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Mieliśmy przyjemność poznać wielu

najbardziej wpływowych ludzi naszych

czasów, lecz nie znamy nikogo, kto

byłby większym źródłem pozytywnego

oddziaływania niż Louise Hay (Lulu),

fundatorka wydawnictwa Hay House

– gdyż Hay House, prowadzone wizją

Lulu, stało się obecnie największym na

świecie siewcą materiałów na tematy

duchowe i samodoskonalenia.

A więc, dedykujemy tę książkę Louise Hay

– oraz każdemu, kogo przyciągnęła ku

swej wizji – z miłością i naszym wielkim

uznaniem.
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WSTEP

Jerry Hicks

Jak s¹dzisz, co przyci¹gnê³o Ciê do tej ksi¹¿ki? Dlaczego, jak
przypuszczasz, czytasz te s³owa? Która czêœæ tytu³u przyci¹gnê-

³a twoj¹ uwagê? Pieni¹dze? Zdrowie? Szczêœcie? Nauka przyci¹gania?
A mo¿e Prawo Przyci¹gania?

Jakikolwiek by³ oczywisty powód, który przyci¹gn¹³ twoj¹ uwa-
gê ku tej ksi¹¿ce, informacja zawarta tutaj przysz³a to ciebie w od-
powiedzi na coœ, o co w jakiœ sposób pyta³eœ.

O czym jest ta ksi¹¿ka? Naucza o tym, ¿e ¿ycie powinno przy-
nosiæ dobre samopoczucie i ¿e nasz ca³kowity Dobrostan jest tym,
co naturalne. Naucza o tym, ¿e jak dobre by by³o teraz twoje ¿ycie,
zawsze mo¿e siê zmieniæ na lepsze i ¿e wybór i moc, aby ulepszyæ
twoje ¿yciowe doœwiadczenie jest pod twoj¹ osobist¹ kontrol¹.
A oferuje ona praktyczne filozoficzne narzêdzia, które – jeœli za-
stosowane w ci¹g³ym u¿yciu – umo¿liwi¹ ci, abyœ pozwoli³ sobie
doœwiadczyæ wiêcej dobrobytu, zdrowia i szczêœcia, które s¹ two-
im naturalnym, przyrodzonym prawem. (A wiem, poniewa¿ wci¹¿
mi siê to przydarza. Gdy posuwam siê naprzód od ka¿dego do-
œwiadczenia kontrastu, ukazuj¹cego mi jaœniej moje pragnie-
nia, ku nowemu pragnieniu, a potem ku nowej manifestacji – ca³e
moje ¿ycie poprawia siê coraz bardziej i bardziej).
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¯ycie jest dobre! Jest w³aœnie Dzieñ Nowego Roku 2008 i za-
czynam ten Wstêp, siedz¹c przy stole w jadalni naszej nowej „Przy-
stani” Del Mar, w Kalifornii.

Odk¹d pobraliœmy siê z Esther w 1980 roku, by³o moim celem,
aby odwiedzaæ rejony „Ogrodów Edenu” tak czêsto, jak by³o to
realne. A teraz, po wszystkich tych latach, gdy byliœmy pe³nymi
uznania goœæmi w San Diego, bêdziemy rzeczywiœcie ¿yæ tutaj jako
pe³ni uznania rezydenci.

Co oznacza niedocenianie? To nasz przyjaciel doprowadzi³ nas
do znalezienia tej posiad³oœci. (Powiedzieliœmy mu, ¿e szukamy
kawa³ka ziemi niedaleko Del Mar, gdzie moglibyœmy zaparkowaæ
nasz wycieczkowy autokar d³ugoœci blisko 45 stóp). Byli tam ar-
chitekci krajobrazu, in¿ynierowie, projektanci, stolarze, elektry-
cy, hydraulicy i tynkarze. Byli tam ci utalentowani, biegli
rzemieœlnicy: dekarze, malarze i twórcy parkanów, bram i ¿ela-
znych elementów. Byli instalatorzy pod³óg, windy, przesuwanych
drzwi i drewnianych ³ukowatych okien i drzwi oraz witra¿y. Byli
najwiêksi specjaliœci zaawansowanej techniki, którzy instalowali
zdalnie kierowany system oœwietlenia Lutron, sieæ komputerow¹
i audio-video, nowy wielostrefowy i zdalnie kierowany (cichy)
system wentylacji Trane oraz kuchniê i pralniê z urz¹dzeniami
Snaidero, Miele, Boscha i Vikinga. Byli tam ludzie, którzy usta-
wiali nasze meble i przestawiali je od nowa i od nowa – a¿ prze-
konaliœmy siê, co nam odpowiada najbardziej. By³y tam zespo³y
ciê¿ko pracuj¹ce przy koparkach, holowaniu, wylewaniu cemen-
tu, brukowaniu i przesadzaniu doros³ych du¿ych drzew... A na-
stêpnie by³y tysi¹ce ludzi, którzy przy³o¿yli siê do tego – a tak¿e
zarobili w ten sposób pieni¹dze – pomys³, wykonanie i dystry-
bucja tysiêcy produktów, jakie zosta³y tu wykorzystane... Có¿,
jest tu bardzo wielu ludzi zas³uguj¹cych na uznanie.

A jest to jedynie czubek góry lodowej tego, co mo¿na doceniæ.
Odkrycie nowej „ulubionej” restauracji – jej w³aœcicieli i persone-
lu – po³o¿onej zaledwie o kilka minut dalej, a nastêpnie byli tam
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wszyscy ci niewiarygodnie mili, eklektyczni, pozytywni s¹siedzi,
którzy nas tutaj powitali w takim stylu, jakiego nigdy wczeœniej
nie doœwiadczyliœmy.

Jest tego jeszcze wiêcej. Zapieraj¹cy dech w piersiach widok
na po³udnie ku pierwotnemu Rezerwatowi Stanu Torrey Pines,
siêgaj¹cy wzd³u¿ Carmel Valley Creek, na sanktuarium ptaków
wodnych i lagunê, i w dó³, ku spienionym falom Pacyfiku, który
niezmordowanie obmywa pla¿e Torrey Pines. Tak. ¯ycie jest
dobre!

(Esther i ja w³aœnie skoñczyliœmy krótki spacer na pla¿y i zasia-
damy teraz, by nanieœæ wieczorem kilka ostatnich szlifów na naj-
nowsz¹ ksi¹¿kê Abrahama – Pieni¹dze i Prawo Przyci¹gania: Nauka
przyci¹gania dobrobytu, zdrowia i szczêœcia).

By³o to ponad 40 lat temu, gdy podczas koncertów w college’ach
w ca³ym kraju, zauwa¿y³em „przypadkowo” ksi¹¿kê le¿¹c¹ na sto-
liku do kawy w motelu w pewnym ma³ym mieœcie w Montanie.
Ta ksi¹¿ka, Myœl i bogaæ siê Napoleona Hilla*, zmieni³a moje prze-
konania na temat pieniêdzy tak ca³kowicie, ¿e zastosowanie tych
zasad przyci¹gnê³o do mnie sukces finansowy w sposób, jakiego
sobie wczeœniej nie wyobra¿a³em.

Myœlenie lub bogacenie siê nie by³o czymœ, czym by³bym bar-
dzo zainteresowany. Ale na krótko przed odkryciem tej ksi¹¿ki,
zdecydowa³em, ¿e chcê zmodyfikowaæ sposób zarabiania pieniê-
dzy – i zwiêkszyæ ich iloœæ. I tak okaza³o siê, ¿e przyci¹gniêcie
przeze mnie ksi¹¿ki Hilla by³o bezpoœredni¹ odpowiedzi¹ na to,
o co „prosi³em”.

Wkrótce po znalezieniu Myœl i bogaæ siê w tamtym motelu w Mon-
tanie, spotka³em cz³owieka z Minnesoty, który z³o¿y³ mi pewn¹
biznesow¹ propozycjê, która tak odpowiada³a naukom Hilla,
¿e przez dziewiêæ radosnych lat kierowa³em uwagê na budowanie
tego biznesu. Przez te dziewiêæ lat, biznes rozrós³ siê w przedsiê-

* wyd. Emka, 2000, tytu³ oryg. Think and Grow Rich – od t³umacza.
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biorstwo o wartoœci wielu milionów dolarów. W tym wzglêdnie
krótkim czasie, moje finanse wzros³y od œrodków na utrzymanie
siê (co by³o pocz¹tkowo jedynym, czego pragn¹³em) do osi¹gniê-
cia wszystkich nowo zainspirowanych finansowych celów.

