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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 ener-
gii 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 po-
zytywnie 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 m¹-
droœci¹, humorem i gracj¹, Jerry i Esther Hicks oraz na-
uki 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 wy-
starczaj¹co 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 myœla-
mi, co musi pozytywnie wp³yn¹æ na wszystkie tego kon-
sekwencje.
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 wiod¹-
cej pozycji: Proœ a bêdzie ci dane, wraz z kil-
kuset tysi¹cami zwolenników Abrahama na
ca³ym œwiecie.
W szczególnoœci zaœ dedykujemy j¹ licznej
armii wybitnych nauczycieli, którzy zaofe-
rowali swoj¹ osobist¹ rekomendacjê serii
naszych ksi¹¿ek…
Ich chêæ u¿yczenia swoich wysoko cenio-
nych nazwisk do promowania naszej pra-
cy, pomog³a uczyniæ Nauki Abrahama do-
stêpnymi dla wszystkich tych, którzy prosz¹
o wiedzê zawart¹ w niniejszych pracach.
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M
Słowo wstępne

Kiedy uczeń jest gotowy,
pojawia się nauczyciel!

Louise L. Hay
bestsellerowa autorka ksi¹¿ki Mo¿esz uzdrowiæ swoje ¿ycie

czestnicz¹c w owej tajemnicy zwanej ¿yciem, nieustannie
poszukujemy odpowiedzi. Od zarania dziejów towarzyszy-
³a 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 na-
szych lêków czy obaw, Abraham s³u¿¹ nam nie tylko gotow¹ odpo-
wiedzi¹, lecz równie¿ ³atwym i przystêpnym procesem, który mo¿emy
sami wykonywaæ, a który pomo¿e nam przezwyciê¿yæ lêki lub pro-
blemy i wyniesie nas na nowy poziom czerpania radoœci z ¿ycia.

Jestem g³êboko przekonana o tym, i¿ grupa nauczycieli okreœlaj¹-
cych 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 po-
œwiêcony przez nich czas oraz za ich zaanga¿owanie w proces udo-
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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 p³yn¹-
cej z faktu trzymania w waszych d³oniach tej cennej pozycji.

Ju¿ od wielu lat wiem o istnieniu Abrahama, i zaznajomiona je-
stem 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 na-
uczyciela wyk³adaj¹cego te nauki.

Z biegiem czasu pozna³am bli¿ej Jerry’ego i Esther Hicks. Naj-
wiêksze wra¿enie zrobi³ na mnie sposób, w jaki przyswoili oni na-
uki Abrahama, czyni¹c je filozofi¹ swojego ¿ycia, i daj¹c znakomity
przyk³ad ¿ycia zgodnie z tymi naukami na co dzieñ. Gdy ich pozna-
³am, Jerry i Esther byli par¹ radosnych ludzi, manifestuj¹cych pozy-
tywne 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 – przepojo-
nego 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, rozpie-
ra prawdziwa duma p³yn¹ca z faktu bycia wydawc¹ tej niezwyk³ej
serii ksi¹¿ek oraz dysponowania niniejsz¹ mo¿liwoœci¹ udostêpnia-
nia tych pozycji szerszej publicznoœci na ca³ym œwiecie. Ksi¹¿ka Proœ
a bêdzie ci dane, bêd¹ca pierwsz¹ z serii ksi¹¿ek o Naukach Abraha-
ma, 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 niezli-
czon¹ 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 za-
miast tego, staæ siê adeptem i praktykiem Sztuki Przyzwalania. O za-
chwyt 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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MPrzedmowa

Jerry Hicks

zy zastanawia³eœ siê kiedykolwiek nad rozwojem swojej
osobowoœci na tle wydarzeñ, bêd¹cych g³ównym kataliza-
torem nastêpuj¹cego po nich uczucia spe³nienia?

Czy w twoim albumie przyjemnych wspomnieñ, prze-
chowujesz 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 przy-
nios³y 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 d³ugo-
falowego, 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 Ka-
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rolina. Ten skrawek ziemi przy rzece, jest jednym z naszych ulubio-
nych miejsc, które odwiedzamy, dziel¹c je z wiosennymi g¹si¹tka-
mi, a póŸniej – z jesienn¹ wêdrówk¹ tysiêcy gêsi kanadyjskich, które
zrêcznie szybuj¹ w przestworzach, podczas kiedy my, tak¿e, przeci-
namy szlaki wraz ze zmieniaj¹cymi siê porami roku – kr¹¿¹c tam i z
powrotem po naszym kraju. Zatem siedzê sobie tutaj, w tym najbar-
dziej 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 doœwiad-
czenie ¿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 pod-
nosz¹cej 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 œwiado-
moœci¹, o jak¹ wzbogaci³aby ciê lektura niniejszej ksi¹¿ki, by³oby ca³-
kowicie przeobra¿aj¹ce ¿ycie (tak, jak by³o to w moim przypadku) i do-
g³êbne zrozumienie faktu, i¿ to ty sam tworzysz w³asn¹ prawdê, ksi¹¿ka
ta wyj¹tkowo dobrze spe³ni³aby swój cel. Uœwiadomienie sobie, ¿e „praw-
dy” s¹ tylko przekonaniami, które zosta³y przez pewien czas utrzymy-
wane, a „przekonania” to tylko myœli, które zosta³y przez pewien okres
czasu utrzymywane, w ogromnym stopniu podnios³o moj¹ œwiado-
moœæ zadziwiaj¹cej potêgi myœli.

Ostatnio us³ysza³em s³owa odnosz¹cego spektakularne sukcesy przed-
siêbiorcy, 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 kate-
goriami?”. Oto pokaz niesamowitej potêgi myœli.

