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3 anledningar till att din önskan inte manifesteras. 

Känner du att du gör allt rätt men ändå så händer ingenting? Den korta 

förklaringen är helt enkelt att så länge det finns motstånd så kommer inte din 

önskan eller det tar mycket längre tid eller så får du endast ett halvtaskigt 

resultat. Det är faktiskt den enda förklaringen och jag vet att den inte är särskilt 

tillfredsställande. Men se det så här istället, eftersom motståndet finns inom dig 

så har du ju också makten att förändra det så att din önskan kan Manifesteras. 

Motstånd kan uppstå på olika sätt och jag har listat några sätt de kan uppstå på 

här nedan: 

1. Ogynnsamma övertygelser: Du har en övertygelse som motsäger din 

önskan. Säg att du vill ha en partner men du är övertygad om att ingen kan 

älska dig. Din övertygelse sänder då ut vibrationen av dig som singel och 

det är vad du attraherar, eller så drar du till dig relationer som inte är 

kärleksfulla. Säg att du vill ha mer pengar men din övertygelse är att rika 

människor är giriga, du är inte värd pengar, det är oandligt att tjäna pengar 

etc. Då har du övertygelser som sänder ut vibrationen av brist på pengar 

och det är det du attraherar. 

 

2. Gör ingen förändring: Du tar bara till dig vissa delar av arbetet med 

Attraktionslagen vilket leder till att du ändå inte får de önskade resultaten. 

Många tror att det räcker med att börja vara glad så ska allt lösa sig men 

det är bara en del av arbetet med Attraktionslagen, du behöver också 

förändra de övertygelser som säger emot din önskan. Så samtidigt som du 

lär dig styra ditt fokus till det som ger dig glädje så behöver du också 

förändra dina övertygelser för att på så sätt ta fullt ansvar för din skapelse. 

 

3. Ger upp för tidigt: Du börjar göra lite förändringar i dina tankar och dina 

övertygelser men ser inte resultat direkt så då slutar du och säger till dig 

själv att det inte fungerar. Men var uthållig och ägna en stund varje dag åt 

dina förändringar för det kommer ge resultat, snabbare än du faktiskt kan 

tro. Kom ihåg att ditt liv ser ut som det gör idag efter åratal av 

ogynnsamma övertygelser och tankar så du får räkna med att det tar en 

liten stund att vända till något annat. Men om du verkligen har bestämt 

dig för att du vill ha något annat i ditt liv så är det lättare att ägna en stund 

varje dag åt det här roliga arbetet som det faktiskt är.  
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