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Att tänka positivt med hjälp av självhypnos Positiva tankar föder positiva resultat.
Problemet är dock att några av våra mest ihärdiga, självförgörande föreställningar är djupt lagrade i vårt
undermedvetna. Där har dom kraften att underminera vår lycka och sabotera vår framgång. Men du kan
obesvärat ändra dessa inre negativa utrymmen till att producera de resultat som du vill ha med detta kraftfulla
program som väver in positiva budskap till ditt undermedvetna.
En speciell kombination av Theta-ljudvågor och isokroniska toner är harmoniskt sammanfogade med
lugnande musik för att höja mottagligheten. Denna speciella hjärnvågsteknologi har anpassats för att påverka
dina hjärnvågor, och ditt undermedvetna blir därmed hyper-mottagligt för nya idéer. Theta-ljudvågor och
suggestioner till ditt undermedvetna samsas på ett djupt plan för att förhöja din självkänsla och din kreativitet.
Du kommer att märka en ansenlig skillnad när det gäller ditt tänkande och dina attityder. Din kreativitet
kommer att öka. Tidigare tvivel och hinder löses upp. Du kommer helt enkelt att tänka positivt. Resultaten är
livsförändrande. Att utveckla ett positivt tänkande och en stark tro på dig själv kommer att ge dig ett bättre
självförtroende och hjälpa dig att övervinna stress, oro och ångest. Självhypnos är unikt effektivt när det gäller
att komma över självtvivel och börja tänka positivt på ett säkert och naturligt sätt. Vad är det undermedvetna?
Ditt undermedvetna är ansvarigt för alla de automatiska processer som vi oftast inte tänker på, inklusive
instinkter och vanor. Ditt undermedvetna styr din kropp och din hälsa - såväl fysiskt som känslomässigt. Ditt
undermedvetna är påverkbart, vilket är något som kan användas konstruktivt. Man skulle kunna säga att det
undermedvetna är länken mellan ditt sinne och din kropp. Det har gjorts beräkningar som visar att majoriteten
av alla sjukdomar har en psykisk orsak, vilket då innebär att positiva förändringar i det undermedvetna kan
befrämja hälsan. Att åstadkomma förändringar i det undermedvetna är mycket lättare om vi är i ett avslappnat
tillstånd. Det är därför som självhypnos blir så givande. Genom självhypnosen är det möjligt att nå ner till det
undermedvetna och där tillvarata länken mellan sinnet och kroppen, inte bara för att läka på det fysiska planet,
utan också för att påverka känslor och ändra självbegränsande föreställningar till positiv kraft. Hur känns
självhypnos? Självhypnos är inte detsamma som att sova eller tappa medvetandet.
Du behåller kontrollen.
Självhypnos är avslappning i naturlig form. Du är medveten om allt i din omgivning eftersom hypnos är ett

tillstånd av högre medvetenhet.
Hur skulle en bostadskrasch med en nedgång på 25% påverka dig. 2016-01-24 2 1 2 3 1: Grundantaganden 2:
Livsregler 3: Automatiska tankar Olika nivåer av tänkande •De mest centrala antagandena om en själv
(scheman) Välkommen. Här kan du ta del av våra böcker, broschyrer, foldrar med mera. 1. Kjell Enhager
coachar dig till att tänka på styrkor och det som berikar så att du har en bra grund när du ska nå dina mål –
boka en föreläsning hos Athenas.
Knepigt, eftersom livet inte bara innehåller positiva känslor och. En bra och enkel Excel mall. 4 maj 4 maj.
5 härliga tips.
En bra och enkel Excel mall. Tacksamhetskänslan påverkar flera olika aspekter av ditt liv.
Här hittar du SGF:s miljövision, goda miljöexempel och nyheter inom miljöområdet. Vetenskapsrådet, en
statlig myndighet som ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Kan det
verkligen förhålla sig så som detta klipp visar. Tänk på en situation som har varit problematisk eller stressig
för dig men som Du ändå har klarat bra. Tänk på en situation som har varit problematisk eller stressig för dig
men som Du ändå har klarat bra.

