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BEVEZETŐ

Azt gondolod, hogy   produktivitási tippeket adok  vagy
időgazodálkodással fogunk foglalkozni?

  
 Lényeges fogalmak, de prioritásban mégsem a legelső!

  
  
 
 
 
 
 
Határozott  jövőkép nélkül a felsoroltak nem vezetnek
eredményre, ezért gyorsabban sordródunk a nem
kívánt irányba.

  
Végül így is kiérünk a mellékvágágyból, de ez nem " 
nevezhető gyorsító technikának".   Hatékonyságban
messze elmarad attól, amit valójában kellene tenni.

  
Mindenki szeretné vágyait, céljait elérni, mihamarabb
megvalósítani.  A felbukkanó akadályok, félelmek
leküzdése nem mindig könnyű  feladat.
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A "rakéták" felgyorsítását
megelőzően vessünk
számot a legfontosabb
kérdésekkel!

 



Melyek a vágyak
kiteljesítésének a

nehézségei?
 

1.    nincs egyáltalán jövőkép
  

2.    vannak már célok, körvonalazódik  egy lehetséges   
       jövőkép, de még nem  letisztult formában

  
3.    bizonytalanok vagyunk abban, hogy mire is                 
        születtünk?

  
4.    valódi céljaink felismerését belső blokkok                 
       akadályozzák 

  
5.   nem vagyunk tudatában azoknak a külső                   
      akadályoknak, amelyek értékrendszerünket és           
       döntéseinket  szándékosan manipulálják. 

  
Ne fogadd el a következő állítást:  "saját életedért  csak
Te vagy a felelős és minden rajtad múlik!"

  
Miért mondom ezt?

  
Különböző erők /akár mágikus erők is/ befolyásolják a
tömeg tudatszintjét, ezzel együtt a Tiedet is. 

  
A manipulatív erők felismerését követően  nem
hibáztathatsz külső erőket! 
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A KORLÁTAINK
MEGHALADÁSÁNAK

LÉPÉSEI
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01
                      A jövőkép kialakítása, formálása
 
A jövőkép kialakítását célszerű a vágyak, célok tisztázásával 
kezdeni. Spirituális szemszögből nézve vizsgáljuk meg, hogy
mire is születtünk!

   
 A célok helyes meghatározása talán egyszerűnek tűnik,

de valójában nem az.    A tudatalatti tartományában lévő
információk meghatározzák gondolatainkat és az
érzésvilágunkat.

  
A legtöbb esetben   nem a saját vágyainkat éljük, hanem
robotként követjük az elme programjait.  Az
elemprogramok   a neveltetés, az oktatás, a társadalmi élet
egyéb területeiről származnak. 
 
A spiritiszták azt állítják, hogy az előző életek tapasztalatai is 
befolyásolnak bennünket. 
 
Azért ne menjünk ennyire messzire! Mit tehetünk most
önmagunkért? 

  
Az információk, melyeknek vakon hittünk a tudatalattink
részévé váltak. 

 A különböző  hitrendszerek  befolyásolják az  sorsunkat.
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A pozitív változás érdekében kérdőjelezzük meg a
hiedelmeinket, törekedve az objektivitásra. 

  
 Tedd fel önmagadnak a kérdést! 

  
Milyen  hiedelmek, dogmák korlátozzák céljaim elérését?

  
A neveltetésünk és a személyes   életkörülményeink 
befolyásolják a világról alkotott nézeteinket.  Az Erkölcs
mindenkit megtanít arra, hogyan kell beilleszkedni a
társadalomba.   Az így kondicionált viselkedés viszont még
nem vezet közvetlenül ÖN-mag-unkhoz.

  
A további fejlődés kulcsa elsősorban nem a spirituális
technikák elsajátításán múlik, hanem annak
megvizsgálásával, hogy eddig mivel   azonosultunk és az 
vajon honnan  ered?

  
Elérkezett az idő arra, hogy megvalósítsuk önmagunkat, ezzel
együtt   elhagyjuk a   tudattalan birkanyájat, amihez nagy
bátorság kell.
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A fő cél és az egyéb célok egymáshoz illesztése  
  

02

 
 
Minden esetben gyorsító technika a fizikai, az érzelmi, a
mentális és spirituális területeink megfelelő arányú
összekapcsolása.

  
 
 
 
 
 
 
 
Az anyagi javak meghaladása nem jelenti annak
megtagadását!  Leegyszerűsítve ez   annyit jelent, hogy
nem mondunk nemet az anyagiakra, azt gondolván, hogy a
spirituális világ  a végső  megoldás.

  
 
A fő célé a vezető szerep, ennek kell minden egyéb célt,
illetve életterületet alárendelni. 

  
Ha például   valaki olimpiai bajnok akar lenni, akkor a napi
tevékenységének jelentős részét az edzések és a versenyek
teszik ki. A magas követelmények miatt   nem könnyű
egészségesnek maradni , de erre vannak megoldások.
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Kedvező esetben a fő cél és a részcélok között nincs
számottevő ellentmondás.

  
Kapcsold össze az életed fő összetevőit. Az egészség, az
anyagi bőség, a jó kapcsolatok és a spirituális
emelkedettség jól összeférnek egymással.  Így eleinte
lassabb lesz a haladás, de hosszú távon mindenképpen
megtérülő ez a stratégia.

  
Az egészséggel kapcsolatban megjegyzem, az  egy
olyan alapvető eszköz, amely vágyaink elérésének az
alapja.
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03
Az álmodozás, a tervezés és a cselekvés egyensúlya

 

Lássunk egy példát a   vállalkozás területéről: aki leragad az
üzleti terv készítésénél és állandóan azt "csinosítgatja" nem
jut el annak megvalósításáig. 

