÃ©lyebb hatÃ¡sod
lenne erre a vÃ¡ltozÃ¡sra.

Ha az Ã¶nmagad erejÃ©re Ã©pÃ-tesz egy vÃ¡ltozÃ¡s nem kÃ©pes kirÃ¡ntani a lÃ¡bad alÃ³l a talajt

Ha az Ã©leted bÃ¡rmely kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyÃ©nek megvÃ¡ltozÃ¡sa kirÃ¡ntja a lÃ¡bad alÃ³l a talajt ez azt jelenti, hogy nem Ã¶nmaga
erejÃ©re Ã©pÃ-ted az Ã¶nbizalmad, hanem kivetÃ-ted azt a kÃ¶rnyezetedre. A 2011-es Ã©v legfontosabb Ã¼zenete az volt
szÃ¡modra, hogy megmutassa a vesztesÃ©geid Ã¡ltal, hogy nem a megfelelQ helyre tetted az Ã¶nbizalmad. Minden
vesztesÃ©g, ami az elQzQ Ã©vben Ã©rt tÃ©ged utat nyitott a tudatod szamara a felemelkedÃ©s kapuja fele, ami a 2012-es Ã©
meghatÃ¡rozÃ³ energiÃ¡ja.

Mit kell tenned ahhoz, hogy Ãºjra szilÃ¡rd talajt Ã©rezz a lÃ¡bad alatt?

Ahhoz, hogy Ãºjra "szilÃ¡rd talajt" Ã©rezhess a lÃ¡bad alatt Ãºj tudatossÃ¡gra van szÃ¼ksÃ©g, amiben az Ã©leted kÃ¶rÃ¼lmÃ©
az Ã©leted gyorsan vÃ¡ltozÃ³ szÃ-nhÃ¡za helyett Ã¶nmagadra, a sajÃ¡t belsQ erQdre Ã©pÃ-ted fel az Ãºj "stabilitÃ¡st".

A rÃ©gi hÃ-d leÃ©gett ezÃ©rt nincs visszaÃºt oda, ahonnan elindultÃ¡l. Egy olyan kÃ¶ztes Ã¡llapotban vagy a jelen pillanatban,
ahonnan az egyetlen kiÃºt az Ãºj tudatossÃ¡god megismerÃ©se Ã©s felÃ©bresztÃ©se, melynek elsQ lÃ©pÃ©se az Ã¶nmagadd
bensQsÃ©ges kapcsolat megteremtÃ©se.

KÃ©szen Ã¡llsz rÃ¡, hogy egy Ãºj tudatossÃ¡gbÃ³l merÃ-ts Ãºj erQt?

KiÃ¡ltvÃ¡ny az Ã©bredQ emberisÃ©ghez!

Forradalmi Ã¼zenet arrÃ³l, hogy miÃ©rt tÃ¶rtÃ©nik veled annyi gyors Ã©s Ã©rthetetlen vÃ¡ltozÃ¡s, ami kÃ©pes a feje tetejÃ©re
Ã¡llÃ-tani az Ã©leted Ã©s kirÃ¡ntani a lÃ¡bad alÃ³l a talajt.

Ez nem csak egy Ã©rdekes olvasmÃ¡ny, hanem cselekvÃ©si akciÃ³terv is az elsQ lÃ©pÃ©sekre

Mik a legfontosabb lÃ©pÃ©sek, amiket annak Ã©rdekÃ©ben tehetsz, hogy megtalÃ¡ld az Ã©letedben az Ãºj fÃ¶ldet,Â ahol az Ã
emberi tudatossÃ¡goddal lehorgonyozhatod magad.
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KÃ¶zel 17.000-en regisztrÃ¡ltak a kiÃ¡ltvÃ¡nyra, Ã©s tÃ¶bb mint 10.000-en mÃ¡r le is tÃ¶ltÃ¶ttÃ©k!

Te elolvastad mÃ¡r?

Kattints ide, tÃ¶ltsd le Ã©s olvasd el mÃ©g ma>>>

Ha nem megy a letÃ¶ltÃ©s, akkor olvasd az online vÃ¡ltozatot!

Kattints ide Ã©s olvasd az online vÃ¡ltozatot>>>

MindenkÃ©ppen olvasd el pÃ©ntekig, mert jÃ¶vÃ¶k a kÃ¶vetkezQ lÃ©pÃ©ssel!
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