A WA megerősítései
1.

Minél kevesebbet küszködök, annál inkább nyitott vagyok az ihletre. Minél könnyedébben
veszem, annál több eredményt érek el.

2.

Felsőbb Erőm azt akarja, hogy legyen elképzelésem az örömteli munkáról és az
egyensúlyba hozott életről és mindent megad hozzá, hogy ezt a megfelelő időben el
tudjam érni.

3.

Mindent könnyedén és erőfeszítés nélkül csinálok.

4.

Életem teljes és szellősen beosztott.

5.

Teljes segítséget és együttműködést kapok mindenkitől, aki ahhoz szükséges, hogy valósággá tegyem a munkáról
alkotott képemet. Csak szeretetteljes embereket vonzok.

6.

Minél nagyobbat kockáztatok, annál nagyobb biztonságban vagyok.

7.

Minél jobban szelektálok, annál hatékonyabb vagyok.

8.

Minél többet játszom, Isten annál inkább dolgozik.

9.

Van szabadidőm és van időm másokra. Az idő a barátom. Ha nem kapkodok, időt nyerek.

10.

A legfontosabb dolog a saját életem. Mielőtt bármibe belefogok, nem csinálok semmit.

11. Mindent magamhoz veszek, ami egy örömteli, harmonikus élethez szükséges.
12. Az, hogy a számomra megfelelő munkát csinálom, javítja a kapcsolataimat. A munkám közel hoz azokhoz, akiket
szeretek.
13. Ha nem kapkodok, időt nyerek. Minél kevésbé kapkodok annál kevésbé akarok kapkodni. Nincs időm arra, hogy ne
legyen időm.
14. Elkötelezett vagyok a számomra megfelelő munkára, megérdemlem az örömöt, a felismeréseket és az egészséget, ami
a számomra megfelelő munka velejárója.
15. Isteni időbeosztás szerint élek, széles margóval.
16. Még mindig a tevékenység kellős közepében vagyok, vibrálóan élek a nyugalomban is. Vészhelyzetekben is higgadtan
viselkedek.
17. Lassabban járj, gyorsabban fejlődsz.
18. Ha a legjobb ajánlatot is kapom, nemet mondok, ha pihenésre van szükségem. A pihenéssel jutalmazom magam a
legjobban.
19. A testem a barátom és a szentélyem. Áldom őt, és ezt naponta megköszönöm neki, engedelmeskedek jelzéseinek.
20. Az érzelmek tájékoztatnak. Megbecsülöm ezeket a fontos üzeneteket.
21. Szeretem magamat, nem számít, miért. Úgy vagyok tökéletes, ahogy vagyok. Értékes vagyok. Mindenem megvan.
Amit teszek, elegendő.
22. Az emberek fontos üzeneteket hoznak (életem angyalai), ha gondosan figyelek és eleget elmélkedem.
23. Azért dolgozom, hogy éljek, és nem azért élek, hogy dolgozzak.
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