Wiele lat temu, pamiêtam jak czyta³em jakieœ dzie³o napisane
przez jednego z najbardziej cenionych na œwiecie geniuszy XX wie-
ku. 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 Po-
têga œwiadomej intencji odkryje przez tob¹ pe³ne dynamizmu pro-
cesy 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 najbar-
dziej radosne chwile swojego obecnego ¿ycia czy zdawa³eœ sobie spra-
wê z tego, ¿e istniej¹ jeszcze wy¿sze poziomy radoœci, których móg³-
byœ doœwiadczyæ?

Chocia¿ twoje cia³o potrafi wzbudziæ w tobie najwspanialsze uczu-
cia 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 oso-
bami, 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 nauczycie-
li”, jakim to mianem okreœlaj¹ oni samych siebie. (Informacja dla
osób, które, byæ mo¿e, po raz pierwszy zapoznaj¹ siê z tymi nauka-
mi: mówi¹c o Abrahamie u¿ywamy liczby mnogiej, poniewa¿ Abra-
ham jest Œwiadomoœci¹ Zbiorow¹). Niektórzy z najwybitniejszych
œwiatowych pisarzy i filozofów naszych czasów opisuj¹ Abrahama
jako: „najwiêkszych wspó³czesnych nauczycieli dostêpnych obec-
nie na naszej planecie...”. A kiedy ja, po raz pierwszy, pozna³em
Abrahama dwadzieœcia lat temu, mnie równie¿ poci¹ga³a ich umie-
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jêtnoœæ nauczania, a temat, który mnie wtedy nurtowa³ i który chcia-
³em lepiej zg³êbiæ by³ nastêpuj¹cy: W jaki sposób mogê pomóc in-
nym osi¹gn¹æ wiêkszy sukces finansowy?

Przypominam sobie (a by³o to w czasach, kiedy mieszka³em w przy-
czepie 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, nap³y-
wa 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 miej-
sca, w którym w przemyœle rozrywkowym zarabia³em wystarczaj¹-
co wiele, aby „nie musieæ chodziæ do pracy”, a¿ do miejsca, do któ-
rego doszed³em w przeci¹gu kilku zaledwie lat, tj. do zbudowania
i czerpania radoœci z firmy dystrybucyjnej o wielomilionowych ob-
rotach. W rozmowie z ka¿dym, kto chcia³ mnie s³uchaæ, bezustan-
nie 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 cha-
rakterze podrêcznika, aby podzieliæ siê z moimi wspó³pracownikami
wiedz¹, któr¹ sam przyswoi³em. Jednak¿e, po kilku latach takich dzia-
³añ 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 licz-
by seminariów z dziedziny pomna¿ania obfitoœci finansowej, w któ-
rych brali udzia³.

 Po oko³o dziesiêciu latach takich dzia³añ oraz po spe³nieniu przeze
mnie wszystkich moich pierwotnych ambicji finansowych, zacz¹-
³em poszukiwaæ odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób mogê sku-
tecznie 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 Przedmo-
wa nie pozwala na bardziej szczegó³owe przybli¿enie postaci Abra-
hama, 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¿ zamó-
wiæ p³ytê CD lub kasetê z tym nagraniem w naszym biurze: Abra-
ham-Hicks Publications, P.O. Box 690070, San Antonio, TX 78269,
telefon: 001-830-755-2299.

W tym miejscu podam jedynie skrót naszych doœwiadczeñ z Abra-
hamem: 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 wyj¹t-
kowo silnych wra¿eñ fizycznych podczas naszej pierwszej wspólnej
medytacji, dopiero po dziewiêciu miesi¹cach codziennych medyta-
cji, doznaliœmy pierwszej znacz¹cej formy kontaktu intelektualnego
z Abrahamem. Intelektualnego w takim sensie, ¿e w momencie, kie-
dy g³owa Esther zaczê³a siê z pewnym rytmem poruszaæ, odkryli-
œmy, ¿e jej nos pisa³ literami – zupe³nie tak, jakby literowa³ s³owa
na niewidzialnej tablicy zawieszonej w powietrzu: „JAM JEST ABRA-
HAM...”.

Przytaczam dos³own¹ definicjê Abrahama opisuj¹c¹ ich samych:
Abraham nie jest pojedyncz¹ œwiadomoœci¹, tak¹, któr¹ wy odczu-
wacie, przebywaj¹c w waszych cia³ach fizycznych. Abraham jest
Œwiadomoœci¹ Zbiorow¹... We Wszechœwiecie p³ynie Nie-Fizyczny
Strumieñ Œwiadomoœci i w momencie, kiedy ktoœ z was zadaje pyta-
nie, 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 cz³o-
wiek – 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 poœrednic-
twem 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 stop-
niu, œwiadomoœæ tej sytuacji, która by³a naszym udzia³em, lecz z te-
go, 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 Abra-
ham 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 za-
sady, którymi kierowa³em siê w biznesie musia³y spe³niaæ kryterium
przyswajalnoœci/wpajalnoœci. Moj¹ intencj¹, któr¹ czêstokroæ powta-
rza³em, 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 samo-
poczucie po ich zastosowaniu w praktyce.

