
Als je je Universele Manager effectiever wilt gebruiken
Als je bij het creëren van je eigen werkelijkheid meer gebruik wilt maken van het
laten stromen van energie
Als je bij het creëren van je eigen werkelijkheid minder uit wilt gaan van je eigen
handelen
Als je meer tijd wilt hebben om plezierige dingen te doen

Het placemat-proces uit: “Vraag en het wordt gegeven” van Esther & Jerry Hicks.

Wanneer gebruik je dit proces:

Heb jij een to-do lijstje die steeds langer wordt? Waar als je één ding hebt afgestreept
er weer 2 dingen zijn bijgekomen? Als dit jou een gevoel van overweldiging geeft is deze
opdracht ideaal voor jou.

Neem een stuk papier en trek in het midden een verticale lijn naar beneden en schrijf
links bovenaan de lijn: “Dingen die ik vandaag ga doen” en rechts : “Dingen die ik het
universum wil laten doen” 

Neem nu je To-do lijst en kruis alleen aan wat je absoluut vandaag wilt doen. Dingen
waarvan je voelt dat ze niet kunnen worden uitgesteld. Neem dus alleen wat je, kost wat
het kost, vandaag wilt doen en schrijf die links op je stuk papier onder : Dingen die ik
vandaag ga doen. Alle andere taken zet je daarna op de Universum-kant van het papier,

Er zijn maar 2 dingen nodig om om iets voor elkaar te krijgen: duidelijk zijn in je
verlangen, en zorgen dat je de weg niet blokkeert om het te laten gebeuren. Met andere
woorden, zoek, vraag en zoek daarna een vibratie die het zal toelaten.

Door het uitbesteden van je taken aan het Universum, door ze op te schrijven kan je
vibratie al stijgen. Misschien voel je opluchting bv omdat je takenlijst zo ingekort is.
Deze oefening gaat uiteraard ook helemaal om jouw vertrouwen in de Wet van
Aantrekking want DURF je het ook over te laten aan het Universum? Kun je de controle
loslaten?
Wat dat betreft is deze oefening ook een mooie spiegel voor jezelf/ kijk erin, maar
oordeel niet. Observeer gewoon.

Het placemat-proces.



Ga ervaren of het jou lukt je uitsluitend te concentreren op jouw takenlijst en probeer
de rest los te laten. En observeer van daaruit wat er gebeurt, stel jezelf hiervoor open. 

Merk je dat je toch de controle wil hebben over de taken die je uitbesteed hebt? Doe
dan wat jou het beste helpt om die controle = weerstand, los te laten.

Heel veel plezier bij het ervaren van pure magie!

Liefs Astrid


