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S³owa uznania o ksi¹¿ce:
Potêga œwiadomej intencji
i o Naukach Abrahama

***
„To Mistrzowskie Nauki p³yn¹ce od Wielkich Mistrzów
Wszechœwiata!”
Dr. Wayne W. Dyer, autor ksi¹¿ki Potêga intencji
***
„Modlê siê o to, aby wszyscy i wszêdzie przeczytali Potêgê
œwiadomej intencji – ksi¹¿kê o czystej i uzdrawiaj¹cej energii mocy i mi³oœci, napisanej w praktyczny i przystêpny
sposób. Energia i s³owa Abrahama przynosz¹ ukojenie,
pocieszenie, duchowe prowadzenie i si³ê”.
Doreen Virtue, doktor filozofii,
autorka ksi¹¿ki 101 Wró¿ek
***
„Jeœli chcia³byœ przeczytaæ tylko jedn¹ ksi¹¿kê, aby pozytywnie zmieniæ bieg twojego ¿ycia, to powinna to byæ
ta w³aœnie ksi¹¿ka. WeŸ do rêki swój flamaster i wkrocz
w œwiat radoœci ¿ycia! Z charakterystyczn¹ dla nich m¹droœci¹, humorem i gracj¹, Jerry i Esther Hicks oraz nauki Abrahama pokazuj¹ ci jak zamieniæ wyzwania, jakie
niesie ze sob¹ ¿ycie w osobiste zwyciêstwa. Uwielbiam
tê ksi¹¿kê, jak równie¿ nauki Abrahama i nie mogê wystarczaj¹co gor¹co zarekomendowaæ tej ksi¹¿ki”.
Denise Linn,
autorka ksi¹¿ki Jeœli JA potrafiê przebaczyæ,
przebaczyæ potrafisz tak¿e i ty.
***

Potêga œwiadomej intencji to absolutnie fantastyczna
ksi¹¿ka! Od wielu lat znam Jerry i Esther Hicks i wyró¿nia ich autentycznoœæ. Ksi¹¿ka ta pomo¿e ci zmieniæ ka¿dy aspekt twojego ¿ycia”.
Christiane Northrup, doktor nauk medycznych
autorka ksi¹¿ki M¹droœæ matki-córki

***
„W Potêdze œwiadomej intencji Abraham podkreœla wagê
i znaczenie sprawowania kontroli nad naszymi myœlami, co musi pozytywnie wp³yn¹æ na wszystkie tego konsekwencje.
Jest to fascynuj¹ca ksi¹¿ka, któr¹ gor¹co polecam ka¿demu, kto gotowy jest na zbadanie nieograniczonej
mocy umys³u”.
Gary Renard
autor ksi¹¿ki Znikniêcie Wszechœwiata

m
Ksi¹¿kê niniejsz¹ dedykujemy d³ugiej liœcie
nauczycieli, którzy z takim entuzjazmem
podzielaj¹ pogl¹dy zawarte w naszej wiod¹cej pozycji: Proœ a bêdzie ci dane, wraz z kilkuset tysi¹cami zwolenników Abrahama na
ca³ym œwiecie.
W szczególnoœci zaœ dedykujemy j¹ licznej
armii wybitnych nauczycieli, którzy zaoferowali swoj¹ osobist¹ rekomendacjê serii
naszych ksi¹¿ek…
Ich chêæ u¿yczenia swoich wysoko cenionych nazwisk do promowania naszej pracy, pomog³a uczyniæ Nauki Abrahama dostêpnymi dla wszystkich tych, którzy prosz¹
o wiedzê zawart¹ w niniejszych pracach.

Słowo wstępne
Kiedy uczeń jest gotowy,
pojawia się nauczyciel!

M
Louise L. Hay

bestsellerowa autorka ksi¹¿ki Mo¿esz uzdrowiæ swoje ¿ycie

czestnicz¹c w owej tajemnicy zwanej ¿yciem, nieustannie
poszukujemy odpowiedzi. Od zarania dziejów towarzyszy³a nam chêæ przejêcia kontroli nad w³asnym ¿yciem, lecz
nie wiedzieliœmy, jak tego dokonaæ. Zawsze pragnêliœmy
ukoiæ nasze lêki – poczynaj¹c od tych najmniejszych i najskrytszych
dotycz¹cych naszych cia³ i bliskich zwi¹zków; a¿ po te wiêksze lêki
spêdzaj¹ce nam sen z powiek, a dotycz¹ce œmierci, rz¹dów i œwiata,
generalnie rzecz bior¹c... nie wy³¹czaj¹c spoœród nich tych, które,
byæ mo¿e niepokoj¹ nasz umys³, a odnosz¹ siê do ¿ycia na innych
planetach.
Niniejsza, najbardziej ze wszystkich podnosz¹ca na duchu ksi¹¿ka, porusza wszystkie te kwestie. Niezale¿nie od charakteru naszych lêków czy obaw, Abraham s³u¿¹ nam nie tylko gotow¹ odpowiedzi¹, lecz równie¿ ³atwym i przystêpnym procesem, który mo¿emy
sami wykonywaæ, a który pomo¿e nam przezwyciê¿yæ lêki lub problemy i wyniesie nas na nowy poziom czerpania radoœci z ¿ycia.
Jestem g³êboko przekonana o tym, i¿ grupa nauczycieli okreœlaj¹cych siê mianem Abrahama, nale¿y do grona najznakomitszych
nauczycieli dostêpnych obecnie na naszej planecie. Ich s³owa, z ca³¹
pewnoœci¹, poszerzy³y moje horyzonty ¿yciowe. Jestem równie¿
w najwy¿szym stopniu wdziêczna Jerry’emu i Esther Hicks za poœwiêcony przez nich czas oraz za ich zaanga¿owanie w proces udo15