To, czego siê nauczy³em z ksi¹¿ki Hilla, da³o mi tak wiele, ¿e
zacz¹³em j¹ u¿ywaæ jako „podrêcznika” do dzielenia siê zasadami
odnoszenia sukcesu z moimi biznesowymi wspó³pracownikami.
Ale, patrz¹c wstecz, chocia¿ nauki te przyda³y mi siê tak ogrom-
nie, uœwiadomi³em sobie, ¿e jedynie kilku z mych wspó³pracow-
ników osi¹gnê³o tak wielki sukces finansowy, jakiego pragn¹³em
dla wszystkich. Tak wiêc zacz¹³em szukaæ odpowiedzi na innym
poziomie, które mog³yby okazaæ siê skuteczniejsze dla szerszego
krêgu ludzi.

W wyniku mojego osobistego doœwiadczenia z Myœl i bogaæ siê,
doszed³em do przekonania, ¿e osi¹gniecie sukcesu by³o czymœ,
czego mo¿na siê nauczyæ. Nie musieliœmy siê urodziæ w rodzinie,
która ju¿ odkry³a, jak robiæ pieni¹dze. Nie musieliœmy mieæ w szko-
le dobrych stopni ani znaæ odpowiednich osób, ani ¿yæ w odpo-
wiednim kraju, ani byæ odpowiedniego wzrostu, koloru, p³ci,
wyznania i tak dalej... Po prostu powinniœmy siê nauczyæ kilku
prostych zasad i nastêpnie zastosowaæ je w praktyce.

Jednak¿e, nie ka¿dy otrzymuje to samo przes³anie z tych sa-
mych s³ów – ani tych samych rezultatów z tych samych ksi¹¿ek.
I tak, gdy tylko zacz¹³em „prosiæ” o wiêksze zrozumienie, oœwie-
caj¹ca ksi¹¿ka Richarda Bacha Illusions (Iluzje) pojawi³a siê w mej
œwiadomoœci. I chocia¿ Illusions wywo³a³y we mnie najbardziej
przejmuj¹ce „Acha!” w moim ¿yciu i wnios³y pewne koncepcje,
które zaczê³y otwieraæ mój umys³ na fenomen, którego mia³em
potem doœwiadczyæ, nie zawiera³y ¿adnych dodatkowych zasad,
których móg³bym œwiadomie u¿yæ w moim biznesie.

Nastêpne „przypadkowe” odkrycie najwartoœciowszej dla mnie
ksi¹¿ki mia³o miejsce, gdy dla zabicia czasu uda³em siê do pewnej
ksiêgarni Phoenixa. Nie „szuka³em” niczego, ale dostrzeg³em



17

wysoko na pó³ce ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Seth speaks (Rozmowy z Se-
them) autorstwa Jane Roberts i Roberta F. Buttsa. Seth, „Istota
Nie-fizyczna”, „podyktowa³” za poœrednictwem Jane seriê ksi¹-
¿ek i przeczyta³em je wszystkie. I jakkolwiek dziwna mog³a siê
wydawaæ wiêkszoœci ludzi ta forma komunikacji (Esther mia³a
z tym szczególny problem na pocz¹tku), zawsze mia³em sk³on-
noœæ do oceniania drzewa po owocach. Tak wiêc spogl¹da³em
poza jej „dziwne” aspekty i koncentrowa³em siê na tym, co by³o
dla mnie pozytywne, na praktycznych czêœciach materia³u Setha,
które, jak czu³em, mog³em zastosowaæ, by pomóc ludziom w po-
prawie ich doœwiadczania ¿ycia.

Seth mia³ inn¹ perspektywê w patrzeniu na ¿ycie, ni¿ cokol-
wiek wczeœniej pozna³em i by³em szczególnie zainteresowany
dwiema koncepcjami Setha: „Tworzysz w³asn¹ Rzeczywistoœæ”
i „Twój Punkt Mocy le¿y w TeraŸniejszoœci”. Chocia¿ czytaj¹c to,
nigdy nie czu³em, bym w pe³ni rozumia³ te zasady, w jakiœ sposób
wiedzia³em, ¿e zawarte w nich by³y odpowiedzi na moje pytania.
Jednak¿e Jane nie by³o ju¿ w jej formie fizycznej, a wiêc ¿adne
dalsze objaœnienie „Setha” nie by³o mo¿liwe.

Poprzez ci¹g przypadkowych zdarzeñ – w sposób podobny do
doœwiadczeñ Jane z Sethem – Esther, moja ¿ona, zaczê³a otrzy-
mywaæ przekazy, które znane s¹ dzisiaj jako Nauki Abrahama®.
(Gdybyœ chcia³ us³yszeæ jedno z oryginalnych nagrañ ukazuj¹cych
nasze wprowadzenie do nauk Abrahama, mo¿esz znaleŸæ nasze
bezp³atne nagranie Wprowadzenie do nauk Abrahama jako 70-cio-
minutowy download na naszej stronie internetowej: www. Abra-
ham-hicks.com albo w naszym biurze jako bezp³atn¹ p³ytê CD).

W 1985 roku, kiedy ten fenomen rozpocz¹³ siê u Esther, mia-
³em poczucie, ¿e przyniesie to odpowiedzi na moje pragnienie
lepszego zrozumienia Praw Wszechœwiata i tego, jak moglibyœmy
naturalnie, œwiadomie pracowaæ w harmonii z nimi, by wype³niæ
nasz cel istnienia w formie fizycznej. I tak, ponad 20 lat temu,
usiad³em z Esther i ma³ym magnetofonem kasetowym i zasypa-



18

³em Abrahama setkami pytañ, pocz¹tkowo na 20 ró¿nych tema-
tów, g³ównie dotycz¹cych praktycznej duchowoœci. A potem, gdy
inni us³yszeli o Abrahamie i zapragnêli siê z nami skontaktowaæ,
opublikowaliœmy te 20 nagrañ jako dwa albumy poœwiêcone szcze-
gólnym tematom.

Na przestrzeni tych dwóch dekad, miliony ludzi pozna³o Nauki
Abrahama dziêki wielu naszym ksi¹¿kom, kasetom, p³ytom CD,
nagraniom wideo i p³ytom DVD, zbiorowym warsztatom oraz
programom radiowym i telewizyjnym. Ponadto, inni czo³owi au-
torzy szybko zaczêli wykorzystywaæ nauki Abrahama w swoich
ksi¹¿kach oraz w radio, telewizji i na warsztatach... A potem, bli-
sko dwa lata temu, pewna australijska producentka telewizyjna
poprosi³a nas o pozwolenie na nakrêcenie telewizyjnego cyklu
programów na temat naszej pracy z Abrahamem. Przyby³a do nas
ze swoj¹ ekip¹ telewizyjn¹ podczas jednej z naszych wycieczek po
Alasce, nakrêci³a program, a nastêpnie wyruszy³a na poszukiwa-
nie innych uczniów naszych nauk, których w³¹czy³a do (pierwszej
wersji) filmu – a reszta jest ju¿ (jak siê mawia) histori¹.

Producentka nazwa³a swój film Sekret (The Secret) i by³ on po-
œwiêcony g³ównej doktrynie Nauk Abrahama: Prawu Przyci¹gania*.
I chocia¿ nie zosta³ w³¹czony do australijskiego programu telewi-
zyjnego jako ca³y cykl, dokument ten zosta³ wydany od razu jako
DVD i zapisany w formie ksi¹¿ki... A teraz, dziêki Sekretowi, pojê-
cie Prawa Przyci¹gania trafi³o do dalszych milionów ludzi, którzy
prosz¹ o lepsze ¿ycie.

Ta ksi¹¿ka ewoluowa³a od skryptu naszych piêciu oryginalnych
nagrañ przez ponad 20 lat. Po raz pierwszy te skrypty stan¹ siê
dostêpne drukiem. Jednak¿e, nie s¹ one dos³ownie powtórzone,
gdy¿ Abraham przejrza³ teraz ka¿d¹ stronê oryginalnych skryp-
tów i zmodyfikowa³ ka¿d¹ czêœæ, aby zosta³a ³atwiej zrozumiana
przez czytelnika i mog³a byæ natychmiast zastosowana.