Na pierwszym etapie Esther doœwiadczy³a – mniej lub bardziej –
naturalnego, fizycznego oporu na przyzwolenie na doœwiadczenie Abra-
hama. Dla przyk³adu: kiedy rozpoczê³o siê to „przemawianie s³owami
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Abrahama”, Esther siedzia³a na krzeœle, z mocno zamkniêtymi oczy-
ma, 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 kontynu-
owa³y zadawanie pytañ Abrahamowi w celu uzyskania ich odpowie-
dzi udzielanych za poœrednictwem Esther, jej cia³o zaczê³o siê fizycz-
nie 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¿e-
nie siê jej g³osu. Gdybyœ us³ysza³ jedno z naszych wczeœniejszych
nagrañ, by³byœ œwiadkiem czegoœ, co móg³byœ opisaæ jako obcy ak-
cent nieznanego pochodzenia. Lecz obecnie, po niemal¿e 20 latach
wchodzenia w stan relaksu w celu przemawiania s³owami Abraha-
ma g³os, który us³ysza³byœ z ust Esther, nie ró¿ni³by siê znacz¹co od
oryginalnego g³osu Esther. To natomiast, co by³byœ w stanie za-
uwa¿yæ, jako odmiennoœæ, by³oby tym, co ja nazwa³bym intelektu-
aln¹ 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 fi-
zycznego ¿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 kiedy-
kolwiek 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 po-
znamy, ¿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 lepsze-
go samopoczucia.

Byæ mo¿e zauwa¿y³eœ, i¿ bogactwo, zdrowie, udane zwi¹zki miê-
dzyludzkie lub osi¹gniêcia natury fizycznej nie daj¹ szczêœcia. Lecz
byæ mo¿e, ze zdziwieniem dokonasz odkrycia faktu, i¿ celowo i œwia-
domie odnajduj¹c i utrzymuj¹c swoj¹ równowagê wibracyjn¹ na
wytyczonej przez ciebie œcie¿ce radoœci, jednoczeœnie przyci¹ga³ bê-
dziesz 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 Abraha-
ma w celu utrzymania naszego wype³nionego œmiechem i zabaw¹
zwi¹zku. Uda³o nam siê przyci¹gn¹æ do siebie genialnych, cudow-
nych i wyj¹tkowo uzdolnionych pracowników, jak równie¿ nieza-
le¿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 wspó³-
pracowników, jednoczeœnie nie rezygnuj¹c z radosnych wspomnieñ
po tych osobach, z którymi nie utrzymujemy ju¿ osobistych kon-
taktów.

Cieszymy siê doskona³ym zdrowiem: ¿adnych kontaktów z leka-
rzami (z wyj¹tkiem kontaktów przyjacielskich), ¿adnych badañ le-
karskich 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 zap³acili-
œmy 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 szczê-
œliwsza (no, mo¿e z wyj¹tkiem naszych wnuków, Laurel, Kevina
i Kate). Esther i ja przemierzamy nasz kraj prowadz¹c warsztaty Sztu-
ki Przyzwalania przed wielotysiêczn¹ widowni¹ w nieomal¿e 60
miastach rokrocznie. Podró¿ujemy naszym „monstrualnym busem”
(bêd¹cym maratoñsk¹ przeróbk¹ 13,7-metrowego autokaru wyciecz-
kowego marki Prevost), z napisem umieszczonym wielkimi przyja-
znymi literami na jego tyle: ¯ycie Ma Byæ Radoœci¹.

Byæ mo¿e, ty te¿ odnios³eœ takie wra¿enie, ale od czasu, kiedy ukoñ-
czy³em piêæ lat, pamiêtam, ¿e wzbiera³o we mnie pragnienie wskazy-
wania innym drogi do szczêœliwszego ¿ycia. Wraz z biegiem czasu i roz-
wojem 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 dziele-
nie siê t¹ opart¹ na radoœci filozofi¹ duchowoœci praktycznej Abrahama
równie¿ z tob¹.

Z g³êbi serca, Jerry

[Uwaga Wydawcy orygina³u: Poniewa¿ nie zawsze istniej¹ fizyczne odpo-
wiedniki w jêzyku angielskim dla precyzyjnego wyra¿enia myœli planu Nie-
Fizycznego 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 przypad-
kach, w których, w innych okolicznoœciach, nie by³oby takiej potrzeby) w celu
wyra¿enia nowego sposobu patrzenia na ¿ycie).
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M
Wprowadzenie

 do Nauk Abrahama

Esther Hicks

itam, mam na imiê Esther i jestem t³umaczem wibracji
Abrahama. Abraham objaœnili mi, ¿e posiadam zdolnoœæ
odbioru na poziomie podœwiadomoœci mojej ludzkiej Isto-
ty, ich intencji wyra¿onej za poœrednictwem wibracji. Uzy-

ska³am od nich informacjê, ¿e odbieram ich sygna³y, przypominaj¹-
ce sygna³y fal radiowych wysy³anych przez radiow¹ stacjê
transmisyjn¹, na poziomie podœwiadomoœci, po czym dokonujê ich
t³umaczenia na ich odpowiednik s³owny. Wyt³umaczyli mi, i¿ czy-
ni¹c tak, stanowiê pomost ³¹cz¹cy œwiat fizyczny, w którym zogni-
skowana jest moja Energia, ze œwiatem Nie-Fizycznym, w którym
zogniskowana jest ich Energia.

Ju¿ na pocz¹tku mojej przygody z odbiorem wibracji Abrahama,
us³ysza³am od nich, ¿e wyj¹tkowo dobrze wywi¹zujê siê z mojej roli
t³umacza Abrahama z racji tego, i¿ nie targaj¹ mn¹ silne uprzedze-
nia, ani tendencyjne opinie, które mog³yby utrudniæ jasny i klarow-
ny odbiór ich wibracji. Powiedzieli, ¿e taka sytuacja nie tyle wynika
z faktu, i¿ nie mia³am konkretnych i zdecydowanych pogl¹dów na
¿aden temat, ile z faktu, i¿ nie by³am ostr¹ przeciwniczk¹ jakichkol-
wiek pogl¹dów. W wiêkszoœci kwestii, bra³am ¿ycie takim, jakim
by³o i mia³am to szczêœcie, ¿e znalaz³am siê w wyj¹tkowo korzyst-
nym miejscu wibracyjnym, w czasie, kiedy po raz pierwszy nawi¹-
za³am kontakt z Abrahamem.