stêpniania nam tych nauk w obecnych czasach i na naszej planecie.
Zawsze przychodzi odpowiedni czas i odpowiednia pora na rozwój
i poszerzanie naszej wiedzy, a czas ten nast¹pi³ w³aœnie teraz. A wy
zostaliœcie obdarzeni ³ask¹ b³ogos³awieñstwa i pomyœlnoœci p³yn¹cej z faktu trzymania w waszych d³oniach tej cennej pozycji.
Ju¿ od wielu lat wiem o istnieniu Abrahama, i zaznajomiona jestem z prac¹ wykonywan¹ przez Jerry i Esther Hicks. Kiedy po raz
pierwszy us³ysza³am s³owa Abrahama, odczu³am g³êbok¹ wiêŸ z t¹
grup¹ nauczycieli. Oto nauczyciel, który rewelacyjnie wykonuje
swoj¹ pracê – pomyœla³am w duchu. A im bli¿ej poznawa³am jego
nauki, tym wiêksze s³owa uznania kierowa³am pod adresem nauczyciela wyk³adaj¹cego te nauki.
Z biegiem czasu pozna³am bli¿ej Jerry’ego i Esther Hicks. Najwiêksze wra¿enie zrobi³ na mnie sposób, w jaki przyswoili oni nauki Abrahama, czyni¹c je filozofi¹ swojego ¿ycia, i daj¹c znakomity
przyk³ad ¿ycia zgodnie z tymi naukami na co dzieñ. Gdy ich pozna³am, Jerry i Esther byli par¹ radosnych ludzi, manifestuj¹cych pozytywne doœwiadczenia przy ka¿dej mo¿liwej okazji. Byli oni w sobie
tak bardzo zakochani, a jednoczeœnie, tak bardzo zakochani w ¿yciu –
bardziej ni¿ wiêkszoœæ ludzi, których znam. Radoœæ sprawia³o mi
obserwowanie sposobu, w jaki siê ze sob¹ porozumiewali – przepojonego œmiechem i radoœci¹. Moje serce tak bardzo raduje siê widz¹c
jak ludzie potrafi¹ nieustannie czerpaæ prawdziw¹ radoœæ z ¿ycia.
Nas wszystkich, pracuj¹cych w wydawnictwie Hay House, rozpiera prawdziwa duma p³yn¹ca z faktu bycia wydawc¹ tej niezwyk³ej
serii ksi¹¿ek oraz dysponowania niniejsz¹ mo¿liwoœci¹ udostêpniania tych pozycji szerszej publicznoœci na ca³ym œwiecie. Ksi¹¿ka Proœ
a bêdzie ci dane, bêd¹ca pierwsz¹ z serii ksi¹¿ek o Naukach Abrahama, zosta³a okrzykniêta (przez bestsellerowego autora ksi¹¿ek Wayne
W. Dyer’a): „wydawniczym kamieniem milowym bêd¹cym gotow¹
recept¹ na zrozumienie i urzeczywistnienie w³asnego przeznaczenia”.
Niniejsza ksi¹¿ka, stanowi¹ca trzeci¹* pozycjê z tej serii, jest okazj¹
do bli¿szego poznania siebie. Umocni ona twoj¹ wiarê w siebie i pew* Ksi¹¿ki wydane w Polsce przez Wydawnictwo Studio Astropsychologii
jako: Proœ a bêdzie ci dane oraz Prawo Przyci¹gania.
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noœæ siebie w momencie, kiedy odkryjesz, ¿e dysponujesz niezliczon¹ liczb¹ narzêdzi maj¹cych na celu pomóc ci poradziæ sobie
z ka¿d¹ z mo¿liwych sytuacji, jaka mo¿e ciê w ¿yciu spotkaæ. Kiedy
podniesie siê twoja wiara w siebie i pewnoœæ siebie, odkryjesz, ¿e
mo¿esz osi¹gn¹æ wszystko. Nauczysz siê, jak przestaæ walczyæ, a zamiast tego, staæ siê adeptem i praktykiem Sztuki Przyzwalania. O zachwyt przyprawi ciê równie¿ odkrycie jak ³atwo jest prowadziæ ¿ycie
przepe³nione tak¹ radoœci¹, jaka zawsze by³a twoim marzeniem.
Proponujê, abyœ zrobi³ tak, jak ja, i trzyma³ obydwie te ksi¹¿ki na
stoliku nocnym, tak, byœ z ³atwoœci¹ móg³ po nie siêgaæ w trakcie
twojej porannej i wieczornej lektury. Bêdziesz wtedy lepiej spaæ, a dni
swoje rozpoczynaæ bêdziesz przyzwalaj¹c tylko na przyp³yw dobra
do twojego ¿ycia… i poczujesz siê wyœmienicie, postêpuj¹c tak ka¿dego dnia!
Louise
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Przedmowa

M
Jerry Hicks

zy zastanawia³eœ siê kiedykolwiek nad rozwojem swojej
osobowoœci na tle wydarzeñ, bêd¹cych g³ównym katalizatorem nastêpuj¹cego po nich uczucia spe³nienia?
Czy w twoim albumie przyjemnych wspomnieñ, przechowujesz mentalne obrazy tych chwil, w trakcie których odnosi³eœ
wra¿enie, ¿e jesteœ pod wp³ywem czegoœ, co pomaga ci staæ siê,
osi¹gn¹æ lub urzeczywistniæ to, kim naprawdê pragn¹³eœ byæ, co
naprawdê pragn¹³eœ robiæ lub to, co naprawdê pragn¹³eœ posi¹œæ?
Czy czasem przychodz¹ ci na myœl – w przyp³ywie wdziêcznoœci –
te osoby, ksi¹¿ki, i z pozoru przypadkowe okolicznoœci, które przynios³y ci s³owa lub doœwiadczenia, które rozpali³y w tobie œwie¿¹
iskrê filozoficznej wrêcz jasnoœci umys³u?
Nazwij te ulotne doœwiadczenia punktami zwrotnymi; nazwij je
rozstajem dróg; nazwij je drogowskazami na twojej œcie¿ce ¿ycia;
a nawet, byæ mo¿e, sprawdzianami chwili jakiegoœ szczególnego
poczucia Dobrostanu... ale, czy¿ nie uœwiadomi³eœ sobie ich d³ugofalowego, pozytywnego wp³ywu na twoje ¿ycie?
Pisanie tej Przedmowy rozpocz¹³em, siedz¹c w zaparkowanym
samochodzie na odcinku „naszej” drogi polnej obejmuj¹cej odcinek
pomiêdzy rzek¹ French Broad a stawem dla kaczek nale¿¹cym do
osiedla mieszkaniowego Biltmore. Moja ¿ona Esther i ja, ju¿ od 15
lat prowadzimy warsztaty tutaj, w Asheville, w stanie Pó³nocna Ka19