* wiêcej w ksi¹¿ce Prawo Przyci¹gania, Studio Astropsychologii 2008.
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Jest takie powiedzenie wœród nauczycieli: „Powiedz im, co zamie-
rzasz powiedzieæ. Nastêpnie to powiedz. A potem powiedz im, co im
powiedzia³eœ”. Tak wiêc, gdy zdecydujesz zanurzyæ siê w tych na-
ukach, prawdopodobnie zauwa¿ysz powtórzenia w trakcie lektury,
poniewa¿ zwykle najlepiej uczymy siê dziêki powtarzaniu. Nie mo-
¿esz nadal podtrzymywaæ tych samych starych, nawykowych, ogra-
niczonych schematów myœlowych, by osi¹gn¹æ nowe rezultaty. Ale
dziêki prostemu, wypróbowanemu powtarzaniu, mo¿esz z czasem
bez trudu rozwin¹æ nowe nawyki poprawiaj¹ce ¿ycie.

W œwiecie mediów jest powiedzenie: „Ludzie wol¹ byæ raczej
zabawiani, ni¿ informowani”. Có¿, je¿eli twoj¹ rozrywk¹ nie jest
uczenie siê nowych sposobów patrzenia na ¿ycie, to prawdopo-
dobnie uznasz tê ksi¹¿kê za bardziej informacyjn¹, ani¿eli roz-
rywkow¹. Zamiast powieœci, któr¹ siê czyta, cieszy i odk³ada na
pó³kê, ta ksi¹¿ka – bardziej podrêcznik zasad osi¹gania i utrzyma-
nia dobrobytu, zdrowia i szczêœcia – jest po to, by j¹ czytaæ i stu-
diowaæ, i zastosowaæ w praktyce.

Dotar³em do tych informacji dziêki mojemu pragnieniu, by
pomóc innym poczuæ siê lepiej, zw³aszcza w sferze finansowego
spe³nienia, tak wiêc czujê siê szczególnie usatysfakcjonowany, ¿e
ksi¹¿ka ta jest w drodze do tych, którzy zadaj¹ pytania, na które
ona odpowiada.

Ponowne czytanie tego zmieniaj¹cego ¿ycie materia³u, przygo-
towuj¹c go do publikacji, jest dla Esther i dla mnie cudownym
doœwiadczeniem, poniewa¿ znów przypomina siê nam o tych pod-
stawowych i prostych zasadach, o jakich grupa Abrahama mówi-
³a nam na pocz¹tku naszej relacji.

Esther i ja od pocz¹tku zamierzaliœmy zastosowaæ w naszym
¿yciu to, czego uczy³a grupa Abrahama. A wynikaj¹ce st¹d do-
œwiadczenie radosnego rozwoju jest godne uwagi: po dwóch de-
kadach praktykowania tych zasad, Esther i ja wci¹¿ jesteœmy
w sobie zakochani. (Chocia¿ w³aœnie ukoñczyliœmy budowê tego
nowego domu w Kalifornii i jesteœmy w trakcie budowania nowe-



go domu na terenie naszej firmy w Teksasie, cieszymy siê byciem
razem tak bardzo, ¿e spêdzimy wiêksz¹ czêœæ przysz³ego roku
podró¿uj¹c naszym d³ugim na 45 stop autokarem, je¿d¿¹c z warsz-
tatu na warsztat). Nie mieliœmy badañ lekarskich (ani ubezpie-
czenia) od 20 lat. Nie mamy d³ugów, a w tym roku zap³acimy
wiêcej podatków dochodowych, ni¿ suma wszelkich pieniêdzy,
jakie zarobiliœmy we wszystkich latach poprzedzaj¹cych przewod-
nictwo Abrahama – i choæ ani wszystkie nasze pieni¹dze, ani do-
bre zdrowie nie mo¿e nas uszczêœliwiæ, Esther i ja wci¹¿ znajdujemy
sposób, by byæ szczêœliwymi.

A wiêc z niezwyk³¹ radoœci¹ mo¿emy ci powiedzieæ – z osobi-
stego doœwiadczenia: To dzia³a!

(Uwaga Wydawcy orygina³u: Poniewa¿ nie za-
wsze istniej¹ fizyczne odpowiedniki w jêzyku an-
gielskim mog¹ce idealnie oddaæ myœli planu
Nie-Fizycznego odbierane przez Esther, czasami
tworzy ona nowe kombinacje s³ów, oraz pos³uguje
siê standardowym s³ownictwem w nowy sposób –
na przyk³ad poprzez pisanie wyrazów wielk¹ liter¹
lub kursyw¹, w przypadkach, w których w innych
okolicznoœciach nie by³oby takiej potrzeby – w ce-
lu wyra¿enia nowatorskiego sposobu patrzenia na
¿ycie).
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TWOJA HISTORIA I PRAWO PRZYCI¥GANIA

Ka¿dy absolutnie sk³adnik tworz¹cy nasze ¿yciowe doœwiadczenie, zo-
staje do ciebie przyci¹gniêty przez potê¿n¹ odpowiedŸ Prawa Przyci¹ga-
nia do twoich myœli oraz historii jak¹ opowiadasz o swoim ¿yciu. Twoje
pieni¹dze i finansowe zasoby; stan Dobrostanu, przejrzystoœci, giêtkoœci
i kszta³tu twojego cia³a; œrodowisko twojej pracy, to, jak jesteœ traktowa-
ny, satysfakcja zawodowa i nagrody – w istocie, prawdziwe szczêœcie ca³e-
go twojego doœwiadczenia ¿ycia – wszystko to dzieje siê dziêki historii, jak¹
opowiadasz. Jeœli pozwolisz swojej dominuj¹cej intencji na zweryfikowanie
i ulepszenie treœci swojej historii, jak¹ opowiadasz ka¿dego dnia, obiecuje-
my ci absolutnie, ¿e twoje ¿ycie bêdzie coraz lepsz¹ opowieœci¹. Poniewa¿
musi tak byæ dziêki potê¿nemu Prawu Przyci¹gania!

CZY ¯YCIE WYDAJE SIÊ CZASEM NIE FAIR?

Chcia³eœ odnieœæ wiêkszy sukces i bardzo siê o to stara³eœ, czy-
ni¹c to, co, jak wszyscy mówili, powinieneœ czyniæ, ale sukces,
jakiego szuka³eœ, przychodzi³ powoli. Stara³eœ siê bardzo, zw³asz-
cza na pocz¹tku, nauczyæ siê wszystkich w³aœciwych rzeczy, byæ
we w³aœciwych miejscach, robiæ w³aœciwe rzeczy, mówiæ w³aœci-
we rzeczy... Ale czêsto sprawy wcale nie wydawa³y siê zbytnio
poprawiaæ.

Wczeœniej w swoim ¿yciu, kiedy po raz pierwszy wkroczy³eœ
w dziedzinê osi¹gania sukcesu, znalaz³eœ satysfakcjê w zadowala-
niu oczekiwañ innych, którzy ustanawiali jego regu³y. Nauczycie-
le, rodzice i mentorzy, którzy ciebie otaczali, zdawali siê pewni
siebie i przekonuj¹cy, przytaczaj¹c swoje regu³y dla osi¹gniêcia
sukcesu: „Zawsze b¹dŸ punktualny; zawsze rób wszystko, jak
mo¿esz najlepiej; pamiêtaj, aby ciê¿ko pracowaæ; zawsze b¹dŸ
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uczciwy; d¹¿ do wielkoœci; przebiegnij dodatkow¹ milê; bez pracy
nie ma ko³aczy; a przede wszystkim, nigdy siê nie poddawaj”.

Jednak z czasem, twoja satysfakcja w zyskiwaniu aprobaty tych,
którzy przedstawiali takie regu³y, zmala³a, gdy¿ ich zasady osi¹ga-
nia sukcesu – jak bardzo byœ siê nie stara³ – nie przynosi³y ci obie-
canych rezultatów. By³o to coraz bardziej zniechêcaj¹ce, gdy siê
wycofywa³eœ, by zyskaæ jak¹œ perspektywê na ca³oœæ sytuacji i zda-
³eœ sobie sprawê, ¿e w wiêkszoœci ich zasady im równie¿ nie przy-
nosi³y rzeczywistego sukcesu. A wtedy, ¿eby by³o jeszcze gorzej,
zacz¹³eœ spotykaæ innych (którzy w oczywisty sposób nie stosowali
siê do tych regu³), którzy osi¹gali sukces niezale¿nie od tej formu³y,
jakiej tak pilnie siê uczy³eœ i któr¹ tak pilnie stosowa³eœ.

