
M I É RT  N E M  M Ű K ÖD N E K  M I N D E N K I N E K  A  

M E G E RŐ S ÍTÉ S E K ?
ELRIC FREEMAN



A  Szerzőről

Elric Freeman a népszerű Több pénz, több lehetőség, jobb élet című 
weboldal  szerzője.  Évek  óta  segíti  az  embereket  sikertrénerként 
előrébb jutni az életükben. Gyógyítói karrierje során többször hívták 
különböző országokba.

„Mindegy,  hogy  mi  az  amire  vágysz!  Legyen  szó  akár  anyagi 
bőségről, akár karrier célokról, akár párkapcsolati kérdésekről, van 
megoldás  rá.  Nem számít,  hogy milyen körülmények között  élsz. 
Nem  számít,  ha  állandó  problémáid  vannak  a  sárga  csekkekkel. 
Nem  számít,  ha  nem  vagy  megelégedve  a  kinézeteddel.  Ami 
számít, az az hogy már eleged van és változtatni akarsz.”

Ezt a cikket szabadon megoszthatod bárkivel. Egyetlen kikötésem van csupán, a szövegben, 
külalakban semmiféle módosítást nem végezhetsz.

http://www.teljessegforrasa.hu/


Bevezetés

Ha  már  próbáltad  használni  a  megerősítéseket,  hogy  javíts  az  életeden,  és  hogy 
egészséget, sikert és abszolút szabadságot teremts, de még nincs semmi kézzelfogható 
eredmény... Akkor szerencséd van!

Itt  elolva shatod,  hogy  a  me gerősítések  általában  miért  nem  működnek,  és  hogy  
pontosan  mit  kell  tenned  ma  azért, hogy  az  eredmények  ne  vára s sanak  sokáig, és  
meg  tudd teremteni azt az életet, amire vágy sz.

M e g  fogom mutatni neked azt az 5 okot, amiben az emberek 95 %-a  hibázik, és  hogy  
mit kell tenned, hogy jól c sináld. 

Próbáltad már a megerősítéseket saját magadon, de nem tapasztaltál semmi lényegre törő 
változást, azon kívül, hogy utána valamivel jobban érezted magad?

Olvastál különböző témába vágó kiadványokat?

Alapvetően,  ezek  szerint  csak  annyit  kell  tenned,  hogy  mondasz  egy  pár  pozitív 
megerősítést  magadnak,  amikor  rosszabbul  érzed  magad vagy szeretnél  valamit  és  ez 
majd csodálatos módon elhozza az eredményt, amire vársz. 

Alapvetően,  ezek  szerint  csak  annyit  kell  tenned,  hogy  mondasz  egy  pár  pozitív 
megerősítést  magadnak,  amikor  rosszabbul  érzed  magad vagy szeretnél  valamit  és  ez 
majd csodálatos módon elhozza az eredményt, amire vársz. 



Így ebben a formában, ez időpocsékolás. Az jó, ha megérted a megerősítések működését, 
de ez csak a kezdet.  Ha periodikusan használod őket,  akkor eléred azt,  hogy jól  érezd 
magad, de hosszú távon csak frusztrációt és csalódottságot okoz.
 
Ugyanakkor,  ha  tényleg  elkötelezett  vagy  a  saját  sikered  érdekében,  akkor  most 
megtanulhatod, hogyan ne alkalmazd a megerősítéseket.

Legelőször  is  nézzük  meg,  hogy  miért  nem  működik  olyan  sok  embernél,  ha 
megerősítéseket alkalmaz, így tudni fogod mit kerülj el, aztán rátérünk arra is, hogy mit 
kell csinálni.



Itt van az 5 ok amit az emberek 97 %-a  ros szul c sinál

1. A  legtöbb ember nem jól fogalmazza meg.

Jövő idejű vagy feltételes mondatot használnak a jelen idejű mondat helyett. 
A jövő idejű mondat így hangzik: Én fogok ...

Ezzel a mondattal az egész helyzetet vagy dolgot a jövőbe helyezik. De így a jövő sosem 
érkezik el. Csak jelen időben élünk. A gazdag leszek nem működik.

Ehelyett mondd azt: Gazdag vagyok!

A feltételes mondat úgy hangzik: Szeretnék ...
Ebben benne van, hogy valami vagy megtörténik, vagy nem.  

A megerősítéseknek határozott állításoknak kell  lenniük. Ha feltételes módban mondod, 
akkor az nem éppen egy határozott utasítás az univerzumnak. 