rolina. Ten skrawek ziemi przy rzece, jest jednym z naszych ulubionych miejsc, które odwiedzamy, dziel¹c je z wiosennymi g¹si¹tkami, a póŸniej – z jesienn¹ wêdrówk¹ tysiêcy gêsi kanadyjskich, które
zrêcznie szybuj¹ w przestworzach, podczas kiedy my, tak¿e, przecinamy szlaki wraz ze zmieniaj¹cymi siê porami roku – kr¹¿¹c tam i z
powrotem po naszym kraju. Zatem siedzê sobie tutaj, w tym najbardziej radosnym okresie mojego ¿ycia i robiê to, co sprawia mi tyle
radoœci. Przelewam na papier te s³owa z intencj¹ przedstawienia ci
kilku przekonywaj¹cych powodów do zastosowania w praktyce Nauk
Abrahama (tak, abyœ móg³ celowo i œwiadomie doœwiadczaæ pe³niej
Istoty, któr¹ naprawdê jesteœ).
Abraham przypomnieli nam tê prawdê: S³owa nie ucz¹, to doœwiadczenie ¿yciowe jest nauczycielem. I chocia¿, ksi¹¿ka niniejsza, jest
ksi¹¿k¹ sk³adaj¹c¹ siê ze s³ów, s³owa o najwiêkszym znaczeniu, które
tutaj znajdziesz, odkryj¹ przed tob¹ kilka nowych, podnosz¹cych ciê na
duchu punktów widzenia, którym mo¿esz przyzwoliæ na to, aby sta³y
siê twoimi nowymi, poprawiaj¹cymi samopoczucie przekonaniami.
Z kolei, twoje nowe przekonania mog¹, za spraw¹ pierwotnych Praw
Wszechœwiata, generowaæ nowe i radosne doœwiadczenia ¿yciowe... a z
owych wznios³ych doœwiadczeñ radoœci, odkryjesz wiêcej z owej podnosz¹cej wartoœæ ¿ycia wiedzy, o któr¹ prosi³eœ.
¯ywiê nadziejê, i¿ ksi¹¿kê tê odbierzesz jako jeden z tych skarbów,
które zawsze bêdziesz ceni³ jako bogaty w objaœnienia przewodnik do
tego wszystkiego, kim w przysz³oœci bêdziesz chcia³ siê staæ, do tego, co
bêdziesz chcia³ robiæ lub co bêdziesz chcia³ posi¹œæ. Jeœli jedyn¹ œwiadomoœci¹, o jak¹ wzbogaci³aby ciê lektura niniejszej ksi¹¿ki, by³oby ca³kowicie przeobra¿aj¹ce ¿ycie (tak, jak by³o to w moim przypadku) i dog³êbne zrozumienie faktu, i¿ to ty sam tworzysz w³asn¹ prawdê, ksi¹¿ka
ta wyj¹tkowo dobrze spe³ni³aby swój cel. Uœwiadomienie sobie, ¿e „prawdy” s¹ tylko przekonaniami, które zosta³y przez pewien czas utrzymywane, a „przekonania” to tylko myœli, które zosta³y przez pewien okres
czasu utrzymywane, w ogromnym stopniu podnios³o moj¹ œwiadomoœæ zadziwiaj¹cej potêgi myœli.
Ostatnio us³ysza³em s³owa odnosz¹cego spektakularne sukcesy przedsiêbiorcy, bêd¹ce odpowiedzi¹ na pytanie jak dosz³o do tego, ¿e uda³o
mu siê osi¹gn¹æ tak osza³amiaj¹cy sukces, a brzmia³y one nastêpuj¹co:
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„Myœlê na wielk¹ skalê... Poniewa¿ i tak muszê myœleæ, ju¿ dawno
temu postanowi³em w ten sposób: Dlaczego nie myœleæ wielkimi kategoriami?”. Oto pokaz niesamowitej potêgi myœli.
Wiele lat temu, pamiêtam jak czyta³em jakieœ dzie³o napisane
przez jednego z najbardziej cenionych na œwiecie geniuszy XX wieku. Wypowiedzia³ on takie s³owa: „Wiêkszoœæ ludzi wykorzystuje
tylko poni¿ej jednego procenta swojego rzeczywistego potencja³u...
Dziewiêædziesi¹t dziewiêæ procent ich potencjalnych mo¿liwoœci na
to, by byæ, robiæ lub mieæ to, czego pragn¹, pozostaj¹ na zawsze
niewykorzystane w trakcie ca³ego ich ¿ycia”. Niniejsza ksi¹¿ka Potêga œwiadomej intencji odkryje przez tob¹ pe³ne dynamizmu procesy maj¹ce na celu wykorzystanie wiêcej z twojego nienaruszonego
potencja³u, jakim dysponujesz w tym ¿yciu. Czy zastanawia³eœ siê
kiedykolwiek, jak wielkie nienaruszone pok³ady potencja³u radoœci
kryj¹ siê jeszcze w tobie? Nawet wtedy, kiedy prze¿ywa³eœ najbardziej radosne chwile swojego obecnego ¿ycia czy zdawa³eœ sobie sprawê z tego, ¿e istniej¹ jeszcze wy¿sze poziomy radoœci, których móg³byœ doœwiadczyæ?
Chocia¿ twoje cia³o potrafi wzbudziæ w tobie najwspanialsze uczucia lub znakomicie ci s³u¿yæ, czy¿ nie mia³eœ nigdy przeczucia, ¿e
mog³oby ono funkcjonowaæ jeszcze lepiej? A kiedy prze¿ywasz na
nowo owe cudowne doœwiadczenia zwi¹zków, które ³¹czy³y ciê z osobami, na których ¿ycie wywar³eœ wp³yw w procesie stawania siê
Istot¹, która obecnie jest tob¹ – czy¿ nie uœwiadamiasz sobie faktu,
¿e musi istnieæ jeszcze wiêcej cudownych zwi¹zków z jeszcze wiêksz¹
liczb¹ inspiruj¹cych osób, które ¿yj¹ na tym œwiecie, czekaj¹c, a¿
przyci¹gniesz ich do swojego ¿ycia?
Jeszcze kilka stron i poznasz Abrahama – „nauczycieli nauczycieli”, jakim to mianem okreœlaj¹ oni samych siebie. (Informacja dla
osób, które, byæ mo¿e, po raz pierwszy zapoznaj¹ siê z tymi naukami: mówi¹c o Abrahamie u¿ywamy liczby mnogiej, poniewa¿ Abraham jest Œwiadomoœci¹ Zbiorow¹). Niektórzy z najwybitniejszych
œwiatowych pisarzy i filozofów naszych czasów opisuj¹ Abrahama
jako: „najwiêkszych wspó³czesnych nauczycieli dostêpnych obecnie na naszej planecie...”. A kiedy ja, po raz pierwszy, pozna³em
Abrahama dwadzieœcia lat temu, mnie równie¿ poci¹ga³a ich umie21