I tak oto pozosta³eœ z pytaniem: „O co tu chodzi? Jak ci, którzy
pracuj¹ tak ciê¿ko, mog¹ dostawaæ tak ma³o, podczas gdy ci, którzy
zdaj¹ siê pracowaæ niewiele, osi¹gaj¹ tak du¿o? Moje kosztowne
wychowanie wcale siê nie op³aci³o – przecie¿ ten multimilioner rzu-
ci³ studia. Mój ojciec ciê¿ko pracowa³ ka¿dego dnia swojego ¿ycia –
a jednak nasza rodzina musia³a po¿yczyæ pieni¹dze, by op³aciæ jego
pogrzeb... Dlaczego moja praca nie jest tak op³acalna, jak powinna?
Dlaczego tak niewielu naprawdê siê bogaci, podczas gdy wiêkszoœæ
z nas walczy, by ledwie prze¿yæ? Czego mi brakuje? Co wiedz¹ ci
ludzie, którzy ciesz¹ siê finansowym sukcesem, czego ja nie wiem?”.

CZY ROBIENIE WSZYSTKIEGO, CO W TWEJ MOCY,
CZASEM NIE WYSTARCZA?

Gdy robisz wszystko, cokolwiek mo¿e przyjœæ ci na myœl, na-
prawdê staraj¹c siê robiæ, co w twej mocy, co, jak ci mówiono,
powinno przynieœæ ci sukces, a sukces nie nadszed³, ³atwo jest
staæ siê defensywnym, a w koñcu nawet rozgniewanym na tych,
którzy ukazuj¹ przyk³ad sukcesu, jakiego pragniesz. Nawet spo-
strzegasz, ¿e potêpiasz ich sukces po prostu dlatego, ¿e jest to zbyt
bolesne patrzeæ na ich sukces, który tobie siê wymyka. I to w³aœnie
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z tego powodu – w odpowiedzi na ten chroniczny stan twoich spraw
finansowych twojej kultury – proponujemy tê ksi¹¿kê.

Gdy dochodzisz do punktu otwartego potêpienia finansowego sukcesu,
którego pragniesz, nie tylko ten finansowy sukces do ciebie nigdy nie
przyjdzie, ale tracisz równie¿ swoje prawa nadane Ci przez Boga do
zdrowia i szczêœcia.

Wielu dosz³o w istocie do tej niekoherentnej konkluzji, ¿e inni
w ich fizycznym otoczeniu zmówili siê w coœ w rodzaju konspiracji,
aby nie dopuœciæ, by odnieœli sukces. Poniewa¿ wierz¹, ca³ym ser-
cem, ¿e zrobili wszystko, co mo¿liwe, by osi¹gn¹æ sukces, a faktem
jest, ¿e go nie osi¹gnêli, co musi z pewnoœci¹ oznaczaæ, ¿e jakieœ
nieprzyjazne si³y pozbawiaj¹ ich tego, czego pragn¹. Ale chcemy
ciebie zapewniæ, ¿e nic takiego nie stanowi przyczyny braku tego,
czego pragniesz, ani obecnoœci rzeczy, które chcia³byœ usun¹æ ze
swojego doœwiadczenia. Nikt nigdy ciebie nie pozbawi³ i nigdy nie
móg³by ciebie powstrzymaæ przed sukcesem – ani go tobie przy-
nieœæ. Twój sukces zale¿y ca³kowicie od ciebie. Wszystko jest pod
twoj¹ kontrol¹. I piszemy tê ksi¹¿kê, aby teraz, w koñcu, raz na za-
wsze, sukces znalaz³ siê pod twoj¹ zamierzon¹ i œwiadom¹ kontrol¹.

CZEGOKOLWIEK MOGÊ ZAPRAGN¥Æ,
MOGÊ TO OSI¥GN¥Æ

Czas, abyœ powróci³ do prawdziwej natury swojej Istoty i œwia-
domie prze¿ywa³ sukces, jaki doœwiadczenie twego w³asnego ¿ycia
pomog³o ci okreœliæ. I tak, gdy siê teraz celowo zrelaksujesz, od-
dychaj¹c g³êboko i bacznie czytaj¹c, zaczniesz stopniowo, ale
w sposób pewny przypominaæ sobie, jak osi¹ga siê wszelki suk-
ces, poniewa¿ ju¿ we wrodzony sposób to rozumiesz i z pewno-
œci¹ poczujesz rezonans z tymi absolutnymi prawdami, o jakich
tu czytasz.

Wieczne Prawa Wszechœwiata s¹ sta³e i niezawodne, i nieustan-
nie podtrzymywane, zawsze jako obietnica ekspansji i radoœci.
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Zosta³y tu tobie przedstawione w potê¿nym rytmie zrozumienia,
który zacznie siê rozwijaæ od cichego brzmienia wewn¹trz ciebie,
po czym rozszerzy siê z ka¿d¹ stronic¹, jak¹ przeczytasz, a¿ obu-
dzisz siê na nowo do poznania swojego celu i twej w³asnej osobi-
stej mocy, gdy przypomnisz sobie, jak uzyskaæ dostêp do mocy
Wszechœwiata, która stwarza œwiaty.

Jeœli ta rzeczywistoœæ czasu i przestrzeni zawiera w sobie zdolnoœæ in-
spirowania w tobie pragnienia, jest absolutnie pewne, ¿e ta rzeczywistoœæ
czasu i przestrzeni posiada zdolnoœæ zapewnienia tobie pe³nej i satysfak-
cjonuj¹cej manifestacji tego samego pragnienia. Takie jest Prawo.

OSI¥GNIÊCIE SUKCESU
JEST MOIM PRZYRODZONYM PRAWEM

Wiêkszoœæ ludzi w naturalny sposób zak³ada, ¿e jeœli ich ¿ycie
nie potoczy siê tak, jak chc¹, aby siê toczy³o, coœ na zewn¹trz nich
musi nie dopuszczaæ do poprawy, chocia¿ nikt celowo nie pozba-
wia³by ich sukcesu. Choæ jednak obwinianie innych mo¿e dawaæ
lepsze samopoczucie ni¿ uznanie odpowiedzialnoœci za niechcia-
ne warunki, jest jednak bardzo negatywny skutek wiary w to, ¿e
coœ na zewn¹trz jest przyczyn¹ braku twojego sukcesu: Kiedy przy-
pisujesz wp³yw lub winê innym za swój sukces lub jego brak – stajesz siê
bezsilny, by cokolwiek zmieniæ.

Gdy pragniesz sukcesu, ale – ze swojej perspektywy – nie do-
œwiadczasz go, na wielu g³êbokich poziomach swej Istoty dostrze-
gasz, ¿e coœ jest nie tak. A gdy to silne uczucie osobistej niezgody
zwiêksza siê w twej œwiadomoœci, ¿e nie otrzymujesz tego, czego
chcesz, czêsto wprawia ono w ruch inne nieproduktywne domy-
s³y, budz¹ce zazdroœæ wobec tych, którzy maj¹ wiêcej sukcesu;
urazê wobec niezliczonej iloœci osób, które chcia³byœ winiæ za swój
brak sukcesu; a nawet samooskar¿anie, co jest najboleœniejszym
i najbardziej bezproduktywnym przypuszczeniem ze wszystkich.
A my poddajemy pod rozwagê, ¿e ten nieprzyjemny wstrz¹s jest
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nie tylko normalny, ale jest doskona³¹ odpowiedzi¹ na uczucie
braku sukcesu.

Twój emocjonalny dyskomfort jest potê¿n¹ wskazówk¹, ¿e coœ jest
bardzo nie w porz¹dku. Jesteœ stworzony do tego, by odnieœæ suk-
ces, a klêska powinna budziæ w tobie niedobre uczucia. Jesteœ stwo-
rzony do tego, by byæ w dobrej formie, a choroba nie powinna byæ
akceptowana. Masz siê z za³o¿enia rozwijaæ (twoj¹ natur¹ jest
ekspansja), a stagnacja nie powinna byæ tolerowana. ̄ ycie ma siê
tobie uk³adaæ dobrze – a jeœli tak nie jest, coœ jest nie w porz¹dku.

