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Készen állsz az ugrásszerü fejlödésre?

KÃ©szen Ã¡llsz az ugrÃ¡sszerq fejlQdÃ©sre?

Minden ember Ã©letÃ©ben eljÃ¶n az a pont, amikor nem lehet
tovÃ¡bb halogatni a vÃ¡ltozÃ¡st. Vannak olyan szakaszai az Ã©letednek,
amikor elÃ©g lassan Ã©s aprÃ³ lÃ©pÃ©sekben vÃ¡ltozni, azonban mindig eljÃ¶n az a
pillanat, amikor a vÃ¡ltozÃ¡sban nincsen Ã¡tmenet, hiszen egyik
pillanatrÃ³l a mÃ¡sikra ugrÃ¡sszerqen kell megtÃ¶rtÃ©nnie

A sajÃ¡t Ã©leted is ilyen ugrÃ¡sszerq fejlQdÃ©si folyamat, aminek vannak kisebb Ã©s vannak gyÃ¶keres vÃ¡ltozÃ¡sokat hozÃ³
ugrÃ¡sai. A 2012-es Ã©v az ugrÃ¡sszerq vÃ¡ltozÃ¡sok Ã©ve. A 2012-es Ã©v szÃ¡ma a 14-es, a 14-es szÃ¡m pedig a
dimenziÃ³vÃ¡ltÃ¡s szÃ¡ma, amikor a tudatossÃ¡god egy kÃ¶vetkezQ lÃ©pcsQfokÃ¡ra lÃ©phet.

Az idei Ã©v energiÃ¡ja nem kÃ¶t veled kompromisszumot

Felveszed a ritmust, vagy maga a ritmus fog magÃ¡val ragadni tÃ©ged. Ha tudatosan mÃ©sz elÃ© a vÃ¡ltozÃ¡snak, akkor
felkÃ©szÃ¼lt leszel Ã©s nincs szÃ¼ksÃ©g arra, hogy fÃ¡jdalmas vesztesÃ©gek Ã¡rÃ¡n tapasztald meg ezt a vÃ¡ltozÃ¡st.

Az ugrÃ¡s szerq fejlQdÃ©s mindig lemondÃ¡sokkal jÃ¡r, ahhoz, hogy ez megtÃ¶rtÃ©nhessen magad mÃ¶gÃ¶tt kell hagynod
mindazt, ami az Ãºj dimenziÃ³ban mÃ¡r nem mqkÃ¶dQkÃ©pes tÃ¶bbÃ©. Az esetek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben szinte teljesen meztelenÃ
kell Ã¡tlÃ©pned, magad mÃ¶gÃ¶tt hagyva a rÃ©gi Ã©leted Ã¶sszes paradigmÃ¡jÃ¡t, ami sÃºlyos teherkÃ©nt kapaszkodik a lÃ¡b

Amikor elÃ©rkezik az ugrÃ¡sszerq fejlQdÃ©s pillanata mÃ¡r nincs vÃ¡lasztÃ¡si lehetQsÃ©ged

Ez nem szabad akarat kÃ©rdÃ©se, ha elÃ©g bÃ¡tor vagy hozzÃ¡ hatalmasat fejlQdhetsz, azonban ha nem tudsz idQben
dÃ¶nteni hanyatlÃ¡snak indul az Ã©leted.
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Ha Ãºgy Ã©rzed, hogy az Ã©leted jelenleg leszÃ¡llÃ³ Ã¡gban van, akkor kÃ¶nnyen lehet, hogy elmulasztottÃ¡l az Ã©letedben eg
ugrÃ¡sszerq vÃ¡ltozÃ¡st Ã©s a tudatossÃ¡godat nem az Ãºj dimenziÃ³ban, hanem a rÃ©gi Ã©leted biztonsÃ¡ga mellett
horgonyoztad le.

Itt az ideje, hogy felszedd a horgonyt Ã©s a tekintetedet az Ã©leted dimenziÃ³vÃ¡ltÃ¡sa felÃ© fordÃ-tsd.

1 hÃ©t mÃºlva szemÃ©lyesen Ã©lheted Ã¡t, hogy hogyan zajlik le egy dimenziÃ³vÃ¡ltÃ¡s a mindennapi Ã©let szÃ-npadÃ¡n.

A sajÃ¡t Ã©letem szemÃ©lyes pÃ©ldÃ¡jÃ¡val mutatom be neked, hogy akkor is szÃ¼ksÃ©g van az ugrÃ¡sszerq vÃ¡ltozÃ¡sra, am
miden Ã¡lmod valÃ³ra vÃ¡lt, sQt talÃ¡n akkor mÃ©g inkÃ¡bb szÃ¼ksÃ©g van rÃ¡.
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