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5 suveräna tips som hjälper dig attrahera dina önskningar med 

Attraktionslagen.  

1. Vad pratar du om? Prata mer om det du önskar än det du inte önskar. Vi 

har så ofta vårt fokus på det som vi är missnöjda med i våra liv och vi pratar 

ofta och gärna om det till vänner och bekanta.  Vi klagar, gnäller, oroar oss 

och lägger väldigt mycket fokus på det oönskade vilket leder till att vi bara 

skapar ännu mer av det vi inte vill ha. Så sluta med det och prata istället mer 

om det du vill ha. 

 

2. Ordet men. Det är väldigt vanligt att uttrycka sin önskan och sen avsluta den 

med ett men. T ex; Jag vill ha en ny bil, MEN, jag har inte råd. I den 

meningen så sänder du ut din önskan (en ny bil) samtidigt som du sänder ut 

ett stort motstånd mot din önskan genom att tala om varför du inte kan få en 

ny bil, du har inte råd och den vibrationen blir den dominerande och du får 

då mer bevis på att du har brist på pengar. Det räcker väldigt bra med att 

säga: Jag vill ha en ny bil. 

 

3. Vad ska jag göra? Vi är väldigt lösningsfokuserade och vill göra saker för 

att se till att det blir som vi vill. Vi är väldigt vana vid att vi måste anstränga 

oss, kämpa, slita och fixa för att saker ska hända men det blir bara väldigt 

kämpigt för dig. Attraktionslagen fixar allt det enda du behöver göra är att ta 

emot. Men det betyder inte att du ska sitta på soffan och så kommer allt 

levererat i ditt knä utan det betyder att du bara ska göra det som känns rätt. 

När du sänder ut en önskan så består de första delarna av din manifestation 

av tankar, känslor och idéer som leder dig i riktning till det du önskar dig. 

Det kan vara att du får idén att du ska ringa en viss person, att du ska handla i 

en annan affär, att du ska ta en annan väg hem etc. Alla de där infallen som 

bara känns så rätt är impulser som attraktionslagen skickar dig för att föra dig 

i riktning mot din önskan.  

 

4. Det enda du ska göra. Din uppgift är att se till att du är mottaglig för det 

som sänds till dig och det gör du genom att se till att du har en schysst 

vibration. En schysst vibration har du när du är på bra humör och känner att 

livet är perfekt.  
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När du låter livet förföra dig och du bara njuter av de härligheter du möter 

under dagen, då har du en perfekt vibration och är mottaglig för dina 

manifestationer. När du har en schysst vibration så är motståndet väldigt litet 

och de handlingar du utför kommer från attraktionslagen och för dig på 

minsta motståndets väg till dina manifestationer. 

 

5. Känn efter. Dina känslor är din vägvisare och talar om för dig vilken 

vibration du har. Har du positiva känslor så fortsätt på det spåret och sug på 

de känslorna så länge som det bara går och sen suger du lite till. Förstärk 

dina känslor genom att tänka och göra saker som gör dig ännu gladare. Har 

du negativa känslor så behöver du förändra din vibration till en mer 

mottagande vibration och det gör du genom att bli på bättre humör. Skifta 

ditt fokus till något som skapar mer positiva känslor och börja på det sättet 

klättra upp för trappan mot ett bättre humör. 
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