jêtnoœæ nauczania, a temat, który mnie wtedy nurtowa³ i który chcia³em lepiej zg³êbiæ by³ nastêpuj¹cy: W jaki sposób mogê pomóc innym osi¹gn¹æ wiêkszy sukces finansowy?
Przypominam sobie (a by³o to w czasach, kiedy mieszka³em w przyczepie kempingowej Volkswagena), kiedy czyta³em klasykê literatury
Napoleona Hilla: Myœl i bogaæ siê, w której autor przekonywa³ mnie
o tym, ¿e: „W momencie, kiedy bogactwo zaczyna nap³ywaæ, nap³ywa tak szybko, i tak obfitym strumieniem, ¿e zastanawiasz siê gdzie
ono siê ukrywa³o przez wszystkie te poprzednie lata...”.
Ksi¹¿ka Myœl i bogaæ siê z ca³¹ pewnoœci¹, zaspokoi³a wszystkie
moje oczekiwania. Po odkryciu tej ksi¹¿ki na stoliku kawiarenki
ma³ego motelu w stanie Montana (oraz po wiernym wprowadzeniu
w ¿ycie zasad tam wy³o¿onych), moje ¿ycie przesz³o ewolucjê z miejsca, w którym w przemyœle rozrywkowym zarabia³em wystarczaj¹co wiele, aby „nie musieæ chodziæ do pracy”, a¿ do miejsca, do którego doszed³em w przeci¹gu kilku zaledwie lat, tj. do zbudowania
i czerpania radoœci z firmy dystrybucyjnej o wielomilionowych obrotach. W rozmowie z ka¿dym, kto chcia³ mnie s³uchaæ, bezustannie przypisywa³em moje sukcesy w tej dziedzinie zasadom, których
nauczy³em siê z ksi¹¿ki Napoleona Hilla.
Zasady wy³o¿one w tej¿e ksi¹¿ce tak œpiewaj¹co zda³y egzamin
w moim przypadku, ¿e wkrótce zacz¹³em wykorzystywaæ j¹ w charakterze podrêcznika, aby podzieliæ siê z moimi wspó³pracownikami
wiedz¹, któr¹ sam przyswoi³em. Jednak¿e, po kilku latach takich dzia³añ edukacyjnych, zda³em sobie sprawê, ¿e zaledwie kilku z moich
„adeptów” dorobi³o siê firm o milionowych obrotach. Chocia¿ by³o
wœród nich wielu takich, którzy osi¹gnêli ponadprzeciêtne sukcesy,
by³a równie¿ grupa takich, w przypadku których nie by³ widoczny
prawie ¿aden przyrost bogactwa finansowego i to niezale¿nie od liczby seminariów z dziedziny pomna¿ania obfitoœci finansowej, w których brali udzia³.
Po oko³o dziesiêciu latach takich dzia³añ oraz po spe³nieniu przeze
mnie wszystkich moich pierwotnych ambicji finansowych, zacz¹³em poszukiwaæ odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób mogê skutecznie pomóc innym w realizacji ich w³asnych pragnieñ? W efek-
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cie „zadawania tego typu pytañ” Esther i mnie wskazana zosta³a
droga do Nauk Abrahama.
Z racji swoich skromnych rozmiarów, niniejsza krótka Przedmowa nie pozwala na bardziej szczegó³owe przybli¿enie postaci Abrahama, objaœniaj¹ce kim jest ta grupa nauczycieli, ani sposób, w jaki
uda³o nam siê nawi¹zaæ z nimi kontakt, lecz jeœli ciê to interesuje,
zachêcam ciê do bezp³atnego pobrania 74-minutowego nagrania pt.:
Wstêp do Abrahama (ang. An Introduction to Abraham) z naszej
witryny internetowej: www.abraham-hicks.com. Mo¿esz te¿ zamówiæ p³ytê CD lub kasetê z tym nagraniem w naszym biurze: Abraham-Hicks Publications, P.O. Box 690070, San Antonio, TX 78269,
telefon: 001-830-755-2299.
W tym miejscu podam jedynie skrót naszych doœwiadczeñ z Abrahamem: Esther i ja dowiedzieliœmy siê z przekazu od innej Istoty, ¿e
poprzez wyciszenie naszych umys³ów (medytacjê) przez 15 minut
ka¿dego dnia, mo¿emy uzyskaæ odpowiedzi na stawiane przez nas
pytania i chocia¿ Esther rzeczywiœcie doœwiadczy³a pewnych wyj¹tkowo silnych wra¿eñ fizycznych podczas naszej pierwszej wspólnej
medytacji, dopiero po dziewiêciu miesi¹cach codziennych medytacji, doznaliœmy pierwszej znacz¹cej formy kontaktu intelektualnego
z Abrahamem. Intelektualnego w takim sensie, ¿e w momencie, kiedy g³owa Esther zaczê³a siê z pewnym rytmem poruszaæ, odkryliœmy, ¿e jej nos pisa³ literami – zupe³nie tak, jakby literowa³ s³owa
na niewidzialnej tablicy zawieszonej w powietrzu: „JAM JEST ABRAHAM...”.
Przytaczam dos³own¹ definicjê Abrahama opisuj¹c¹ ich samych:
Abraham nie jest pojedyncz¹ œwiadomoœci¹, tak¹, któr¹ wy odczuwacie, przebywaj¹c w waszych cia³ach fizycznych. Abraham jest
Œwiadomoœci¹ Zbiorow¹... We Wszechœwiecie p³ynie Nie-Fizyczny
Strumieñ Œwiadomoœci i w momencie, kiedy ktoœ z was zadaje pytanie, istnieje bardzo wiele punktów Œwiadomoœci, które przeciskaj¹
siê niczym przez komin o kszta³cie leju, co daje siê odczuæ jako owa
jedna perspektywa, (poniewa¿, w tym przypadku, istnieje jeden cz³owiek – Esther, która perspektywê tê interpretuje, b¹dŸ artyku³uje),
z tego te¿ wzglêdu wydaje siê ona wam byæ Œwiadomoœci¹ poje-
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dyncz¹... Jesteœmy wielowymiarowi i wielowyrazowi i – z pewnoœci¹
– wieloœwiadomoœciowi...
Niezw³ocznie zacz¹³em zadawaæ im pytania, a Abraham zaczêli na
nie odpowiadaæ – najpierw, literuj¹c w powietrzu s³owa za poœrednictwem nosa Esther. Czynnoœæ ta, w póŸniejszym okresie, rozwinê³a siê
przybieraj¹c postaæ t³umaczenia przez Esther Nie-Fizycznych bloków
myœlowych Abrahama na jêzyk angielski przy wykorzystaniu maszyny
do pisania, a w kilka miesiêcy póŸniej Esther zaczê³a ubieraæ w s³owa
myœli, które odbiera³a od Abrahama.
Kilka lat wczeœniej uda³o mi siê odkryæ materia³ Seth’a (Jane
Roberts i Robert Butts, w analogiczny sposób odebrali treœæ tych
szeroko rozpowszechnionych ksi¹¿ek). Mia³em, w pewnym stopniu, œwiadomoœæ tej sytuacji, która by³a naszym udzia³em, lecz z tego, co by³o nam wiadomo, ani ja, ani Esther, nie wysy³aliœmy próœb
o takie doœwiadczenie w naszym ¿yciu, ani nie spodziewaliœmy siê
zostaæ jego odbiorcami. To, czego ja oczekiwa³em i o co prosi³em,
to techniki na skuteczniejsze nauczanie innych, w jaki sposób mog¹
osi¹gn¹æ w ¿yciu wiêcej i byæ szczêœliwszymi – ale, z pewnoœci¹, nie
za poœrednictwem takiej drogi.
Zarówno Esther, jak i ja, pragnêliœmy czerpaæ z m¹droœci, któr¹ Abraham z tak¹ chêci¹ chcieli siê z nami podzieliæ, lecz oboje obawialiœmy
siê tego w jaki sposób coœ, z pozoru tak dziwnego jak to zjawisko,
wkomponuje siê w t³o naszych ju¿ solidnie ustanowionych procedur
i planów firmowych. Patrz¹c na sprawê z mojego punktu widzenia zasady, którymi kierowa³em siê w biznesie musia³y spe³niaæ kryterium
przyswajalnoœci/wpajalnoœci. Moj¹ intencj¹, któr¹ czêstokroæ powtarza³em, by³o to, aby ka¿da osoba, która wesz³a w kontakt ze mn¹ albo
wznios³a siê na wy¿szy poziom istnienia, albo pozosta³a na poziomie,
na którym by³a, kiedy j¹ pozna³em, a zamiarem moim by³o (i nadal
nim pozostaje), aby nikt nigdy nie poczu³ siê umniejszony w efekcie
obcowania ze mn¹. W przypadku Esther, zasady te musia³y po prostu
spe³niaæ kryterium okazania siê zasadami wywo³uj¹cymi dobre samopoczucie po ich zastosowaniu w praktyce.
