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Manifesterar du det du förväntar dig? 

Du har säkert ofta hört att manifestera och att använda Attraktionslagen handlar 

om dina tankar och känslor vilket stämmer väldigt bra men dina förväntningar 

spelar också en väldigt stor roll i det hela. Man kan faktiskt säga att det du 

förväntar dig avslöjar dina sanna tankar, känslor och begränsande övertygelser. 

Du kan beskriva manifestationsprocessen som: tänk, känn, förvänta, 

manifestera. 

Vad du förväntar dig är vad du manifesterar. 

De flesta människor går omkring och förväntar sig att saker ska hända på ett 

visst sätt. De förväntar sig att ett möte ska gå dåligt. De förväntar sig att det inte 

finns någon parkering. De förväntar sig att pengarna ska ta slut. De förväntar sig 

att misslyckas med en uppgift. De förväntar sig att en viss person ska vara 

grinig. De förväntar sig att varje dag kommer vara som alla andra dagar har 

varit. 

De förväntar sig även att om vissa saker händer, så kommer det bli på ett 

speciellt sätt. Om en svart katt korsar deras väg så drabbas de av otur, eller hur? 

Fel. 

Den svarta katten ger dem inte otur. De fick otur eftersom de förväntade sig det. 

Men något skiljer dig från dessa människor, eller hur? Du vet att du attraherar in 

och manifesterar det som du förväntar dig. Om du vill att saker ska förändras så 

ändrar du dina förväntningar. 

Om du är van att misslyckas eller lever i brist, hur kan du då ändra dina 

förväntningar? Genom att helt enkelt börja agera som om du förväntar dig att 

bra saker ska hända. Börja förbereda dig för de saker som du vill attrahera. 

Om det finns något du önskar, men det verkar väldigt långt bort så börja 

förvänta dig att det ska manifesteras nu. 

Universum har ett oändligt antal med möjligheter att leverera våra önskningar 

men det kan bara levereras till dig när du har justerat din vibration så den 

matchar din önskan. Så sätt igång redan nu med att justera din vibration genom 

att förbereda för din önskan att komma. 
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Om du vill ha en ny bil, gör plats för den i ditt garage. 

Om du vill ha ett nytt förhållande, börja planera vilka kläder du ska ha på dig på 

första träffen. 

Om du vill manifestera ett nytt hus, börja titta på hus. Titta på husannonser och 

gå på öppna husvisningar. Kör runt i olika stadsdelar för att se var du vill bo. 

Titta på tapeter och planera hur du vill ha det i ditt nya kök och i badrummet. 

Det var några exempel på saker du kan göra för att visa att du förväntar dig att 

din önskan ska komma. 

 

Här är några frågor du kan ställa till dig själv för att påminna dig 

om din vibration och att din önskan är på väg: 

o Vad förväntar du dig ska hända? 

o Förväntar du dig det värsta? 

o Förväntar du dig att saker blir bättre? 

o Förväntar du dig att dina önskningar manifesteras? 
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