Ale to, co siê dzieje Ÿle, nie jest niesprawiedliwoœci¹ ani tym, ¿e
bogowie dobrej fortuny siê tob¹ nie zajmuj¹, ani ¿e ktoœ odniós³
sukces, który powinien byæ twój. To, co jest nie w porz¹dku, to
fakt, ¿e ty nie jesteœ zharmonizowany ze swoj¹ w³asn¹ Istot¹, z tym
kim-jesteœ-naprawdê, z tym, o co prosisz, z tym, do czego siê rozwi-
n¹³eœ i z zawsze konsekwentnymi Prawami Wszechœwiata. To, co jest
nie w porz¹dku, nie jest czymœ poza tob¹, nad czym nie masz kontroli. To,
co jest nie w porz¹dku, znajduje siê w tobie – i masz nad tym kontrolê.
A przejêcie kontroli nie jest trudne z chwil¹, gdy zrozumiesz podstawê
tego, kim-jesteœ, i podstawê Prawa Przyci¹gania oraz wartoœæ twojego
osobistego Systemu Emocjonalnej Orientacji, z którym siê urodzi³eœ,
który zawsze dzia³a, jest zawsze obecny i ³atwy do zrozumienia.

PIENI¥DZE NIE S¥ ANI ŹRÓD£EM Z£A, ANI SZCZÊŒCIA

Ten wa¿ny temat pieniêdzy i finansowego sukcesu nie jest „Ÿró-
d³em wszelkiego z³a”, jak wielu cytuje – ani nie jest drog¹ do
szczêœcia. Temat pieniêdzy dotyczy wiêkszoœci z was, jest du¿ym
czynnikiem w waszej wibracyjnej postawie i w waszym osobistym
punkcie przyci¹gania. A wiêc, gdy jesteœ w stanie z powodzeniem
kontrolowaæ coœ, co wp³ywa na wiêkszoœæ z was przez ca³y dzieñ,
ka¿dego dnia, osi¹gniesz raczej coœ znacz¹cego. Innymi s³owy,
poniewa¿ tak wielki procent waszych myœli ka¿dego dnia wi¹¿e
siê z tematem pieniêdzy czy finansowego sukcesu, gdy tylko bê-
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dziesz w stanie celowo kierowaæ swoimi myœlami, jest nie tylko
pewne, ¿e twój finansowy sukces musi siê poprawiæ, ale dowód
tego sukcesu przygotuje ciê nastêpnie do celowej poprawy w ka¿-
dym aspekcie twojego ¿yciowego doœwiadczenia.

Jeœli jesteœ adeptem Celowego Tworzenia, jeœli chcesz œwiadomie
tworzyæ swoj¹ rzeczywistoœæ, jeœli pragniesz kontroli nad swoim
¿yciowym doœwiadczeniem, jeœli pragniesz spe³niæ cel swego ¿ycia,
wówczas twoje zrozumienie tych najwa¿niejszych kwestii – pie-
niêdzy i Prawa Przyci¹gania – przys³u¿y ci siê ogromnie.

JESTEM MAGNESEM KA¯DEGO SWEGO DOŒWIADCZENIA

Jesteœ stworzony, aby prze¿ywaæ ekspansywne, o¿ywcze daj¹ce
radoœæ i daj¹ce zadowolenie doœwiadczenie. By³o to twoim pla-
nem, gdy zdecydowa³eœ skoncentrowaæ siê w swoim ciele fizycz-
nym, w tej rzeczywistoœci czasu i przestrzeni. Oczekiwa³eœ, ¿e to
fizyczne ¿ycie bêdzie ekscytuj¹ce i satysfakcjonuj¹ce. Innymi s³o-
wy, wiedzia³eœ, ¿e ró¿norodnoœæ i kontrast bêd¹ ciebie stymulo-
wa³y do coraz szerszych pragnieñ, i wiedzia³eœ te¿, ¿e nie bêdzie
koñca ekspansji nowych pragnieñ.

Wszed³eœ w swoje cia³o pe³en ekscytacji co do mo¿liwoœci, ja-
kie to doœwiadczenie ¿ycia w tobie zainspiruje, i to pragnienie,
jakie mia³eœ od pocz¹tku, nie zosta³o st³umione przez lêk czy
zw¹tpienie, poniewa¿ zna³eœ swoj¹ moc i wiedzia³eœ, ¿e to ¿ycio-
we doœwiadczenie i ca³y jego kontrast bêdzie ¿yzn¹ gleb¹ dla cu-
downej ekspansji. Przede wszystkim zaœ, wiedzia³eœ, ¿e wchodzisz w to
¿yciowe doœwiadczenie z Systemem Emocjonalnego Przewodnictwa,
który ma ci pomagaæ w pozostawaniu wiernym twojej pierwotnej inten-
cji, jak równie¿ twoim nigdy-siê-nie-koñcz¹cym i wci¹¿ poprawianym
intencjom, jakie narodz¹ siê wskutek tego ¿yciowego doœwiadczenia. Krótko
mówi¹c, czu³eœ zapa³ do tej rzeczywistoœci czasu i przestrzeni, który nie-
mal okreœla jej fizyczny zakres.
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Nie by³eœ nowicjuszem – chocia¿ zaczyna³eœ na nowo w swoim
maleñkim ciele fizycznym – lecz by³eœ potê¿nym twórczym geniu-
szem, na nowo koncentruj¹cym siê w nowym, wiod¹cym otocze-
niu. Wiedzia³eœ, ¿e bêdzie czas na przystosowanie siê, gdy znów
zdefiniujesz now¹ platformê, z której rozpoczniesz proces celo-
wego tworzenia, i nie by³eœ wcale zmartwiony czasem, jaki musi
up³yn¹æ na przystosowanie. W rzeczywistoœci, cieszy³eœ siê raczej
gniazdem, w którym siê urodzi³eœ i tymi, którzy w nim byli i po-
witali ciê jako nowego i niewiedz¹cego, i potrzebuj¹cego ich wspar-
cia – posiada³eœ jednak stabilnoœæ i wiedzê, jak¹ jednak wiêkszoœæ
z nich dawno zostawi³a za sob¹.

Urodzi³eœ siê wiedz¹c, ¿e jesteœ potê¿n¹ Istot¹, ¿e jesteœ dobry,
¿e jesteœ twórc¹ swego doœwiadczenia, i ¿e Prawo Przyci¹gania jest
podstaw¹ wszelkiej kreacji tutaj, w twoim nowym otoczeniu. Pa-
miêta³eœ, ¿e Prawo Przyci¹gania (przyci¹gana jest esencja tego, co
jest do siebie podobne) jest podstaw¹ Wszechœwiata i wiedzia³eœ,
¿e bêdzie ci dobrze s³u¿yæ. I tak w³aœnie jest.

Wci¹¿ pamiêta³eœ, ¿e jesteœ twórc¹ swego doœwiadczenia. Ale
co nawet wa¿niejsze, pamiêta³eœ, ¿e dokonujesz tego swoj¹ myœl¹,
a nie swoim dzia³aniem. Nie czu³eœ siê nieprzyjemnie bêd¹c ma³ym
dzieckiem, które nie przejawia³o dzia³ania ani s³ów, gdy¿ pamiê-
ta³eœ Dobrostan Wszechœwiata; pamiêta³eœ swoje intencje wcho-
dzenia w swoje fizyczne cia³o, i wiedzia³eœ, ¿e bêdzie mnóstwo
czasu na zaaklimatyzowanie siê do jêzyka i specyfiki twego nowe-
go otoczenia, a przede wszystkim wiedzia³eœ, ¿e nawet jeœli nie
by³byœ w stanie prze³o¿yæ swojej szerokiej wiedzy ze swego Nie-
Fizycznego otoczenia bezpoœrednio na fizyczne s³owa i opisy, to
nie bêdzie mia³o znaczenia, gdy¿ najwa¿niejsze rzeczy do ustale-
nia na drodze radosnej kreacji by³y ju¿ zdecydowanie na miejscu:
wiedzia³eœ, ¿e Prawo Przyci¹gania jest nieustannie obecne i ¿e twój
System Orientacji by³ od pocz¹tku aktywny. A przede wszystkim,
wiedzia³eœ dziêki próbom i temu, co niektórzy mog¹ nazwaæ „b³ê-
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dami”, ¿e mo¿esz siê w koñcu ca³kowicie i œwiadomie przeorien-
towaæ w swym nowym otoczeniu.