Abraham objaœnili mi, i¿ ka¿dy posiada zdolnoœæ odbioru informa-
cji z poziomu Nie-Fizycznego w sposób, w jaki ja to czyniê w przy-
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padku Abrahama. W analogiczny sposób, jak wszyscy mamy dostêp
do komponowania zapieraj¹cej dech w piersiach muzyki lub malo-
wania zachwycaj¹co piêknych obrazów, informacje z planu Nie-Fi-
zycznego s¹ dla nas wszystkich dostêpne i mo¿emy czerpaæ z nich
o ka¿dej porze dnia i nocy, z jakiegokolwiek dogodnego fizycznego
punktu obserwacyjnego. Podobnie jak istnieje bogata gama ró¿norod-
noœci sposobu odbioru i interpretacji muzyki lub sztuki przez ludzi,
tak samo istnieje bogactwo ró¿norodnoœci sposobu interpretacji Energii
Nie-Fizycznej. Przy takim rozumieniu istoty spraw, przekazy od Abra-
hama t³umaczone przeze mnie, firmowane s¹ zawsze nazw¹ Abra-
ham-Hicks w celu odró¿nienia mojego unikatowego t³umaczenia
Abrahama od t³umaczenia kogokolwiek innego.

Na pocz¹tku mojej pracy w charakterze ich t³umacza, Abraham
zasugerowali mi, abym nie czyta³a lektur innych autorów powsta-
³ych w przesz³oœci b¹dŸ wspó³czesnych, gdy¿ pragnêli, aby moja
interpretacja ich wibracji (to jest interpretacja wibracji Abraha-
ma), pozosta³a niezak³ócona przez opinie innych autorów. Nie
chcieli, abym siê zastanawia³a, czy przypadkiem podœwiadomie
nie odbieram informacji z innych Ÿróde³: ksi¹¿ek b¹dŸ ludzi. Chcie-
li, aby towarzyszy³a mi ta wewnêtrzna pewnoœæ siebie, i¿ to ja
odbieram ich niczym niezak³ócony przekaz i wiernie oddajê jego
treœæ.

Obecnie, po wszystkich tych latach t³umaczenia wibracji Abraha-
ma, kiedy od czasu do czasu zdarza mi siê wzi¹æ do rêki materia³
innego autora nades³any nam przez kogoœ, zawsze kiedy zag³êbiam
siê w jego lekturê, odczuwam wibracyjn¹ zgodnoœæ lub brak takowej
zgodnoœci z wibracjami Abrahama. Abraham zapewnili mnie, i¿ na
obecnym etapie, kiedy oddajê siê lekturze jakiejœ ksi¹¿ki, nie grozi mi
niebezpieczeñstwo zak³ócenia mojej umiejêtnoœci precyzyjnego od-
bioru ich wibracji, ale ja jestem w stanie odczuæ, i¿ po takiej lekturze
czêsto trochê czasu zabiera mi precyzyjne dostrojenie siê do czystej
postaci bloków myœlowych Abrahama. Zatem, chocia¿ wiele osób
z tak¹ sympati¹ przesy³a nam ksi¹¿ki, rêkopisy lub inne informacje
w ró¿nej postaci, wolê nie czytaæ ¿adnych z nich, poniewa¿ intencj¹
moj¹ jest jak najwierniejszy przek³ad skierowanej do mnie i p³yn¹cej
przeze mnie wibracji Abrahama.
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Abraham wyt³umaczyli mi, ¿e myœl-po-myœli, zdanie-po-zdaniu,
dyskusja-po-dyskusji, my (Abraham i Esther) odnaleŸliœmy precyzyj-
ne i unikatowe sposoby objaœniania ich nauk, które nieustannie siê
rozwijaj¹ i nabieraj¹ coraz to wiêkszej przejrzystoœci i jasnoœci. W mo-
mencie, kiedy Abraham przesy³aj¹ do mnie blok myœlowy (na pozio-
mie podœwiadomym), najlepiej jak potrafiê staram siê znaleŸæ jego
odpowiednik w postaci s³ów w jêzyku angielskim u¿ywanych w œwie-
cie fizycznym, jak najdok³adniej oddaj¹cych jego znaczenie. A w sy-
tuacji, kiedy u¿yte przeze mnie s³owa stanowi¹ idealne odzwierciedle-
nie znaczenia myœli Abrahama, ogarnia nas niesamowity sza³ radoœci
p³yn¹cej z krystalizowania znaczeñ tych bloków myœlowych z potê¿n¹,
totalnie poch³aniaj¹c¹ nas precyzj¹. Ponadto, ilekroæ wracamy do tego
tematu, poziom jego krystalizacji wzrasta.

Jednak¿e radoœæ, której ja doœwiadczam z tej wymiany myœli, jest
przeogromna! Potrafiê wyczuæ tê mi³oœæ, si³ê i radoœæ, któr¹ odczu-
wa Abraham, kiedy przemawiaj¹ przeze mnie. Nieomal¿e ka¿dego
dnia nap³ywaj¹ do nas proœby z jakiegoœ zak¹tka œwiata o przedsta-
wienie kolejnego seminarium Abraham-Hicks i nasz grafik zajêæ
z roku na rok siê rozrasta. Jednak¿e, na obecnym etapie, podjêcie siê
nowych zajêæ musia³oby siê odbyæ kosztem zaprzestania naszej do-
tychczasowej dzia³alnoœci.