  
Az álmodozás, a vég nélküli meditáció, a vonzás
törvényének  egyoldalú alkalmazása veszélyes hozzáállás,
ha elmarad a tényleges  cselekvés.

  
Az ész nélküli cselekvés sem vezet eredményre. Teremtsünk
összhangot az álmaink és a cselekedeteink között. 

  
Alkalmazzuk tudatosan a vonzás törvényét, majd  felállva
a "varázsszőnyegről" lássunk hozzá a cselekvéshez. 

 

Sokan abba a hibába esnek,
hogy egyáltalán nem
terveznek, vagy túltervezik az
életüket és így a   cselekvés
elmarad. 

 Ezzel a mentális hozzáállással
mindenki beleesik a halogatás
ravasz csapdájába. 
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A közösség ereje

 

Az ember társas lény, ezért csak megfelelő kapcsolatokkal 
lehet boldogulni mind a magán, mind a szakmai élet
területén.

  
Szinte mindenki hajlik arra, hogy túlzott büszkeségből vagy
az elutasítás miatti félelemből nem kér a megfelelő időben
segítséget. Egy baráti, vagy egy szakmai segítség jelentősen
megkönnyítheti boldogulásunkat.

  
Fontos azonban az önállóság is, mert   kizárólag másokra
támaszkodni  sem célravezető. 

  

Legyünk figyelemmel a kapcsolatok
minőségére. Gondoljuk meg, hogy
kivel alakítunk ki vállalkozást, mert
egy rossz döntés hátrébb helyezhet
bennünket, mintha a vállalkozást
egyedül indítottuk volna el.

 Igaz ez a párválasztásra is. A párunk
lelkesíthet a célok elérésében, de
betöltheti az "ellenszél" szerepét is... 

 

Igyekezzünk elsőként adni, ne felejtsük el megfelelően
alkalmazni az ok-okozat törvényét:  AKI ad, az KAP is…
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 A megfelelő erkölcsi hozzáállás

 
 
Önfegyelem nélkül nem létezhetnek jó kapcsolatok, sikeres
vállalkozások, egészség, jóllét, spirituális fejlődés. 

  
Az önfegyelem edzése segíti a céljaidat  támogató  jó szokások
kialakítását. 

  
Kérdezd meg magadtól, mi az amiben kell változtatnom?
Milyen új szokások felvétele lenne már aktuális?
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Az életünkhöz   hozzá kell,
hogy tartozzon az őszinte
hozzáállás és a tudatosság.

 Kellő őszinteség nélkül már
a helyes célkitűzés is
kudarcra van ítélve. 

  
Az őszinteség hiányában
nincs egészséges önértékelés.
Nem akarjuk meglátni a
gyengeségeinket, így a
fejlődés lehetőségétől eleve
elzárjuk magunkat.

 

Az őszinteség elve
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...és hol vannak a
buktatók?

 

A legnagyobb eredmények a hullámvölgyek megéléséből
születnek.  

  
Amikor legsötétebb az éjszaka, akkor már közel a pirkadat.
Legyünk hát kitartóak és bízzunk. Ne futamodjunk meg az
utolsó pillanatban!

 

   a célok feladása
 

A fel-adás jelentése  -magyar szavunk alapján is- bizonyos
esetekben pozitív értelmű, például, ha már elvégeztük a ránk
váró feladatokat. A többit bízzuk a létezés intelligenciájára, vagy
pihenjünk egy kicsit és próbáljunk ki új megoldási
módszereket.

 

   túlerőltetés, kapkodás
 

Semmivel sem leszünk előrébb, ha túlvállaljuk magunkat.
Ügyeljünk a gyorsító technikák árnyoldalára, a kapkodásra. 

  

MINDEN ÚTNAK  VANNAK NEHÉZSÉGEI:
 

  mélypontokon való átlendülés helyett egy helyben 
  toporgás   
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halogatás
 

a kellő hit hiánya
 

Az ön-mag-unkba vetett bizalom a célok elérésének lényegi
építőköve. Gyakorlással, rendszeres bátor cselekvéssel
gyorsabban fejleszthető, mint reinkarnációs visszavezetéssel
vagy a gyermekkori traumák feldolgozásával. 

 

ismétlődő hibák, gátló minták  figyelmen kívül hagyása 
 

„Errare humanum est sed in erare perseverare in stultum
esse.”  „Tévedni emberi dolog, de a tévedésben megmaradni
ostobaság”, a latin közmondás igazsága nyilvánvaló.

  
 „Homokba dugva a fejünket” nem lehet előre lépni, illetve
változtatni az életminőségünkön.

 

kényelmi zónában ragadás, kockáztatás hiánya
 

Az életet csak szenvedélyesen lehet jól megélni. Aki így éli az
életét nagyon-nagyon sok mindent hajlandó megtenni a vágyai
kiteljesítése érdekében.

 

A
A
e
le
a
c
ro
a

A szóban benne rejtőzik a
lényeg. A hal-ogatás során az
élet elhalad mellettünk. Oka
legtöbbször a tisztázatlan
jövőkép, a bátortalanság vagy
a célok elérését akadályozó
rossz szokások megléte, illetve
a jó szokások hiánya

 



 
Köszönöm, hogy végigolvastad a mini ebook összefoglalót. 

  
Szívből kívánom, hogy építőleg használd az itt leírt 

információkat! 
 

   Ha további tartalmakat böngésznél, nézz rá a blogomra, ahova
folyamatosan kerülnek fel új cikkek .  

 
Ha kérdésed lenne küldj egy emailt a raczzoltan@vitalgalaxy.hu

címre.
 

www.vitalgalaxy.hu
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