WIEDZIA£EM O KONSEKWENCJI
PRAWA PRZYCI¥GANIA

Fakt, i¿ Prawo Przyci¹gania pozostaje sta³e i stabilne w ca³ym
Wszechœwiecie, by³ wielkim czynnikiem wp³ywaj¹cym na twoje
zaufanie, gdy przyszed³eœ do swojego nowego fizycznego otocze-
nia, gdy¿ wiedzia³eœ, ¿e oddŸwiêk ze strony ¿ycia pomo¿e ci pa-
miêtaæ i osi¹gaæ twój punkt oparcia. Pamiêta³eœ, ¿e podstaw¹
wszystkiego jest wibracja i ¿e Prawo Przyci¹gania odpowiada na tê
wibracjê oraz, w istocie, organizuje je, ³¹cz¹c ze sob¹ rzeczy o po-
dobnych wibracjach, jednoczeœnie utrzymuj¹c osobno te o odmien-
nych wibracjach.

A wiêc nie niepokoi³eœ siê, czy bêdziesz w stanie wyartyku³o-
waæ tê wiedzê od razu i objaœniæ j¹ tym wokó³ ciebie, którzy po-
zornie zapomnieli wszystko, co o tym wiedzieli, poniewa¿
wiedzia³eœ, ¿e konsekwencja tego potê¿nego Prawa wkrótce siê
tobie objawi poprzez przyk³ady twego w³asnego ¿ycia. Wiedzia-
³eœ wówczas, ¿e nie bêdzie trudno odgadn¹æ, jaki rodzaj wibracji
przejawia³eœ, poniewa¿ Prawo Przyci¹gania bêdzie tobie nieustan-
nie przynosi³o na to dowody, jakakolwiek by³aby twoja wibracja.

Innymi s³owy, gdy czujesz siê przygnêbiony, okolicznoœci i ludzie,
którzy mogliby tobie pomóc wydostaæ siê z twego uczucia przygnê-
bienia nie bêd¹ mog³y ciebie znaleŸæ, ani te¿ ty nie bêdziesz móg³
ich znaleŸæ. A ci ludzie, którzy siê pojawiaj¹, nie pomagaj¹ tobie,
ale zamiast tego, dodaj¹ w³asne uczucia przyt³oczenia.

Gdy czujesz siê Ÿle traktowany – sprawiedliwoœæ nie mo¿e cie-
bie odnaleŸæ. Twoja percepcja bycia Ÿle traktowanym i wynikaj¹-
ca z niej wibracja, jak¹ emitujesz z powodu swej percepcji,
zapobiega wszystkiemu, co uzna³byœ za sprawiedliwe.
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Gdy jesteœ pogr¹¿ony w rozczarowaniu lub lêku, ¿e nie masz
wystarczaj¹cych œrodków finansowych, których – jak wierzysz –
potrzebujesz, pieni¹dze – lub okazje przynosz¹ce pieni¹dze – na-
dal siê tobie wymykaj¹... nie dlatego, ¿e jesteœ z³y lub bezwarto-
œciowy, ale dlatego, ¿e Prawo Przyci¹gania dobiera rzeczy podobne
do siebie, a nie rzeczy odmienne od siebie.

Gdy czujesz siê biedny – jedynie rzeczy daj¹ce uczucie biedy mog¹
do ciebie przyjœæ. Gdy czujesz siê bogaty – jedynie rzeczy daj¹ce
uczucie dobrobytu mog¹ do ciebie przyjœæ. To Prawo jest konse-
kwentne; a jeœli zwrócisz uwagê, nauczy ciê, poprzez doœwiadcze-
nie ¿yciowe, jak ono dzia³a. Gdy bêdziesz pamiêtaæ, ¿e otrzymujesz
esencjê tego, o czym myœlisz – i wówczas dostrze¿esz, co otrzymujesz –
bêdziesz posiadaæ klucze do Celowego Tworzenia.

CO ROZUMIEMY PRZEZ WIBRACJÊ?

Gdy mówimy o wibracji, w rzeczywistoœci przywo³ujemy twoj¹
uwagê do podstawy twego doœwiadczenia, gdy¿ wszystko jest
w istocie oparte na wibracji. Moglibyœmy u¿ywaæ zamiennie s³owa
Energia i jest wiele innych synonimów w twoim s³owniku, któ-
rych mo¿na by równie trafnie u¿yæ.

Wiêkszoœæ ludzi rozumie wibracyjne cechy dŸwiêku. Czasem,
gdy wygrywasz g³oœno g³êbokie, bogate nuty basowe twojego in-
strumentu, mo¿esz poczuæ wibracyjn¹ naturê dŸwiêku.

Chcemy, byœ zrozumia³, ¿e kiedykolwiek coœ „s³yszysz”, in-
terpretujesz wibracje w dŸwiêk, który s³yszysz. To, co s³yszysz,
jest twoj¹ interpretacj¹ wibracji; to, co s³yszysz, jest twoj¹ uni-
kaln¹ interpretacj¹ wibracji. Ka¿dy z twych fizycznych zmys³ów
wzroku, s³uchu, smaku, wêchu i dotyku istnieje, poniewa¿
wszystko we Wszechœwiecie wibruje i twoje fizyczne zmys³y
odczytuj¹ te wibracje i daj¹ ci zmys³ow¹ percepcjê wibracji.
A wiêc, gdy zaczynasz rozumieæ, ¿e ¿yjesz w pulsuj¹cym, wi-
bruj¹cym Wszechœwiecie rozwiniêtej harmonii, i ¿e w samym
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rdzeniu twej Istoty wibrujesz wed³ug tego, co mo¿na okreœliæ
jedynie jako doskona³oœæ w wibracyjnej równowadze i harmo-
nii, wówczas zaczynasz rozumieæ wibracjê w sposób, w jaki j¹
opisujemy.

Wszystko, co istnieje, w waszym powietrzu, w waszym brudzie, w twej
wodzie i w waszych cia³ach, jest wibracj¹ w ruchu – i wszystko to jest
organizowane przez Prawo Przyci¹gania.

Nie móg³byœ tego posegregowaæ, gdybyœ chcia³. I nie ma takiej
potrzeby, abyœ to segregowa³, poniewa¿ to Prawo Przyci¹gania
dokonuje segregacji, nieustannie ³¹cz¹c razem rzeczy o podob-
nych wibracjach, podczas gdy rzeczy o innej wibracyjnej naturze
zostaj¹ odepchniête.

Twoje emocje, które s¹ najbardziej potê¿nymi i najwa¿niejszy-
mi z twoich szeœciu wibracyjnych interpretatorów, daj¹ nieustan-
ny oddŸwiêk co do harmonii twych obecnych myœli (wibracji),
gdy siê je porównuje z harmoni¹ twego podstawowego wibracyj-
nego stanu.

Œwiat Nie-Fizyczny jest wibracj¹.
Œwiat fizyczny, jaki znasz, jest wibracj¹.
Nie ma niczego, co by istnia³o poza t¹ wibracyjn¹ natur¹.
Nie ma niczego, czym by nie kierowa³o Prawo Przyci¹gania.
Twoje zrozumienie wibracji pomo¿e ci œwiadomie ³¹czyæ oba

œwiaty.
Nie musisz rozumieæ swego z³o¿onego optycznego nerwu lub

kory, aby widzieæ. Nie musisz rozumieæ elektrycznoœci, aby w³¹-
czyæ œwiat³o i nie musisz rozumieæ wibracji, by poczuæ ró¿nicê
miêdzy harmoni¹ a dysonansem.

Gdy nauczysz siê akceptowaæ swoj¹ wibracyjn¹ naturê i zaczniesz
œwiadomie u¿ywaæ swoich emocjonalnych wibracyjnych wskaŸników,
uzyskasz œwiadom¹ kontrolê nad swymi osobistymi kreacjami i nad wy-
nikiem twego ¿yciowego doœwiadczenia.
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KIEDYKOLWIEK ODCZUWAM DOBROBYT,
DOBROBYT MNIE ZNAJDUJE

Z chwil¹, gdy osi¹gasz œwiadom¹ korelacjê miêdzy tym, co czu-
jesz a tym, co siê aktualizuje w twym ¿yciowym doœwiadczeniu,
zyskujesz moc, aby dokonaæ zmian. Jeœli nie osi¹gasz korelacji
i wci¹¿ emitujesz myœli dotycz¹ce braku rzeczy, których pragniesz,
rzeczy, których pragniesz, nadal ci siê wymykaj¹.