Wizja naszej pracy, która nam z Jerrym wspólnie przyœwieca, obej-
muje spotkania z jak najwiêksz¹ liczb¹ ludzi (w formie spotkañ inte-
raktywnych typu: pytania i odpowiedzi) tak, aby przes³anie Abrahama
mog³o zataczaæ jak najwiêksze krêgi i nie istnieje nic, co sprawia³oby
nam wiêcej radoœci ni¿ przebywanie w sali wype³nionej po brzegi pe³-
nymi entuzjazmu i spragnionymi wiedzy uczestnikami warsztatów Sztu-
ki Przyzwalania, którzy przyszli na spotkanie z nami z ich œwie¿o opra-
cowanymi wyszukanymi pytaniami do Abrahama.

Pytania, z którymi ludzie przychodz¹ do Abrahama, jak równie¿
pytania naturalnie rodz¹ce siê w efekcie naszego w³asnego ¿ycia s¹
czynnikiem powoduj¹cym nieustann¹ krystalizacjê i rozprzestrze-
nianie siê przes³ania Abrahama. Ilekroæ Abraham dziel¹ siê z nami
jak¹kolwiek sugesti¹, Jerry i ja zawsze staramy siê jak najlepiej j¹
zrozumieæ i zastosowaæ j¹ w naszym ¿yciu. Na przestrzeni wielu
lat, Abraham przekazali nam wiedzê o wielu procesach – z sympati¹
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mawiaj¹ o sobie, ¿e s¹ odwiecznymi producentami procesów. Za-
tem, ilekroæ proponuj¹ nam jakiœ proces, zawsze staram siê znaleŸæ
okazjê w swoim w³asnym ¿yciu do jego zastosowania – i wysi³ki
moje zawsze przynosz¹ natychmiastowe i zadowalaj¹ce rezultaty.
Kiedy przygl¹dam siê temu cudownemu ¿yciu, które jest naszym
udzia³em, kiedy dostrzegam te zadziwiaj¹ce efekty, których doœwiad-
czamy w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, kiedy ogarnia mnie to poczucie
bezpieczeñstwa p³yn¹ce ze zrozumienia, ¿e my naprawdê tworzymy
nasz¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ i odczuwam satysfakcjê z wykreowania
tak cudownej rzeczywistoœci, pragnê podzieliæ siê z ka¿dym wiedz¹,
której odkrycia ju¿ dokonaliœmy.

Ka¿dego roku organizujemy i prowadzimy oko³o 60 warsztatów,
podró¿uj¹c z miasta do miasta naszym niesamowitym busem, który
Abraham z sympati¹ okreœlaj¹ mianem „monstrualnego busa”. Nie-
ustannie udaje siê nam znajdowaæ nowe urocze miejsca, w których siê
zatrzymujemy, spacerujemy i piszemy ksi¹¿ki. Robimy tak dlatego,
poniewa¿ znalezienie miejsca, w którym czujemy siê wspaniale jest
kluczem o ogromnym znaczeniu dla osi¹gniêcia stanu odprê¿enia siê
i odbioru przekazu Abrahama. Kiedy przebywamy w naszym domu,
w stanie Texas, korzystamy z wielu dostêpnych zacisznych, ubocznych
i przepiêknych miejsc, w których mogê spocz¹æ i odebraæ bloki myœlo-
we Abrahama. Lecz moim ulubionym miejscem pozostaje nasz wyj¹t-
kowy domek na drzewie. Zawsze z niecierpliwoœci¹ i radoœci¹ oczekujê
tego, co Abraham bêd¹ mieli do powiedzenia, kiedy wspinam siê na
koronê drzewa z laptopem pod pach¹ i zatapiam siê w rozkosznej Ener-
gii Abrahama.

*
Przed chwil¹, kiedy zamknê³am oczy i osi¹gnê³am stan relaksu

w oczekiwaniu na odbiór materia³u na kolejn¹, niew¹tpliwie wspa-
nia³¹ ksi¹¿kê, Abraham skierowali do mnie te s³owa: Esther, kolejne
s³owa pop³yn¹ z ³atwoœci¹. Tak wielu ludzi czyta ksi¹¿kê „Proœ a bê-
dzie ci dane”, ¿e ich pytania o doprecyzowanie ju¿ do nas docieraj¹.
Tym samym, napisanie niniejszej ksi¹¿ki, która ró¿ni siê od pozosta-
³ych, bêd¹cej kontynuacj¹ ksi¹¿ki pierwszej, przyjdzie Ci z ³atwoœci¹.
Niech pisanie jej przyniesie Ci radoœæ. Nam przynosi radoœæ przyjem-
noœæ, jak¹ czerpiesz z tego domku na drzewie. A teraz, do dzie³a...
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Nowy sposób
patrzenia na życie

przeciwieñstwie do pogl¹dów g³oszonych przez wielu na-
szych fizycznych przyjació³, ¿ycie na planecie Ziemia prze-
¿ywa obecnie czasy swojego najwiêkszego rozkwitu... i nie-
ustannie siê polepsza! To pe³ne entuzjazmu i radoœci celne

stwierdzenie nie jest tylko i wy³¹cznie efektem naszej obserwacji
zawi³ych szczegó³ów ¿ycia na Ziemi, lecz równie¿ wyp³ywa z naszej
œwiadomoœci dzia³ania potê¿nych Praw Wszechœwiata i oparte jest
na naszym rozumieniu faktu, i¿ wszystkie rzeczy odwiecznie osi¹-
gaj¹ coraz to wy¿szy poziom ewolucji i coraz to wiêksz¹ doskona-
³oœæ.