Ez az, amiért nem működnek az ehhez hasonló mondatok: Jó lenne, ha ebben az évben 
többet keresnék. Azt kívánom, bárcsak vékonyabb lennék. 

A megerősítéseket mindig jelen időben mondd, ez sokkal hatásosabbá teszi, mint bármi 
más.

A jelen idő ez: Bőségben élek. Nem a jövőben akarod. Nem reménykedsz abban, hogy majd 
egy szép nap a tied lesz. Itt és most a jelenben van, ahol pontosan akarod.
Gondolj rá eképpen. Az élet a jelen pillanatainak sorozata. E gy  állandó jelenben élünk. A 
megerősítések a jövő jelenét a jelen pillanatává teszi.



2. I smétlés szám –  nem mondod eleget következetesen

A legtöbb ember egyszer elmondja, aztán hátradől, és vár. 

El kell mondanod újra és újra és újra…

Ismétlés a tudás anyja, ahogy mondani szokták.

A megerősítések azért kellenek, hogy a tudatalattid elhiggye azt, amit mondasz. Ez sokáig 
(is)  tart(hat),  de ha bekövetkezik  és ez az  új  hiedelem játékba kerül,  a  dolgok nagyon 
gyorsan úgy fognak történni, ahogy szeretnéd. 

A domináns gondolat kell, hogy legyen a bőség, ahhoz, hogy elkezdd vonzani azt. Amint 
sikerül ezt elérned, nyert ügyed van.

3. A  tudat ereje 

Mindannyian hihetetlen dolgokra vagyunk képesek. 

Megvan a lehetőségünk, hogy bármit megteremtsünk. Egy átlagos ember az agyának csak 
a 10 %-át használja ki. Csak képzeld el, mi mindenre lennénk képesek, ha mind a 100 %-ot 
használnánk. Rengeteg tanulmány szól olyan emberekről, akik hőstetteket hajtottak végre 
a tudatuk ereje által. 

A megerősítésekkel az agyadat ráállítod egy nagyobb hatásfokra, egy olyan működésre, 
ami a sikerhez vezet.



4. Ne gatív gondolkodá s  –  a  legtöbb ember negatívan  gondolkodik, va gy  
olyanokra hallgat, akik negatívan gondolkodnak

Az emberek nem ismerik el, hogy a gondolkodásuk korlátolt. 
A többségnek megrögzött gondolati mintái vannak, és észre sem veszi, mert egy életmódot 
alakít ki köré. 
Ha nem vagy óvatos, a gondolataid hamar negatív irányba kanyarodnak (pl. újra és újra 
lejátszol fejben múltbeli negatív történéseket, miért úgy volt, mit csinálnál másként stb.)
Természetesen nem lehet azt megtenni, hogy egyik napról a másikra ezek eltűnjenek, de 
törekedned  kell  rá,  hogy  minél  kevesebbet  gondolj  arra,  amit  nem  szeretnél.  Fel  kell 
ismerned, és helyettesítened kell egy pozitív gondolattal. Pl. állj, én azt választom, hogy…

5. Ha  nem hiszel benne

Sokan annyira megakadtak a jelenben, hogy nem hisznek a megerősítésekben. Annyira 
elfoglalják őket az aktuális körülményeik, hogy túl korán feladják. 
Sokan pedig már próbálták a múltban, de nem működött nekik, mert nem a helyes módon 
csinálták.
A negatív, tudatalatti hiedelmek is okozhatják a sikertelenséget. 

Ha úgy gondolod, hogy ezek a megerősítések nem működnek, hadd kérdezzek valamit. 
Láttál,  már  olyan  boldog,  sikerorientált  embert,  aki  folyamatosan  negatívan  beszélt 
magáról, az életéről? Természetesen nem. Rajtad múlik, hogy milyen életet választasz. Ha 
nem tudod merre haladsz, hogyan akarsz odaérni? 
A megerősítésekben az a jó,  hogy fókuszálod az elméd erejét,  és a világ egyszer csak 
megváltozik körülötted.



No s  mo st  már  tudjuk, hogy  mi  az  ami  nem  működik, úgyhogy  térjünk  át  arra  mit  is  
kell c sinálni.

1. Tudatos  kontrollt kell gyakorolnod a  gondolataid fölött

A  National  Science  Foundation  kutatása  szerint  egy  töprengő  embernek  napi  50000 
gondolata  van.  Ez  igen  tisztességes  szám.  A  kutatás  arra  is  kitért,  hogy  ezeknek  a 
gondolatoknak a legnagyobb része – 95 %-a  !!! negatív. Ez napi 47500 negatív gondolat. 