Na pierwszym etapie Esther doœwiadczy³a – mniej lub bardziej –
naturalnego, fizycznego oporu na przyzwolenie na doœwiadczenie Abrahama. Dla przyk³adu: kiedy rozpoczê³o siê to „przemawianie s³owami
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Abrahama”, Esther siedzia³a na krzeœle, z mocno zamkniêtymi oczyma, z rêkoma zaciœniêtymi na oparciach krzes³a, a jej g³os wydobywa³
siê z jej mocno napiêtej sylwetki, pozornie ostrym tonem.
Z biegiem lat, wraz z tym, jak wielotysiêczne rzesze ludzi kontynuowa³y zadawanie pytañ Abrahamowi w celu uzyskania ich odpowiedzi udzielanych za poœrednictwem Esther, jej cia³o zaczê³o siê fizycznie odprê¿aæ. W pierwszej kolejnoœci otworzy³y siê jej oczy, na dalszym
etapie jej d³onie i rêce zaczê³y swobodnie gestykulowaæ, a nastêpnie,
kilka lat póŸniej, jej cia³o przesz³o etap z pozycji siedz¹cej do pozycji
stoj¹cej (opartej o krzes³o lub mównicê) a¿ wreszcie – do pe³nego
gracji poruszania siê z miejsca na miejsce.
Równoczeœnie z odprê¿eniem siê cia³a Esther, nast¹pi³o odprê¿enie siê jej g³osu. Gdybyœ us³ysza³ jedno z naszych wczeœniejszych
nagrañ, by³byœ œwiadkiem czegoœ, co móg³byœ opisaæ jako obcy akcent nieznanego pochodzenia. Lecz obecnie, po niemal¿e 20 latach
wchodzenia w stan relaksu w celu przemawiania s³owami Abrahama g³os, który us³ysza³byœ z ust Esther, nie ró¿ni³by siê znacz¹co od
oryginalnego g³osu Esther. To natomiast, co by³byœ w stanie zauwa¿yæ, jako odmiennoœæ, by³oby tym, co ja nazwa³bym intelektualn¹ i afektowan¹ postaw¹ Abrahama.
Jeszcze jedna uwaga na koniec niniejszej Przedmowy: jeœli masz
ju¿ za sob¹ lekturê naszej poprzedniej ksi¹¿ki Proœ a bêdzie ci dane,
dowiedzia³eœ siê ju¿, ¿e wed³ug nauk Abrahama, doœwiadczamy fizycznego ¿ycia na Ziemi w celu doznania twórczej radoœci p³yn¹cej
z naszej ziemskiej wêdrówki oraz ¿e naszym celem na Ziemi nie jest
naprawienie czegokolwiek, ani wykonanie z góry ustalonej misji.
Abraham nauczaj¹ nas, i¿ wszystko, czego ktokolwiek z nas kiedykolwiek zapragnie lub czegokolwiek dokona, to tylko i wy³¹cznie
z powodu wiary i przekonania, ¿e po urzeczywistnieniu tej rzeczy
poczujemy siê lepiej ni¿ w chwili obecnej..., a Abraham nauczaj¹
nas, i¿ nie istnieje nic, co mia³oby wiêksze znaczenie od dobrego
samopoczucia...
Zatem, jeœli celem naszego pobytu na Ziemi nie jest naprawianie
czegokolwiek, ani wykonanie z góry ustalonej misji, po czym poznamy, ¿e nasze ¿ycie na Ziemi uwieñczone zosta³o sukcesem?
Abraham nauczaj¹ nas, i¿ sukcesu ¿yciowego nie mierzy siê liczb¹
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fizycznych rzeczy, które zdobêdziemy, czy iloœci¹ nagromadzonych
przedmiotów. Abraham ucz¹ nas, i¿ miar¹ naszego sukcesu jest
poziom radoœci, jakiego doœwiadczamy w trakcie naszej podró¿y przez
¿ycie.
Zatem, jeœli poszukujesz dowodów na to, czy dana osoba odnosi
sukces w sferze wykorzystania nauk Abrahama, wystarczy, jeœli
zwrócisz uwagê na poziom radoœci, którego osoba ta doœwiadcza
w chwili obecnej, poniewa¿ wszystko, co ka¿dy z nas, kiedykolwiek,
mówi, robi, kim lub czym usi³uje siê staæ (cokolwiek by to by³o!),
podyktowane jest tylko i wy³¹cznie chêci¹ osi¹gniêcia stanu lepszego samopoczucia.
Byæ mo¿e zauwa¿y³eœ, i¿ bogactwo, zdrowie, udane zwi¹zki miêdzyludzkie lub osi¹gniêcia natury fizycznej nie daj¹ szczêœcia. Lecz
byæ mo¿e, ze zdziwieniem dokonasz odkrycia faktu, i¿ celowo i œwiadomie odnajduj¹c i utrzymuj¹c swoj¹ równowagê wibracyjn¹ na
wytyczonej przez ciebie œcie¿ce radoœci, jednoczeœnie przyci¹ga³ bêdziesz do siebie to, czym chcesz siê staæ, to, co chcesz robiæ lub to,
co chcesz mieæ – poczucie szczêœcia i spe³nienia równie¿.
Ju¿ od dwudziestu lat, Esther i ja, wykorzystujemy nauki Abrahama w celu utrzymania naszego wype³nionego œmiechem i zabaw¹
zwi¹zku. Uda³o nam siê przyci¹gn¹æ do siebie genialnych, cudownych i wyj¹tkowo uzdolnionych pracowników, jak równie¿ niezale¿nych kontrahentów, dziêki którym strona biznesowa rozwoju tej
filozofii przebiega³a i rozwija³a siê g³adko i przyjemnie. Uda³o nam
siê równie¿ przyci¹gn¹æ do siebie wyj¹tkowych przyjació³ i wspó³pracowników, jednoczeœnie nie rezygnuj¹c z radosnych wspomnieñ
po tych osobach, z którymi nie utrzymujemy ju¿ osobistych kontaktów.
Cieszymy siê doskona³ym zdrowiem: ¿adnych kontaktów z lekarzami (z wyj¹tkiem kontaktów przyjacielskich), ¿adnych badañ lekarskich i ¿adnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiœcie, zdarzaj¹
nam siê drobne niedomagania fizyczne, ale w bardzo krótkim czasie
same zanikaj¹, w momencie, kiedy tylko powracamy do równowagi
energetycznej. Na p³aszczyŸnie finansów, w zesz³ym roku zap³aciliœmy wiêcej podatków ni¿ ca³kowita kwota zysków wypracowanych
przez nas przez wszystkie lata ubieg³e poprzedzaj¹ce przyswojenie
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sobie przez nas zasad stosowania celowych intencji. Innymi s³owy,
to dzia³a!
A przede wszystkim nie znam dwojga ludzi, która by³aby szczêœliwsza (no, mo¿e z wyj¹tkiem naszych wnuków, Laurel, Kevina
i Kate). Esther i ja przemierzamy nasz kraj prowadz¹c warsztaty Sztuki Przyzwalania przed wielotysiêczn¹ widowni¹ w nieomal¿e 60
miastach rokrocznie. Podró¿ujemy naszym „monstrualnym busem”
(bêd¹cym maratoñsk¹ przeróbk¹ 13,7-metrowego autokaru wycieczkowego marki Prevost), z napisem umieszczonym wielkimi przyjaznymi literami na jego tyle: ¯ycie Ma Byæ Radoœci¹.
Byæ mo¿e, ty te¿ odnios³eœ takie wra¿enie, ale od czasu, kiedy ukoñczy³em piêæ lat, pamiêtam, ¿e wzbiera³o we mnie pragnienie wskazywania innym drogi do szczêœliwszego ¿ycia. Wraz z biegiem czasu i rozwojem mojego ¿ycia, znalaz³em wiele ró¿norakich œrodków wyrazu
pozwalaj¹cych na realizacjê licznych odmian tego pragnienia. Kiedy
teraz kierujê do ciebie te s³owa, odczuwam tyle wdziêcznoœci dla tych
osób (a jest ich zdecydowanie zbyt wiele, by pokusiæ siê nawet o próbkê
wzmianki o nich w tym miejscu), którzy wp³ynêli na moje wype³nione
radoœci¹ ¿ycie. I chocia¿ prawdopodobnie nie mogê przypisaæ Naukom
Abrahama zas³ugi za sam¹ czynnoœæ przyci¹gniêcia do nas Abrahama,
z ca³¹ pewnoœci¹, to im w³aœnie przypisujê zas³ugi za zakrojone na tak
szerok¹ skalê rozpowszechnienie tego przes³ania w œwiecie fizycznym.
Równie¿ im przypisujê ten ogrom radoœci, której Esther i ja wspólnie
doœwiadczamy, dziêki ³asce, któr¹ zostaliœmy obdarowani, tworzenia
bogatej gamy ró¿norodnych œrodków wyrazu, maj¹cych na celu dzielenie siê t¹ opart¹ na radoœci filozofi¹ duchowoœci praktycznej Abrahama
równie¿ z tob¹.
Z g³êbi serca, Jerry