Ludzie na Ziemi czêsto narzekaj¹ na jakoœæ ¿ycia we wspó³cze-
snych czasach, wytykaj¹c, i¿ brakuje w nim obecnie czegoœ, co kie-
dyœ przynosi³o im radoœæ i z utêsknieniem powracaj¹ w myœlach do
odleg³ych czasów lub warunków ¿ycia w nich panuj¹cych. Lecz my
nigdy nie szukamy lepszych czasów w przesz³oœci, gdy¿ œwiadomi
jesteœmy faktu, i¿ to, co obecnie siê wydarza i to, co wkrótce nadej-
dzie, zawsze bêdzie przynosi³o to, co ¿ycie ma najlepszego do zaofe-
rowania.

Ludzie czêstokroæ mylnie pojmuj¹ swoj¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹
w tym wspania³ym procesie odwiecznego rozkwitu ¿ycia i ulegle po-
strzegaj¹ siebie jako odgrywaj¹cych pozbawione znaczenia role w szer-
szej perspektywie porz¹dku Wszechœwiata. Niektórzy wierz¹, i¿ Bóg

Rozdział 1.
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lub jakaœ Wy¿sza Moc, stworzy³a wszystko, co istnieje, ³¹cznie z ni-
mi samymi oraz, ¿e ich obecny pobyt tutaj na planecie Ziemia ma
za cel osi¹gniêcie stanu wiêkszej pobo¿noœci lub przypodobanie siê
Bogu w celu pozyskania jego aprobaty. Inni postanowili, ¿e œwiat,
w którym przysz³o im ¿yæ, pozbawiony jest Boga i, z tego te¿ wzglê-
du, nie staraj¹ siê przypodobaæ nikomu.

Patrz¹c na te sprawy z naszego szerszego, Nie-Fizycznego punktu
widzenia, zdajemy sobie sprawê z potêgi, celu oraz wartoœci Istoty
ludzkiej, jak równie¿ z mocy ludzkiego umys³u i ludzkiej myœli, gdy¿
wiemy, i¿ to wy jesteœcie ow¹ Postêpow¹ Fal¹ Myœli. Rozumiemy
wartoœæ obfituj¹cego w zró¿nicowanie œrodowiska, w którym przysz³o
wam ¿yæ, jak równie¿ cel œrodowiska kontrastu, który dooko³a siebie
zauwa¿acie. Odczuwamy tê jasnoœæ myœli rodz¹c¹ siê w efekcie sku-
pienia uwagi na waszym œrodowisku oraz znajdujemy rozkosz w ob-
serwacji ewolucji myœli bêd¹cej skutkiem waszej mo¿liwoœci zdoby-
wania doœwiadczeñ ¿yciowych. Rozumiemy na czym polega akt
tworzenia, podobnie jak rozumiemy potêgê myœli.

Celem waszej egzystencji na tej planecie w tym ciele fizycznym
nie jest d¹¿enie do osi¹gniêcia tego, co Nie-Fizyczne, gdy¿ nie jeste-
œcie odseparowani od tego, co Nie-Fizyczne; jesteœcie przed³u¿eniem
– przed³u¿eniem Postêpowej Fali – owej Energii Nie-Fizycznej.
Waszym celem na Ziemi nie jest podejmowanie próby powrotu do
tego, co jest Nie-Fizyczne, lecz wrêcz przeciwnie – przywo³anie
tego, co Nie-Fizyczne do miejsca, w którym wy siê znajdujecie.
W procesie owego przywo³ywania, Wszystko-Co-Istnieje rozwija
siê i poszerza, a podejmowana przez was czynnoœæ przywo³ywania
jest powodem, dla którego ma miejsce ów rozwój i poszerzanie siê
Wszechœwiata.

Wszechświat słyszy i wysłuchuje
każdej twojej preferencji

Id¹c przez ¿ycie, œwiadom œrodowiska i wszystkich jego kontra-
stuj¹cych elementów, jesteœ œwiadkiem zachodz¹cego w tobie natu-
ralnego procesu krystalizacji twoich osobistych preferencji. Czasa-
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mi owe preferencje s¹ w tak znacz¹cym stopniu uœwiadamiane, ¿e
ty sam wyra¿asz siê o nich jako o pragnieniach, a czasami przybie-
raj¹ one charakter bardziej subtelny i nie towarzysz¹ im ¿adne s³o-
wa, a dzieje siê tak, poniewa¿ preferencje te rodz¹ siê na wielu pozio-
mach twojej Istoty. Nawet komórki twojego cia³a stanowi¹ centra
Œwiadomoœci, „które” doœwiadczaj¹ kontrastu i konkretyzuj¹ swoje
preferencje. W rzeczy samej, wszystko wokó³ ciebie: twoje zwierzê-
ta, twoje drzewa – a nawet twoje ska³y, brud i kurz – wszystko to
têtni¹ce ¿yciem, ¿ywe jednostki Œwiadomoœci doœwiadczaj¹ce kon-
trastu i precyzuj¹ce swoje preferencje. A wszystkie te ¿yj¹ce i pulsu-
j¹ce ¿yciem preferencje charakteryzuj¹ siê moc¹ przyci¹gania.