Czêsto ludzie, w swym niezrozumieniu, zaczynaj¹ przypisywaæ moc
rzeczom poza sob¹, aby wyjaœniæ, dlaczego nie prosperuj¹ tak, jakby
chcieli: „ Nie prosperujê, poniewa¿ urodzi³em siê w z³ym otoczeniu.
Nie prosperujê, poniewa¿ moi rodzice nie prosperowali, wiêc nie
mogli mnie nauczyæ, jak to robiæ. Nie prosperujê, poniewa¿ tamci
ludzie prosperuj¹ i zabieraj¹ bogactwa, które powinny byæ moje. Nie
prosperujê, poniewa¿ zosta³em oszukany, poniewa¿ jestem bezwar-
toœciowy, poniewa¿ nie ¿y³em w³aœciwie w poprzednim ¿yciu, po-
niewa¿ mój rz¹d nie zwa¿a na moje prawa, poniewa¿ mój m¹¿ nie
wywi¹zuje siê ze swojej roli... poniewa¿, poniewa¿, poniewa¿”.

Wielu pyta: „Ale jeœli Ÿle prosperujê, to jak mogê w ogóle emi-
towaæ wibracjê prosperowania? Czy nie powinienem prospero-
waæ najpierw, zanim zacznê emitowaæ wibracje prosperowania?”.
Zgadzamy siê, ¿e utrzymanie stanu prosperowania jest z pewno-
œci¹ ³atwe, gdy ju¿ jest twoim doœwiadczeniem, bo wtedy jedyne,
co musisz robiæ, to dostrzegaæ nadchodz¹ce dobro, a jego obser-
wacja utrzyma jego nadchodzenie. Ale jeœli doœwiadczasz braku
czegoœ, czego chcesz, musisz znaleŸæ sposób, aby poczuæ esencjê
tej rzeczy – nawet zanim to nadejdzie – albo nie bêdzie mog³o
nadejœæ.

Nie mo¿esz pozwoliæ swej wibracji przejawiaæ siê jedynie w od-
powiedzi na to, co-jest, by w ten sposób zmieniæ to, co-jest. Musisz
znaleŸæ sposób na osi¹gniêcie uczucia podniecenia i satysfakcji
z twych obecnie niezrealizowanych marzeñ, zanim te marzenia
stan¹ siê twoj¹ rzeczywistoœci¹. ZnajdŸ sposób na to, by celowo
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wyobraziæ sobie scenariusz, ¿eby zaoferowaæ swoj¹ wibracjê, aby
Prawo Przyci¹gania odpowiedzia³o na twoj¹ wibracjê rzeczywist¹
manifestacj¹... Kiedy prosisz o manifestacjê, zanim osi¹gniesz tê wibra-
cjê, prosisz o rzecz niemo¿liw¹. Gdy jesteœ gotowy zaoferowaæ wibracjê,
zanim nast¹pi realne spe³nienie (manifestacja) – wszystko jest mo¿liwe.
Takie jest Prawo.

PRZE¯YWAJ SWOJE ¯YCIE CELOWO,
ZAMIAST PRZYPADKOWO

Dajemy tobie tê ksi¹¿kê, by przypomnieæ ci o rzeczach, które
ju¿ znasz na pewnym poziomie, a wiêc ¿eby uaktywniæ w tobie na
nowo tê wibracyjn¹ wiedzê. Niemo¿liwe jest, byœ czyta³ te s³owa,
reprezentuj¹ce wiedzê, któr¹ posiadasz w swojej Szerszej Perspek-
tywie, bez rozpoznania, ¿e wyp³ywa ona z twego wnêtrza.

Jest to naprawdê czas przebudzenia – czas przypomnienia two-
jej osobistej mocy oraz racji bytu. A wiêc weŸ g³êboki wdech, po-
staraj siê usadowiæ wygodnie i powoli czytaj zawartoœæ tej ksi¹¿ki,
aby przywróciæ w sobie twoj¹ pierwotn¹ wibracyjn¹ esencjê...

A wiêc, oto ty, we wspania³ym stanie istnienia: ju¿ nie dziecko
pod kontrol¹ innych, nieco ju¿ przystosowany do swego fizyczne-
go otoczenia, a teraz – gdy czytasz tê ksi¹¿kê – powracaj¹cy do
rozpoznania pe³nej mocy swojej Istoty... ju¿ nie jesteœ poniewie-
rany w obrêbie Prawa Przyci¹gania jak ma³y korek na rozszala³ym
morzu, ale w koñcu przypominasz sobie i osi¹gasz kontrolê nad
swoim w³asnym przeznaczeniem, w koñcu celowo kieruj¹c swo-
im ¿yciem w krêgu potê¿nego Prawa Przyci¹gania, zamiast odpo-
wiadania w duchu przypadkowoœci oraz brania ¿ycia, jakim jest.
Aby to zrobiæ, musisz opowiedzieæ inn¹ historiê. Musisz zacz¹æ opowia-
daæ historiê swego ¿ycia tak, jak¹ teraz chcesz, ¿eby by³a i zaprzestaæ
opowieœci o tym, jak by³o lub jak jest.
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OPOWIEDZ HISTORIÊ, JAKIEJ CHCESZ DOŒWIADCZYÆ

Aby ¿yæ w sposób celowy, musisz myœleæ w sposób celowy; aby
to uczyniæ, musisz mieæ punkt odniesienia, aby ustaliæ w³aœciwy
kierunek swojej myœli. W³aœnie teraz, dok³adnie tak, jak wtedy,
gdy siê urodzi³eœ, dwa konieczne czynniki s¹ na swoim miejscu:
Prawo Przyci¹gania (najpotê¿niejsze i najbardziej konsekwentne
Prawo we Wszechœwiecie) w ca³ej swojej obfitoœci oraz twój Sys-
tem Orientacji, który jest w tobie gotowy, nie mog¹cy siê doczekaæ,
by tob¹ pokierowaæ. Masz tylko jedn¹ ma³¹, choæ potencjalnie trans-
formuj¹c¹ rzecz do zrobienia: Musisz zacz¹æ opowiadaæ swoj¹ histo-
riê w nowy sposób. Musisz opowiedzieæ j¹ tak, jak¹ chcesz, aby
by³a.

Gdy opowiadasz historiê swego ¿ycia (a robisz to niemal przez
ca³y dzieñ, ka¿dego dnia swoimi s³owami, myœlami i swymi dzia³a-
niami), musisz czuæ siê dobrze, gdy j¹ opowiadasz. W ka¿dej chwili,
na ka¿dy temat, mo¿esz siê skoncentrowaæ w sposób pozytywny lub negatyw-
ny, gdy¿ w ka¿dej cz¹steczce Wszechœwiata – w ka¿dej chwili w czasie i poza
czasem – istnieje to, co upragnione oraz brak tego, czego siê pragnie, pulsuj¹c
tam po to, ¿ebyœ wybra³ miêdzy jednym a drugim. A ¿e wybory te ci¹gle
siê tobie ukazuj¹, masz opcje skupienia uwagi na tym, czego chcesz,
albo na braku tej rzeczy w ka¿dym temacie, poniewa¿ ka¿dy temat to
w istocie dwa tematy: to, czego chcesz lub brak tego, czego chcesz. Po
tym, jak siê czujesz, mo¿esz poznaæ, na którym wyborze siê w³aœnie
koncentrujesz – i mo¿esz nieustannie zmieniaæ swoje wybory.