(Uwaga Wydawcy orygina³u: Poniewa¿ nie zawsze istniej¹ fizyczne odpowiedniki w jêzyku angielskim dla precyzyjnego wyra¿enia myœli planu NieFizycznego docieraj¹cych do 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 celu
wyra¿enia nowego sposobu patrzenia na ¿ycie).
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9.

Prawda zależy od punktu
skupienia twojej uwagi

yæ mo¿e, na obecnym etapie, jesteœ w stanie lepiej poj¹æ fakt,
i¿ jesteœ Istot¹ Wibracyjn¹ i naprawdê tworzysz w³asn¹ rzeczywistoœæ. Ponadto, powoli zaczynasz równie¿ rozumieæ, ¿e
tworzysz swoj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ za poœrednictwem koncentracji swoich myœli, poniewa¿ twoje myœli s¹ wibracjami, na
które odpowiada Prawo Przyci¹gania. Z tego te¿ wzglêdu, ilekroæ
skupiasz siê na czymœ – z przesz³oœci, teraŸniejszoœci lub przysz³oœci – bierzesz udzia³ w procesie aktu tworzenia.
Kiedy uwaga twoja skupiona jest na czymœ, czego jesteœ œwiadkiem w teraŸniejszoœci; na czymœ, nad czym rozmyœlasz, co rozwa¿asz lub co przypominasz sobie z przesz³oœci; na czymœ, co objaœniasz; lub na czymœ, co sobie wyobra¿asz lub o czym fantazjujesz,
emitujesz z siebie wibracje... A Prawo Przyci¹gania odpowiada na tê
wibracjê. Za ka¿dym razem, kiedy wracasz myœlami do tego tematu, proces przyci¹gania innych wibracji o tej samej czêstotliwoœci
zyskuje na sile, a tym samym, twoje fale emitowane w zwi¹zku w tym
tematem równie¿ siê nasilaj¹.
Im bardziej skupiasz siê na danym temacie, tym bardziej uaktywniasz jego wibracjê, a jednoczeœnie tym wiêcej wibracyjnego odpowiednika tej wibracji przyci¹gasz do tego tematu. Po pewnym czasie,
zaczniesz dostrzegaæ fizyczne dowody pojawiaj¹ce siê w twoim ¿yciu
i odpowiadaj¹ce istocie twojego samopoczucia w kwestii tego tematu.
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To ty sam tworzysz swoją własną prawdę
Kiedy rozwa¿asz jak¹œ ideê, aktywujesz jej wibracjê, po czym Prawo Przyci¹gania przesy³a do ciebie inne idee o identycznej czêstotliwoœci wibracji. Jeœli nadal bêdziesz rozwa¿a³ ten temat, przyci¹gniesz do siebie jeszcze wiêcej myœli, które odpowiadaæ bêd¹ twoim
myœlom na ten temat; a jeœli myœl ta nadal bêdzie aktywowana,
myœl ta nasili siê, a si³a przyci¹gania tej myœli równie¿ przybierze na
sile. Po pewnym czasie, w twoim ¿yciu zaczn¹ pojawiaæ siê zdarzenia, które odpowiadaæ bêd¹ tym myœlom. Gdy tak siê dzieje, zazwyczaj nazywasz takie doœwiadczenie faktem lub prawd¹. I nikt nie
móg³by zaprzeczyæ, ¿e jest ono faktem lub prawd¹, gdy¿ fizyczne
dowody takiego stanu rzeczy widoczne s¹ dla ciebie go³ym okiem,
stanowi¹c dowód na taki stan rzeczy. Jednak, zamiast zjawisko to
nazywaæ prawd¹ lub faktem, my nazywamy je aktem twórczym,
nazywamy je naturaln¹ reakcj¹ Wszechœwiata na regularnie aktywowan¹ przez ciebie wibracjê... ¯adna wartoœæ nie p³ynie ze skupiania uwagi na tym, co niepo¿¹dane (tym samym powoduj¹c aktywacjê tej wibracji w tobie), co jednoczeœnie przyci¹gnie odpowiedŸ
Prawa Przyci¹gania, a tym samym, zaowocuje wykreowaniem w twoim ¿yciu czegoœ, czego nie chcesz.
Ludzie czêsto t³umacz¹, i¿ powodem, dla którego kieruj¹ uwagê
na dany temat jest prawdziwoœæ tego tematu. Lecz chocia¿ istnieje
wiele tematów, które s¹ prawdziwe, a których chcia³byœ osobiœcie
doœwiadczyæ, istnieje równie¿ wiele tematów, które s¹ prawdziwe,
a których nie chcia³byœ na w³asnej skórze doœwiadczyæ.
Nie ma znaczenia, czy dane twierdzenie jest prawd¹, czy nie, lecz
ma znaczenie to, czy ty pragniesz doœwiadczyæ prawdziwoœci tego
twierdzenia w swoim ¿yciu, czy te¿ nie. Wszystko, na czym wystarczaj¹co d³ugo skupiasz swoj¹ uwagê, musi staæ siê prawd¹! Tak
g³osi Prawo!
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10.