 Mówi¹c proœciej, zjawisko to lubimy ujmowaæ w nastêpuj¹cy
sposób: Kiedy o coœ prosisz, ju¿ to dosta³eœ. Zawsze to dostajesz.
Dostajesz to za ka¿dym razem. Bez wyj¹tków... Kiedy ty lub kto-
kolwiek lub cokolwiek innego wyra¿a proœbê, za ka¿dym razem
proœba ta jest wys³uchiwana.

A ów prosty proces otwarcia siê na doznawanie doœwiadczeñ, któ-
ry sk³ania Œwiadomoœæ do sprecyzowania osobistych preferencji,
uruchamia proces przyci¹gania wibracji, który z kolei, powoduje
Odwieczn¹ ekspansjê Wszechœwiata.

Kiedy sobie uœwiadomisz, ¿e wszystko, co dooko³a siebie widzisz
w swojej rzeczywistoœci czasoprzestrzennej jest Œwiadomoœci¹, ¿e
ka¿de centrum Œwiadomoœci doznaje doœwiadczenia, w wyniku któ-
rego rodz¹ siê jego w³asne preferencje oraz, ¿e Wszechœwiat s³yszy
i wys³uchuje ka¿dej preferencji, wtedy z pewnoœci¹ zrozumiesz, tak
jak my, ¿e wszystko jest w jak najlepszym porz¹dku.

Jesteś potężnym twórcą Postępowej Fali Myśli

P³yniesz na Postêpowej Fali Myœli, Doœwiadczenia i Rozwoju.
Z ca³¹ pewnoœci¹ nie uczestniczysz w tej misji sam, gdy¿ wszystko,
co wydarzy³o siê przed tob¹, ma œwiadomoœæ miejsca, w którym siê
znajdujesz, dzia³añ, które podejmujesz, i próœb, które kierujesz do
Wszechœwiata. Ta Nie-Fizyczna strona ciebie jako Twórcy Postêpo-
wej Fali, równie¿ doœwiadcza tego rozwoju, czerpi¹c rozkosz p³y-
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n¹c¹ z nowych pomys³ów i z radoœci¹ przy³¹czaj¹c siê do ciebie pod-
czas twojej nieustannej podró¿y ku twojej porywaj¹cej przysz³oœci.

Pragnieniem naszym jest to, abyœ sobie przypomnia³ to wszystko,
czym jesteœ, tak, abyœ móg³ czerpaæ radoœæ i satysfakcjê z tego punk-
tu obserwacyjnego Postêpowej Fali w taki sposób, w jaki zamierza-
³eœ tego dokonaæ w momencie podejmowania decyzji o pojawieniu
siê w tym ciele fizycznym.

Nie jesteœcie ni¿szymi Istotami potrzebuj¹cymi oœwiecenia. Nie
jesteœcie pozbawionymi znaczenia cz¹steczkami tego bezmiernego,
niekoñcz¹cego siê Wszechœwiata. Nie jesteœcie dzieæmi, które zb³¹-
dzi³y lub, o których ktoœ zapomnia³, usi³uj¹cymi odszukaæ drogê do
domu...

Jesteœcie potê¿nymi twórcami Postêpowej Fali p³yn¹cymi na posia-
daj¹cej najwiêksze znaczenie fali rozkwitu, jaka kiedykolwiek mia³a
miejsce. A pragnieniem naszym jest to, abyœcie powrócili do swojej
œwiadomoœci tej prawdy, tak, aby czas waszego pobytu w tym ciele
fizycznym by³ czasem prze¿ywania œwiadomej i celowej radoœci!
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Życie na planecie Ziemia
nieustannie zmienia się
na lepsze

a¿de pokolenie ¿yj¹ce na waszej planecie odnosi korzyœæ
z doœwiadczeñ ¿yciowych poprzednich pokoleñ. Przypusz-
czamy, ¿e takie stwierdzenie wydaje siê oczywiste dla wiêk-
szoœci osób, które by go przeczyta³y, jednak¿e, zdanie to

zawiera o wiele wiêkszy sens, ni¿ wiêkszoœæ z was zrozumia³aby na
pierwszy rzut oka.

Zastanówcie siê nad tym zdaniem z punktu widzenia swojej œwia-
domoœci istnienia Prawa Przyci¹gania (podobne przyci¹ga podob-
ne), i przypomnijcie, ¿e wszystko, co istnieje w waszej fizycznej
czasoprzestrzeni istnieje w niej z powodu zogniskowania próœb emi-
towanych z tej czasoprzestrzeni. Zaczniecie uœwiadamiaæ sobie zna-
czenie wszystkich osób, które skupi³y swoj¹ uwagê, wszystkich osób,
które doœwiadczy³y w swoim ¿yciu kontrastu, jak równie¿ tych
wszystkich, którzy wyartyku³owali swoje proœby – proœby o uzyska-
nie odpowiedzi na stawiane przez nich pytania; proœby o rozwi¹za-
nie nurtuj¹cych ich problemów; proœby o poprawê sytuacji, jak rów-
nie¿ o realizacjê pragnieñ.

Owo doœwiadczanie kontrastu, które powoduje zogniskowanie pra-
gnienia, przywo³uje ze Wszechœwiata Twórcz¹ Energiê i stanowi czyn-
nik powoduj¹cy ewolucjê wszelkiego ¯ycia na Ziemi. Celnym by³oby
stwierdzenie, ¿e owo prze¿ywanie kontrastu równoznaczne jest z wysy-
³aniem próœb lub pragnieñ przywo³uj¹cych Energiê, któr¹ stanowi ̄ ycie.