KA¯DY TEMAT TO W ISTOCIE DWA TEMATY

Poni¿ej przedstawiamy przyk³ady, aby pomóc tobie zobaczyæ,
jak ka¿dy temat to w istocie dwa tematy:

Dobrobyt/Bieda (brak dobrobytu)
Zdrowie/Choroba (brak zdrowia)
Szczêœcie/Smutek (brak szczêœcia)
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Jasnoœæ/Chaos (brak jasnoœci)
Energiczny/Zmêczony (brak energii)

Wiedza/Zw¹tpienie (brak wiedzy)
Zainteresowany/Znudzony (brak zainteresowania)

Potrafiê to zrobiæ/Nie potrafiê tego zrobiæ
Chcê to kupiæ/Nie staæ mnie na to

Chcê siê czuæ dobrze/Nie czujê siê dobrze
Chcê wiêcej pieniêdzy/Nie mam dosyæ pieniêdzy

Chcê wiêcej pieniêdzy/Nie wiem, jak zdobyæ wiêcej pieniêdzy
Chcê wiêcej pieniêdzy/Tamta osoba dostaje wiêcej pieniêdzy,

ni¿ powinna
Chcê byæ szczup³y/Jestem gruby

Chcê mieæ nowy samochód/Mój samochód jest stary

Gdy to czytasz, jest dla ciebie bez w¹tpienia oczywiste, który
wybór uwa¿amy za najlepszy w ka¿dym z przyk³adów, ale jest
pewna prosta i wa¿na rzecz, o której byæ mo¿e zapominasz. Ist-
nieje tendencja, gdy siê czyta tak¹ listê, by odczuwaæ potrzebê
wyra¿ania realnej prawdy na dany temat („opowiedzieæ, jak to jest”)
zamiast wyraziæ to, czego pragniesz. Ta jedna tendencja jest odpo-
wiedzialna za wiêksz¹ czêœæ nieudanego tworzenia oraz osobistego
nieprzyzwalania na upragnione rzeczy, bardziej ni¿ wszelkie inne
razem wziête, tak wiêc przyk³ady i æwiczenia zaprezentowane w tej
ksi¹¿ce zosta³y podane po to, by pomóc ci w przeorientowaniu siê
ku temu, czego chcesz, zamiast wyjaœniania tego, co jest. Musisz
zacz¹æ opowiadaæ inn¹ historiê, jeœli chcesz, by Prawo Przyci¹gania
przynios³o ci inne rzeczy.
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JAK¥ HISTORIÊ TERAZ OPOWIADAM?

Bardzo efektywny sposób na rozpoczêcie opowiadania nowej
historii to s³uchanie tego, co mówisz w ci¹gu ca³ego dnia. Kiedy
przy³apiesz siê na stwierdzeniu, które jest przeciwstawne temu,
czego chcesz, zatrzymaj siê i powiedz: „Wiem jasno, czym jest to,
czego nie chcê. Czego w takim razie chcê?”. Wówczas œwiadomie
i dobitnie wypowiedz swoj¹ deklaracjê pragnienia.

Nienawidzê tego brzydkiego, niepewnego samochodu.
Chcê mieæ ³adny, nowy, niezawodny samochód.

Jestem gruby(a).
Chcê byæ szczup³y(a).

Mój pracodawca mnie nie docenia.
Chcê byæ ceniony(a) przez mojego pracodawcê.

Wielu zaprotestuje, twierdz¹c, ¿e prosta zmiana s³ów w zdaniu
nie sprawi, ¿e nowe b³yszcz¹ce auto pojawi siê na podjeŸdzie, ani
nie zmieni grubego cia³a w szczup³e, ani te¿ twój pracodawca nie
zacznie nagle ciebie traktowaæ inaczej – ale mog¹ siê myliæ. Gdy
œwiadomie siê skupisz na upragnionym przedmiocie, czêsto g³o-
sz¹c to, co chcesz, by zaistnia³o, to w miarê up³ywu czasu zaczniesz
doœwiadczaæ rzeczywistej zmiany w tym, jak odczuwasz dany te-
mat, co oznacza wibracyjn¹ przemianê.

Gdy twoja wibracja siê zmienia, zmienia siê twój punkt przyci¹gania
i, poprzez Prawo Przyci¹gania, twój manifestacyjny dowód albo wskaŸ-
nik musi siê równie¿ zmieniæ. Nie mo¿esz, mówi¹c wci¹¿ o rzeczach,
których chcesz doœwiadczyæ w swoim ¿yciu, nie otrzymaæ ich od Wszech-
œwiata.
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Odnalezienie prawdziwej miłości nie jest łatwe. Dzię-
ki tej książce nie tylko przyciągniesz ukochaną osobę, 
ale stworzysz szczęśliwe relacje i udane życie intymne. 
Zasady Prawa Przyciągania, wyjaśnione przez Esther 
i Jerrego Hicks, nauczą Cię świadomie tworzyć i wysyłać 
myśli, by otrzymać to, czego najbardziej pragniesz. Do-
wiesz się, że Twoje dotychczasowe życie zostało stwo-
rzone z podświadomych obaw, przyciągając dokładnie 
to, czego najbardziej nie chciałeś. Od teraz będziesz for-
mułować pozytywne myśli i energię w świadomy sposób, 
który przyciągnie osoby o tej samej radosnej i pozytyw-

nej energii. Daj się porwać Wirowi i stwórz swoje życie na nowo zapraszając do 
niego miłość, szczęście i akceptację. Prawo Przyciągania – świadomie przycią-
gnij miłość i szczęście!

miłość i Prawo Przyciągania
Esther i Jerry Hicks

Każdy z nas ma możliwość kreowania rzeczywistości 
wokół siebie i ukierunkowania swojej energii na cel, 
który chce osiągnąć. Odpowiednio ukierunkowana myśl 
i umiejętnie ukształtowana energia są kluczami do życia 
w szczęściu! Proste, prawda? Wystarczy tylko zastoso-
wać reguły jednego z najpotężniejszych praw rządzących 
Wszechświatem – Prawa Przyciągania. Praktyczne i ła-
twe wskazówki zawarte w tej książce podpowiedzą Ci, 
jak stosować Prawo Przyciągania w praktyce. Autorzy, 
odkrywcy Prawa Przyciągania, wykorzystując moc chan-
nelingu, przekazują Ci mądrość Abrahama – zbioru 

niefizycznych bytów. Z tej wiedzy z powodzeniem skorzystały już miliony ludzi 
na całym świecie! Dołącz do nich! Potencjał Twojej świadomości kluczem do 
kreowania rzeczywistości.

Prawo Przyciągania
Esther i Jerry Hicks
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Gdy zrozumiesz swoje emocje, nauczysz się je rozpozna-
wać, kontrolować, a także nimi zarządzać, zyskasz klucz 
do spełnienia marzeń. A jeśli dołączysz do tego Prawo 
Przyciągania, sukces będzie gwarantowany! Poznaj prak-
tyczny wymiar Prawa Przyciągania – podobne przyciąga 
podobne. Dobre emocje przyciągają spełnienie, realizację 
marzeń, osiągnięcie harmonii w relacjach z najbliższymi 
i wszystko to, czego zapragniesz! Odkrywcy Prawa Przy-
ciągania, podpowiedzą Ci nie tylko jak zarządzać emo-
cjami, kontrolować je, ale przede wszystkim świadomie 
je kreować. Dowiedz się jak, wykorzystując Prawo Przy-

ciągania i znajomość swoich emocji, znaleźć partnera, osiągnąć dobrobyt i stabi-
lizację finansową, rozwiązać rodzinne spory, a nawet zrzucić zbędne kilogramy. 
Odkryj potęgę swoich emocji!

Potęga twoich emocji
Esther i Jerry Hicks

Przekonaj się, że swoje życie możesz odmieniać ma-
łymi krokami, dzień po dniu. Pomoże Ci w tym krótki 
i niezwykle łatwy w zastosowaniu podręcznik, zawie-
rający 365 sposobów na realizację marzeń. Autorzy 
książki, mistrzowie w stosowania Prawa Przyciągania na 
co dzień, poprowadzą Cię tą drogą realizacji pragnień. 
Szybko nauczysz się przełamywać kolejne bariery i we-
wnętrzne opory, które blokują Twój dostęp do szczęścia. 
Afirmacje, przygotowane na każdy dzień roku, pomogą 
Ci skutecznie rozwijać karierę zawodową, zadbać o rela-
cje z bliskimi i swoje dobre samopoczucie. Dodatkowo, 

piękne ilustracje dadzą ukojenie Twoim zmysłom i otworzą umysł na świadome 
stosowanie Prawa Przyciągania. Twoje zdrowie i finanse są w Twoich rękach – 
zastosuj potężne procesy i urzeczywistniaj swoje marzenia.

zrealizuj swoje marzenia
Esther i Jerry Hicks
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Zapraszamy na kierunki:
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 TERAPIE NATURALNE

Twój czas na rozwój!

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty). 
Masz chęć pomagania sobie i innym.

Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy, 
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kon-
taktów z duchowymi przewodnikami;

• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, runy, 
Tarot, hipnozę;

• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważ-
niejszych działów wiedzy ezoterycznej;

• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich 
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;

• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  CZĘSTOCHOWA
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