Świadomość – twój klucz
do celowego tworzenia

wój rozkwit i pomyœlnoœæ zyskaj¹ natychmiastowo na sile
w chwili, kiedy zrozumiesz dzia³anie twojego w³asnego Systemu Naprowadzania Emocji i zaczniesz z niego korzystaæ.
Twoje nieustanne uczestnictwo w ¿yciu rozbudza w tobie stan ci¹g³ej œwiadomoœci, co oznacza, ¿e skupiasz uwagê na
czymœ przez ca³y dzieñ, ka¿dego dnia, i takie skupienie uwagi powoduje w tobie aktywacjê odpowiadaj¹cej mu wibracji. Wiêkszoœæ
ludzi nie zdaje sobie sprawy, ¿e s¹ oni Istotami Wibracyjnymi ¿yj¹cymi w Wibracyjnym Wszechœwiecie, i wiêkszoœæ z nich nie uœwiadamia sobie, ¿e na poziomie wibracyjnym przyci¹gaj¹ do siebie swoj¹
w³asn¹ rzeczywistoœæ. Zatem wiêkszoœæ z nich podejmuje niewielki
wysi³ek, b¹dŸ nie podejmuje ¿adnego wysi³ku zmierzaj¹cego do celowej i œwiadomej koncentracji myœli.
W szybko zmieniaj¹cym siê œrodowisku, w którym wystêpuje taka
obfitoœæ zdarzeñ, nie by³oby ³atwym zadaniem uœwiadamianie sobie
ka¿dej myœli. W rzeczy samej, nie by³oby mo¿liwym dokonanie selekcji i sortowania tak ogromnego zbioru danych. Na szczêœcie, wcale
nie musisz anga¿owaæ siê w sortowanie ca³ego tego nat³oku myœli
przetaczaj¹cych siê przez twoj¹ g³owê, gdy¿ Prawo Przyci¹gania samo
zajmie siê tym procesem sortowania.
Ka¿dy i wszystko, co istnieje we Wszechœwiecie posiada w³asn¹
Œwiadomoœæ. A ka¿da Œwiadomoœæ jest wibracj¹ lub Energi¹. Po65

nadto, ka¿da Œwiadomoœæ posiada zdolnoœæ koncentracji (nawet jednokomórkowa ameba). Ka¿da Œwiadomoœæ gromadzi doœwiadczenia, i ka¿da Œwiadomoœæ w osobisty sposób postrzega to doœwiadczenie – a w efekcie tej osobistej percepcji doœwiadczeñ – nieustannie
rodz¹ siê nowe preferencje.
Uczestnictwo w kontraœcie ¿ycia i w bogactwie jego ró¿norodnoœci powoduje ci¹g³¹ emanacjê osobistych preferencji z ka¿dej jednostki Œwiadomoœci. Kiedy uczestnictwo w doœwiadczeniach ¿ycia
powoduje rodzenie siê w tobie osobistej preferencji (lub pragnienia),
zaczyna emanowaæ z ciebie wibracja (rakieta pragnienia), a twoja
Istota Wewnêtrzna, twoje Źród³o, Wszystko-Co-Istnieje zaczyna
natychmiast odpowiadaæ na tê proœbê. Innymi s³owy, kiedy prosisz
(z jakiegokolwiek poziomu twojej Istoty), to otrzymujesz. Za ka¿dym razem.

