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10 znamení, ktoré vám zašle vesmír, keď sa ocitnete na
zlej ceste
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Mnohí ľudia veria, že veci sa im stávajú náhodne. Ak sa však pozrieme trocha bližšie na
našu intuíciu, zistíme, že všetko, čo sa stane, stane sa pre nejaký dôvod.

Často si neuvedomujeme, čo všetko vytvárame každým jedným momentom.

Našťastie, vesmír nám dáva znamenia, aby nás upovedomil, že sme na dobrej ceste. A čo
je ešte dôležitejšie, varuje nás aj vtedy, keď sme sa ocitli na ceste zlej.

No a práve na tieto znamenia sa zameriava tento článok.

Kedy a ako nám dáva vesmír znamenia
Vo všeobecnosti možno povedať, že vesmír nám dáva znamenia v podobe nepríjemných
udalostí a okolností.

Tie sú znakom toho, že vaša energia sa uberá zlým smerom, prípadne je momentálne
uviaznutá či zaseknutá na nízkej vibračnej úrovni.

Ak sú vaše myšlienky, pocity a činy zacielené negatívne, tak to vytvára neželané okolnosti.

Naopak, keď sa vaše myšlienky, pocity a činy pohybujú vo vysokých vibračných
frekvenciách, život sa vám perfektne zoradí.

Životné udalosti budú perfektne načasované a šťastie bude pri vás stáť po celý deň.
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Náš tip: Trpíte cukrovkou? Tento prírodný prostriedok je skvelým pomocníkom, ktorý
pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi. Je overený tisíckami spokojných zákazníkov.
Viac informácií tu

Preto je nesmierne dôležité zvýšiť svoje vibrácie prostredníctvom vedomého zvolenia si
pozitívnych myšlienok.

Prečo skĺzavame do nižších frekvencií a chorôb
Aj keď máme schopnosť vibrovať na vyššej frekvenčnej úrovni, je pre nás ťažké si túto
úroveň udržiavať stále.

Je to preto, lebo zem je fyzický fenomén, ktorý je oveľa hustejší a pomalší ako vyššie
éterické dimenzie. Štruktúra našich tiel aj planéty je zložená z oveľa nižšej vibračnej
energie ako naše duše.

Výsledkom toho potom je, že sa nám z času na čas začínajú diať neželané veci a životné
situácie.

To je však v poriadku.

Pokiaľ dokážeme tieto znamenia správne rozpoznať (bez toho, aby sa naše ego na ne
zafixovalo), dokážeme sa potom rýchlo vrátiť na správnu cestu.

Počas dňa je preto dobré si tieto znamenia vesmíru všímať. Tuto nasledujú najčastejšie
z nich.

10 znamení vesmíru
Ak sa vám prihodia tieto znamenia, mali by ste im venovať zvýšenú pozornosť:

1. Potknutie sa
2. Ostať uväznený v zápche na ceste
3. Keď sa vám dostávajú škaredé pohľady alebo poznámky od iných ľudí
4. Poranenie, úraz
5. Nečakané účty alebo pokuty v poštovej schránke
6. Nepríjemné pocity na žalúdku
7. Hádky s blížnymi
8. Choroba, bolesti hlavy
9. Strata alebo poškodenie vašich vecí

10. Nepríjemné zápachy, zvyky alebo chute

Každé z uvedených znamení je náznakom, že by ste sa mali pokúsiť zmeniť svoju
vibračnú frekvenciu.
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Keď sa vám prihodia, zastavte sa! Prestaňte pracovať na úlohe, na ktorej práve pracujete,
ukončite konverzáciu, ktorú práve vediete alebo prestaňte byť posadnutý myšlienkou,
o ktorej momentálne rozmýšľate.

Žiadna z týchto vecí vás totiž nedovedie tam, kde chcete byť.

Namiesto toho sa zhlboka nadýchnite, urobte krok späť či dokonca si dajte minútku na
meditáciu, ak je to v danej situácii možné.

V prípade, že sa vám podarí tieto varovné signály zachytiť dostatočne skoro a okamžite
zareagovať, už jednoduchý akt sústredenia sa zastaví zotrvačnosť negatívneho.

Záver
Tento článok bol zameraný viac na duševnú stránku zdravia ako na tú fyzickú, miestami
možno vyznieval až príliš ezotericky.

Odporúčame: Prírodná liečba vysokého cholesterolu a upchatých ciev

Skúsenosti však ukazujú, že fyzické zdravie sa často odvíja práve od nášho duševného
rozpoloženia. Preto je dôležité na to pri snahe o riešenie zdravotných ťažkostí neustále
myslieť.

Dúfame, že sa vám článok páčil a poznatky z neho úspešne uplatníte aj vo svojom živote.

Zdroj: 10 Warning Signs The Universe
Sends When You’re On The Wrong
Path

Podobné články
Merkúr (posol bohov) vstupuje do retrográdnej fázy v znamení Leva. Do hry
vstupujú minulé životy
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Len pár šťastlivcov má na dlani túto čiaru: Zistite, či ste jedným z nich
Veda vysvetľuje, čo sa stane s ľudskou dušou po smrti
Prestaňte vyčkávať: Lekcia, ktorú sa priveľa ľudí naučí príliš neskoro
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