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Før du kom inn i dette livet ble det lagt en plan for din reise, for hvilke gaver som venter

deg slik at du kan følge og utvikle deg på denne reisen.

- Hva skal du bidra med til verden? 

 

- Hva trenger du mest for å kunne leve ut meningen med livet?  

 

Hvordan tror du livet ditt hadde vært om du kunne motta de sanne gaver som Universet

har på vent til deg og din sjel?  

 

Jeg skal forsøke å forklare dette.  

 

Tenk deg at det er som om du har en "dataserver" i Universet hvor alle dine �ler og gaver

til deg ligger lagret. Disse data�lene går aldri ut på dato, men venter på at du er klar til å

ta i mot dem.  

 

 

 

Du er sikkert kjent med Loven om Tiltrekning hvor du kan manifestere det meste så lenge

du er i følelsesmessig samklang og vibrasjon på det du ønsker deg. Du har en unik

mulighet til å tiltrekke deg gaver fra Universet.

En fare med dette er at du manifesterer ut fra ditt Ego som ønsker at du skal ha akkurat

det Egoet synes er viktig. Når du får oppfylt ønsket ditt er det aldri nok, du må ha noe

mer, noe annet. En annen ting, når du manifesterer ut fra Egoet gjør du Universet til

"tjeneren" din.

Det �nnes en annen mulighet, det er å manifestere etter hva som er din sjels egentlige

livsplan. Å kunne motta gaver som er ment å komme inn i livet ditt fra sjelens perspektiv.
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Det som ofte skjer på din sjels reise hvor du gjør menneskelige erfaringer er at du

begrenses av dualiteten her på jorden og av ditt Ego. Universet forsøker til enhver tid å

overføre dine sanne gaver til deg. Du på din side følger kanskje kun Egoets stemme og

hva andre synes og mener uten å gå inn i deg selv og lytte til din sjels myke stemme. 

 

Når du velger å lytte til din sanne indre stemme kan endelig Universet begynne å

overføre sine gaver og mirakler til deg. At veien blir foldet ut på en ny måte, at du kan se

og oppleve ting på en annen måte enn tidligere. 

 

Et mirakel er ganske enkelt at du ser ting annerledes, du ser ting på en helt annen måte.

Du får sann synsevne og ser gjennom slørene som tåkela det sanne tidligere. 

 

Har du lyst til å få mer kontakt med din sjels stemme og dine data�ler som venter på deg?

Om du er villig til å bruke 5 minutter om morgenen kan du opprette kontakt med

”Universet” som så kan lede mirakler din vei! 

 

Det jeg anbefaler å gjøre er at du bruker disse 5 minuttene før du åpner opp e-poster,

sms’er eller hører/leser nyheter. Du vil da kunne gå inn i dagen med en helt annen balanse

i ditt indre, møte dagens opplevelser på en helt annen måte.  

 

Du skaper en membran inne i deg for den kommende dagen, ditt indre er klar for dette

etter nattens hvilende søvn.  

 

Du setter deg i kontakt med Universet som kan guide og veilede deg på en helt annen

måte enn tidligere. 

 

Har du ikke anledning til å meditere på grunn av et travelt morgen-familieprogram kan du

gjøre det i sengen 2-3 minutter før du står opp.  
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Sett deg ned, lukk øynene og still deg til disposisjon for Universet med å si inne i deg

følgende: 

 

Kjære Universet:

 Hvordan kan jeg stå til tjeneste på min reise her i livet? / Hvordan kan jeg brukes på

best mulig måte?

  

 

 

 

 

 

 Så følger tre spesi�kke setninger for dagen:

  Hva vil du at jeg skal gjøre?

 Hvor vil du at jeg skal gå?

 Hva vil du at jeg skal si, og til hvem? 

 

Med disse setningene gir du Universet mulighet til å veilede deg på en ny og bedre

måte.

 Jeg er villig til å se dette på en annen måte

 Jeg er villig til å forstå dette på en annen måte

 Jeg vet ikke hvordan, jeg ber om hjelp til dette

 Jeg gir mitt sinne/frustrasjon/sorg til deg, slik at jeg kan oppleve det på en annen

måte

 Denne tanken vil jeg ikke ha, i stedet velger jeg.......

Et mirakel er som tidligere nevnt et skifte i hvordan vi ser/opplever en situasjon med ny

innsikt og forståelse. Et mirakel vender om på en oppfattelse som var opp/ned fra før.

Jeg er håper at du vil få like stor glede av disse setningene som meg!

 

Hjertelig hilsen 

May Irene Wikeby

Innsikten.no

Når du er i situasjoner som kjennes fastlåst og som du ikke får gjort noe med kan du

bruke:
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