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eller ej. Men hvorfor bliver vi så ofte ved med at skabe mere af det, vi ikke vil have i vores liv? Svaret ligger
dels i skabelsens lov, der siger, at lige tiltrækker lige, og dels i, at vi har for vane at fokusere mere på de

områder i vores liv, der ikke fungerer så godt, og som vi er utilfredse med, end på dem, der fungerer, og som
vi er tilfredse med. Men når vi fokuserer på det, vi ikke vil have, og betragter vores liv, som det er nu, skaber
vi blot mere af det samme. Dertil kommer, at vi ofte har negative overbevisninger knyttet til vores ønsker,

som gør det endnu sværere at opnå det, vi gerne vil.
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eller ej. Men hvorfor bliver vi så ofte ved med at skabe mere af det,
vi ikke vil have i vores liv? Svaret ligger dels i skabelsens lov, der
siger, at lige tiltrækker lige, og dels i, at vi har for vane at fokusere
mere på de områder i vores liv, der ikke fungerer så godt, og som vi
er utilfredse med, end på dem, der fungerer, og som vi er tilfredse

med. Men når vi fokuserer på det, vi ikke vil have, og betragter vores
liv, som det er nu, skaber vi blot mere af det samme. Dertil kommer,
at vi ofte har negative overbevisninger knyttet til vores ønsker, som

gør det endnu sværere at opnå det, vi gerne vil.
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