ÉS ez az igazán ütős:

Az ö s szes  gondolat 90 %-a  má snap is  előjön.

Hogyan tudjuk megállítani ezt a folyamatot?
Légy tudatában annak, hogy mire gondolsz. Használd a pozitív megerősítéseket. Működnek.
Ezenkívül minden gondolatod hatással van a sok millió szervezetedben lévő sejtedre. Mit 
gondolsz milyen hatással van ez a rengeteg negatív gondolat a sejtjeidre és a jól-létedre?

De ugyanoda jutunk vissza, használd a megerősítéseket nap mint nap, mert így  tudatos  
befolyá sod lesz a  gondolataid és  ezáltal a  s orsod fölött. 



2. Kvantum fizika –  a  tudományos  alap  

A kvantumfizikusok azt tanulmányozzák, hogyan jött létre a világunk és milyen törvények 
működtetik.  Sokan állították  már  (pl.  Albert  Einstein),  hogy a  világegyetemben minden 
energiából áll. 

MINDEN – beleértve a gondolataidat is!

Ez az energia egy bizonyos frekvencián rezeg ami aztán csatlakozik más energiákhoz amik 
hasonló hullámhosszon rezegnek, és ezt érzékeljük mi valóságként. 

Ezektől a dolgoktól függenek, hogy mit érzékelünk mi a fizikai valóságban. Hogy jön ez a 
megerősítésekhez? Ezek a pozitív mondatok pozitív gondolatokat váltanak ki, és formálják 
a tudatalatti gondolkodásodat is. Idővel, amikor az amit mondasz, beépül az életedbe, a 
rezgésed  is  átalakul,  és  más  az  annak  a  frekvenciának  megfelelő  dolgokat  kezded  el 
vonzani. 

3. A  megerősítések és  a  vonzás  törvénye 

A vonzás törvénye az Univerzum egyik legerősebb törvénye, és nagyon egyszerűen azt 
jelenti, hogy azt vonzod magadhoz, amire figyelmet, energiát szentelsz –  mindegy, hogy 
azt akarod, va gy nem.

A gravitációhoz hasonlóan a vonzás törvénye is mindig működik. Ha úgy ébredsz reggel, 
hogy  ma  rossz  napom  lesz,  akkor  láss  csodát,  az  is  lesz.  Ezzel  szemben,  ha  annak 
tudatában kezded a napod, hogy az jól fog sikerülni, akár meg is tervezheted előre, akkor 
úgy is lesz. 



Minden gondolatod folyamatosan befolyásolja a jövődet. Legyél óvatos a gondolataiddal, 
mert mindegyikkel teremtesz. 

A megerősítésekkel pozitív irányba terelheted a gondolataidat, és ezzel az életedet is.

4. Ninc s  c selekedet az azt megelőző gondolat nélkül

A megerősítéseket tedd az „előzménnyé”, ugyanis anélkül, hogy kitalálnád, hogy mit akarsz 
csinálni,  nem  tudod  megtenni.  Kitalálod,  hogy  elmész  valahova,  és  csak  utána  tudsz 
elmenni. Nem tudsz felöltözni anélkül, hogy előtte meglenne a felöltözés gondolata. 

Nem lehet az életedben bőség, addig, amíg előtte nincs meg a bőség gondolata a fejedben. 
Használd a megerősítéseket, hogy ezt elérd. 

5. Olyan hatalma s  erő van a  birtokodban... Ha sználd fel!

Ha nap mint nap használod a megerősítéseket, akkor eléred azt a magabiztosságot, hogy 
bármit létrehozz az életedben, amit csak szeretnél. Programozd sikerre az elmédet. Figyeld 
a visszajelzéseket, bármilyen apróak is azok. Minden nap millió inger ér minket. Hogy ebből 
a  rengeteg  ingerből  mit  veszünk  észre,  az  attól  függ,  hogy  a  szűrőink,  hogy  vannak 
beállítva. Ha a negatív dolgokra vagy beállítva, akkor az agyad, csak azokat engedi át a 
szűrődön. Ha arra, hogy szegény vagy, akkor simán el fogsz menni az utcán az elejtett 
5000-es mellett. Majd észreveszi más, akinek másra van beállítva a szűrője.

Ismét csak azt írom használd a megerősítéseket naponta akár többször, még senki nem 
adagolta túl.  :)


