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Hur lång tid tar det för Attraktionslagen att leverera din önskan? 

Du kanske har upptäckt att saker som du inte bryr dig så mycket om 

manifesteras nästan omedelbart. Du tänker på dem en gång, glömmer dem och 

så vips så finns de där. 

Men när det gäller de saker du verkligen bryr dig om och behöver i ditt liv så tar 

det hur lång tid som helst. 

Du skriver listor med dina önskningar. 

Du visualiserar. 

Du tänker positivt. 

Du gör allt du kan och ändå händer ingenting. 

 

Så hur lång tid tar det för Attraktionslagen att leverera? 

Är det ens möjligt att veta hur lång tid det tar för Attraktionslagen att leverera? 

Ja, på sätt och vis. Hur lång tid det tar beror faktiskt till viss del på dig. 

Om din önskan kommer på en gång eller om det tar flera år beror bland annat på 

hur beroende du är av att det ska komma. 

De saker som dyker upp snabbt i ditt liv gör det för att du inte bryr dig så 

mycket om resultatet. Det är inte för att de är lättare att manifestera utan det är 

för att det är helt okej med dig om de aldrig kommer. Du är inte beroende av de 

sakerna helt enkelt. Om du till exempel önskar dig nya påslakan så spelar det 

egentligen ingen roll om du får det eller inte. Din överlevnad hänger inte på om 

du får nya påslakan eller inte vilket gör att ditt motstånd är väldigt litet eller i 

princip helt obefintligt. Andra saker däremot som pengar, jobb, bostad etc är 

saker som har större betydelse för dig för konsekvenserna blir så stora om du 

inte attraherar in de sakerna. Får du inga nya påslakan så blir bara konsekvensen 

att du får fortsätta sova bland dina gamla påslakan men om du inte attraherar in 

pengar så riskerar du att bli vräkt eller att inte ha mat på bordet. 

Det kan vara en tröja, påslakan eller en kopp kaffe som dyker upp snabbt. Allt 

du gjorde var att tänka på hur trevligt det skulle vara att ha det och sen fortsatte 

du din dag utan att tänka mer på det, som om allt redan var okej precis som det 

var. 
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Och plötsligt, innan du visste ordet av så var det där. Överallt, faktiskt. Du hör 

människor prata om det, du ser annonser överallt, du fick tiotals e-mail 

relaterade till det och så plötsligt hade du det. Hela processen var enkel, det var 

precis som om hela världen samarbetade för att ge dig det. Du fick även lite 

ledtrådar som konversationerna, annonserna, e-mailen, som talade om för dig att 

din önskan var på väg. 

Men jobbet, pengarna, förhållandet, de saker du verkligen vill ha och som är 

viktiga för dig, de har fortfarande inte dykt upp. 

Du har gjort allt som du läst att du ska göra, du önskade, du visualiserade och 

föreställde dig att du hade din önskan men det kommer i alla fall inte.  

Så varför tar det så lång tid för Attraktionslagen att leverera vissa saker? 

 

Det finns fyra viktiga saker att komma ihåg här: 

1. Du skapar din verklighet  

Dina tankar skapar din verklighet när du märker att din önskan inte har kommit 

eller att det tar lång tid så skapar du mer av att du inte har vad du önskar. 

När du uppmärksammar att du inte har det nya huset, pengarna eller jobbet så 

skapar du mer brist på de sakerna. 

Om du tror att det tar en evighet att manifestera en partner så skapar du att det 

tar en evighet.  

2. När du tror att Attraktionslagen inte fungerar. 

Varje gång du tror att Attraktionslagen inte fungerar och letar efter sätt för att få 

den att fungera, varje gång du berättar för andra att du behöver hjälp för att 

manifestera dina önskningar, varje gång du tror att du inte gör rätt, så sänder du 

ut till universum att du inte litar på att du kommer få din önskan. 

Ditt jobb är att lita på universum och att höja din vibration. Det är allt! Ditt jobb 

är inte att räkna ut hur eller när din önskan ska komma för det har 

Attraktionslagen full koll på och det är dessutom Attraktionslagens jobb. Om du 

åker tåg så går du inte fram till lokföraren och frågar om han hittar till 

Stockholms central dit du är på väg. Du frågar inte lokföraren om han vet hur 

han ska köra tåget.  
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Du frågar inte lokföraren om tågets motor går bra eller om det är något du ska 

fixa. Nej, du köpte din biljett till Stockholm och sen sitter du på din plats och har 

full tillit till att lokföraren tar dig till Stockholm och att han vet precis vad han 

gör där framme i loket. 

Och det är likadant med Attraktionslagen, släng ut din önskan och lita sen på att 

Attraktionslagen kan sitt jobb som är att matcha vibrationer vilket innebär att din 

önskan kommer manifesteras om du justerar din vibration så att den matchar din 

önskan. 

3. Det du önskar tar inte en evighet att manifestera. 

Ibland finns det faktorer som är inblandade för att dina önskningar ska kunna 

manifesteras och det är faktorer som du inte är medveten om när du sänder ut 

din önskan. Det är dessa okända faktorer som gör att din önskan inte 

manifesteras omedelbart. 

Om du till exempel vill ha en ny bil så vill du ha mer än ett visst märke och en 

viss modell. Du vill också att bilen ska gå bra, att priset ska vara överkomligt, att 

den ska vara säker osv. Dessa saker måste också skapas. Och oavsett hur gärna 

du än vill ha din bil just nu, så kan det ta en liten stund för alla dina önskningar 

om bilen att sammanfalla så att bilen matchar det du önskar. Men, så fort du 

sänder ut din önskan så är den på väg att skapas och det kan du lita på. Var trygg 

i förvissningen om att din önskan är på väg till dig. 

4. Dina känslor kan skjuta bort din önskan. 

När du känner dig nervös, ängslig, otålig eller rädd så skjuter du bort det du vill 

ha och istället attraherar du in mer som får dig att känna de känslorna. De 

känslorna matchar inte din önskan så därför kan inte din önskan manifesteras om 

du känner dig nervös, ängslig otålig mm. De känslorna brukar infinna sig när vi 

önskar oss något som är väldigt viktigt för oss, såsom en partner, ett jobb, 

bostad, pengar etc. Saker som, om vi inte får dem så får det stora, negativa 

konsekvenser i våra liv. 

Det är därför det är så viktigt att fokusera på andra saker som skapar positiva 

känslor hos dig. Att höja din vibration är det enda sättet att manifestera ”stora” 

önskningar. 

Det är viktigt att du känner att livet är okej med saker som är exakt som de är 

nu. 
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Det är viktigt att du känner hopp om att du kommer att få vad du vill och att 

samtidigt njuta av processen som tar dig från var du är nu till var du vill vara. 

När du njuter av var du är nu och fokuserar på de saker i livet som ger dig glädje 

desto snabbare kommer din önskan att manifesteras. 
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