Czy potrafisz wibracyjnie dostroić się
do twoich nowych pragnień?
Zatem, owa Nie-Fizyczna czêœæ ciebie odbiera twoj¹ proœbê, posiada pe³n¹ œwiadomoœæ twojej rakiety pragnienia i zwraca swoj¹
niepodzieln¹ uwagê na pragnienie, które w³aœnie siê w tobie zrodzi³o. Innymi s³owy, twoja Istota Wewnêtrzna niezw³ocznie staje siê
wibracyjnym odpowiednikiem twojego nowego pragnienia – i z tego
te¿ wzglêdu odnosi natychmiastow¹ korzyœæ z Postêpowego wys³ania przez ciebie twojego pragnienia Postêpowej Fali. Jednak¿e ty,
zajmuj¹c swój fizyczny punkt widzenia, zazwyczaj nie stanowisz
jeszcze doskona³ego wibracyjnego odpowiednika dla twojego nowego pragnienia, gdy¿ twoje pragnienie narodzi³o siê z kontrastu, a zatem ty wci¹¿ posiadasz w sobie kombinacjê wibracji odnosz¹cych
siê do twojego pragnienia.
W chwili, kiedy nast¹pi³o wys³anie we Wszechœwiat nowego pragnienia lub nowej preferencji, powsta³a natychmiastowa rozbie¿noœæ w wibracjach twojej Istoty Wewnêtrznej lub Źród³a (które b³yskawicznie zestroi³o siê z twoim nowym pragnieniem), a twoj¹
osobist¹ fizyczn¹ perspektyw¹ (która wci¹¿ zawiera kombinacjê tych
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wibracji). W takiej sytuacji twoja praca polegaæ bêdzie na aktywowaniu tylko takich aspektów twojej wibracji, które odpowiadaæ bêd¹
twojemu nowemu pragnieniu. I tu rozpoczyna siê rola twojego Systemu Naprowadzania Emocji, gdy¿ twoje emocje stanowi¹ twoje
wskaŸniki wibracyjnej harmonii lub dysharmonii.
Dla przyk³adu, prowadzisz rozmowê z kimœ, kto jest czymœ bardzo zajêty i, tak naprawdê, nie ma ochoty poœwiêciæ czasu na rozmowê z tob¹. Osoba ta zachowuje siê szorstko w stosunku do ciebie, a nawet nieuprzejmie. Doœwiadczenie to powoduje narodzenie
siê w tobie preferencji i jej emanacjê z ciebie. I nawet, jeœli nie potrafisz tego wyraziæ s³owami lub potrafisz, lecz tego nie uczynisz,
fakt pozostaje faktem, i¿ wo³a³byœ, aby traktowano ciê z wiêkszym
szacunkiem. Zatem owa œwie¿o okreœlona preferencja zaczyna
w tym momencie emanowaæ z ciebie, a twoja Istota Wewnêtrzna
natychmiast zestraja siê z myœl¹ okazywania ci wiêkszego szacunku. Ty sam, natomiast, nie odnalaz³eœ jeszcze takiej harmonii.
Nadal wracasz myœlami do postawy tej osoby, do jego nieuprzejmych s³ów i uczynków. Wibracje, które z siebie emitujesz stanowi¹
teraz kombinacjê traktowania, jakie ¿yczy³byœ sobie otrzymaæ oraz
traktowania, którym w³aœnie ciê uraczono. Nie stanowisz odpowiednika swojego nowego pragnienia – lecz jest nim twoja Istota Wewnêtrzna.
Jeœli zwracasz baczn¹ uwagê na swoje samopoczucie, jesteœ w stanie teraz wyczuæ dysharmoniê istniej¹c¹ pomiêdzy wibracj¹ twojej
Istoty Wewnêtrznej, a twoj¹ obecn¹ wibracj¹. W rzeczy samej, w³aœnie na to zawsze wskazuj¹ twoje emocje: Emocja powoduj¹ca w tobie dobre samopoczucie, wskazuje na wibracyjn¹ harmoniê zachodz¹c¹ pomiêdzy perspektyw¹ twojej Istoty Wewnêtrznej a tob¹.
Natomiast, emocja powoduj¹ca w tobie z³e samopoczucie, wskazuje na wibracyjn¹ dysharmoniê zachodz¹c¹ pomiêdzy twoj¹ Istot¹
Wewnêtrzn¹ a tob¹.
Kolejny przyk³ad: podczas przegl¹dania swojej poczty, odnajdujesz kilka próœb o sp³atê nades³anych rachunków, a po ich zsumowaniu, zdajesz sobie sprawê, ¿e nie dysponujesz wystarczaj¹c¹ kwot¹
pieniêdzy umo¿liwiaj¹c¹ sp³acenie wszystkich nale¿noœci. W tym
momencie, zaczyna emanowaæ z ciebie pragnienie posiadania wiêk67

szej iloœci pieniêdzy, a twoja Wy¿sza JaŸñ, z ca³¹ pewnoœci¹, w trybie natychmiastowym skupia siê na myœli posiadania wiêkszej sumy
pieniêdzy, i czerpie radoœæ z takiej myœli. Ty sam, natomiast, dalej
brniesz przez stos swoich rachunków, staj¹c w obliczu rzeczywistoœci podyktowanej twoj¹ obecn¹ sytuacj¹. „Mam wiêcej rachunków
ni¿ pieniêdzy na ich sp³acenie” – narzekasz. Nie odnalaz³eœ harmonii z twoim nowym pragnieniem, a negatywna emocja, jakiej doznajesz (zamartwianie siê, gniew, frustracja) wskazuje na twoj¹ dysharmoniê w stosunku do Źród³a.
¯adne pragnienie, niezale¿nie od tematu, jakiego dotyczy, nie mo¿e
zamanifestowaæ siê w twoim ¿yciu dopóty, dopóki wystêpowaæ bêdzie wibracyjna rozbie¿noœæ zachodz¹ca pomiêdzy pragnieniem, a wibracj¹, której siê oddajesz. Musisz wyæwiczyæ w sobie umiejêtnoœæ
osi¹gania harmonii z twoimi pragnieniami zanim siê one urzeczywistni¹ w twoim ¿yciu.
Z powy¿szego powodu twoje emocje okreœlamy mianem Systemu
Naprowadzania Emocji, gdy¿ pomagaj¹ ci one w rozpoznawaniu
relacji istniej¹cej pomiêdzy wibracj¹ twojego pragnienia, a wibracj¹,
któr¹ z siebie emanujesz. Aby osi¹gn¹æ to, czego pragniesz, nie musisz
braæ pod uwagê ¿adnych innych czynników: opinii innych, przesz³ych doœwiadczeñ innych, obecnych doœwiadczeñ innych, twojego
baga¿u doœwiadczeñ z przesz³oœci, a nawet tego, czego obecnie doœwiadczasz – bowiem ¿aden z tych czynników nie ma wp³ywu na
twoj¹ umiejêtnoœæ zdobycia obiektu twoich pragnieñ. Liczy siê jedynie wibracyjna wzglêdnoœæ zachodz¹ca pomiêdzy twoim pragnieniem a tob¹.
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Wiedza, pieniądze, udane związki, relacje z wieloma inspirującymi
osobami – to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że za
pomocą świadomej intencji nauczysz się przyciągać je do swojego
życia. Ester i Jerry Hicksowie w prosty sposób nauczą Cię korzystać
z Prawa Przyciągania. Dzięki afirmacjom, ćwiczeniom i przykładom
z życia dowiesz się, jak w praktyce działa potęga świadomej intencji.
Poznasz metody trafnego wyrażania marzeń i przekształcisz je w rzeczywistość. To niezstąpiona skarbnica wiedzy, dzięki której miliony
osób osiągnęły spełnienie swoich marzeń i nauczyły się dbać o swoje zdrowie, rodzinę i dobre samopoczucie.
Dzięki informacjom zawartym w tej książce:
• zadbasz o swój dom rodzinny, pracę, ustabilizujesz finanse i uzdrowisz swoje ciało;
• za pomocą Prawa Przyciągania nauczysz się spełniać najskrytsze marzenia
i zrealizujesz ambitne plany,
• dowiesz się, jak odnieść sukces w pracy,
• wykorzystując potęgę świadomej intencji, dopasujesz rzeczywistość do własnych
potrzeb i odetniesz się od kaprysów otoczenia oraz negatywnego wpływu innych,
• dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać moc myśli do naprawienia relacji
z bliskimi.
Moc świadomej intencji i potęga myśli z powodzeniem zmienią Twoje życie!
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