Rozdział 2.
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Przeogromna satysfakcja płynie
ze świadomego i Celowego Aktu Tworzenia

Wielokrotnie mówiliœmy o Procesie Twórczym i t³umaczyliœmy,
¿e to ty sam jesteœ twórc¹ w³asnego doœwiadczenia ¿ycia. Wielu
ludzi zaczyna pojmowaæ tê œcis³¹ wspó³zale¿noœæ zachodz¹c¹ po-
miêdzy tym, o czym myœl¹, uczuciami, jakie myœli te w nich wywo-
³uj¹ a tym, co siê nastêpnie urzeczywistnia w odpowiedzi na tak¹
koncentracjê uwagi. Dziêki celowej i œwiadomej koncentracji na
konkretnych osobistych aktach tworzenia, wielu ludzi na œwiecie
staje siê uczniami nauki o Celowym Tworzeniu, znajduj¹cymi wielk¹
satysfakcjê w jej stosowaniu.

Radoœæ sprawia nam obserwowanie jak nasi fizyczni przyjaciele
celowo skupiaj¹ swoje myœli, jednoczeœnie zastanawiaj¹c siê nad
emocjonalnymi reakcjami powodowanymi przez te myœli, a tym
samym kieruj¹c akt twórczy ich w³asnych doœwiadczeñ ¿yciowych
w stronê coraz to bardziej satysfakcjonuj¹cych efektów koñcowych.
Takie dzia³anie przynosi ogromn¹ satysfakcjê.

Du¿¹ radoœæ sprawia nam obserwowanie jak nasi fizyczni przy-
jaciele prze¿ywaj¹ sytuacje niepo¿¹dane, po czym celowo i œwiado-
mie modyfikuj¹ punkt koncentracji swojej uwagi, tym samym zmie-
niaj¹c w³asne samopoczucie, jednoczeœnie zmieniaj¹c swój punkt
przyci¹gania, a tym samym, otrzymuj¹c inne, bardziej satysfak-
cjonuj¹ce rezultaty koñcowe. Ogromna satysfakcja p³ynie z takie-
go dzia³ania.

Zatem, celowe skupianie uwagi jest aktem Celowego Tworzenia
i wielka radoœæ p³ynie z celowego tworzenia satysfakcjonuj¹cych
rezultatów koñcowych. Satysfakcjê przynosi zmiana stanu w³asne-
go cia³a ze stanu choroby na stan zdrowia. Satysfakcjê przynosi przy-
ci¹ganie i przyzwalanie na otrzymanie wiêkszej iloœci pieniêdzy na
zakup wielu satysfakcjonuj¹cych rzeczy. Satysfakcjê przynosi rów-
nie¿ dokonywanie zmian w zwi¹zkach, ¿ycie w nowych domach i pro-
wadzenie nowych samochodów. Satysfakcjê przynosi sprawowanie
kontroli nad wszystkimi fizycznymi oznakami w³asnego doœwiad-
czenia ¿ycia...
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Sztuka Przyzwalania na twoją Celową Intencję

Jeszcze nie tak dawno temu, zachêciliœmy Jerry’ego i Esther do
zmiany nazwy seminariów Abraham-Hicks z tytu³u: „Nauka o Ce-
lowym Tworzeniu” na tytu³: „Sztuka Przyzwalania”, poniewa¿ Ce-
lowe Tworzenie polega na czymœ o wiele wiêkszym ni¿ na uzyski-
waniu szczêœliwych zakoñczeñ lub poprawy warunków ¿yciowych.
Celowe Tworzenie, tak naprawdê, polega na „Przyzwalaniu” na twoje
w³asne osobiste po³¹czenie ze Strumieniem Dobrostanu i z tym
wszystkim, co uwa¿asz za dobre.

Chocia¿ akt twórczy z ca³¹ pewnoœci¹ polega na osi¹ganiu rezul-
tatów lub manifestacji po¿¹danych rzeczy, doœwiadczeñ i warun-
ków, w rzeczy samej, bardziej polega on na samym procesie tworze-
nia. Innymi s³owy, cudownie jest przyci¹gn¹æ i z tego te¿ wzglêdu
posiadaæ piêkny nowy samochód – lecz ¿ycie to, tak naprawdê, pro-
ces dokonywania tego wszystkiego.

¯ycie tak naprawdê, polega na odczuciu tego niewielkiego szturch-
niêcia (poci¹gniêcia) p³yn¹cego z braku satysfakcji ze swojego obecne-
go samochodu... a nastêpnie na odczuciu tego subtelnego procesu
krystalizacji osobistych preferencji dotycz¹cych czegoœ innego... po
czym, na zestrojeniu siê z myœl¹ o nowym samochodzie i ze szczegó-
³ami dotycz¹cymi tego¿ upragnionego samochodu... i na œwiadomym
obserwowaniu wprawianych w ruch si³ i sytuacji maj¹cych ma celu
zrobienie w twoim ¿yciu miejsca na nowy nabytek.

¯ycie tak naprawdê, polega na nieustannym, nigdy niekoñcz¹-
cym siê ponownym skupianiu uwagi z ka¿dego nowego punktu wi-
dzenia. ¯ycie zawsze p³ynie do ciebie i przez ciebie, lecz posiadanie
przez ciebie pe³nej œwiadomoœci tego procesu jest w najwy¿szym
stopniu prawdziwym doœwiadczaniem ¿ycia.

Osi¹gniêcie celu koñcowego to urzeczywistnienie; œwiadome za-
rz¹dzanie równowag¹ swoich wibracji i utrzymywanie tej równowa-
gi jest Celowym i Œwiadomym Prze¿ywaniem ¯ycia. I to, tak na-
prawdê, okreœlamy mianem Sztuki Przyzwalania.
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Twoja zadziwiająca moc Celowej Intencji

Zatem, niniejsza ksi¹¿ka zawieraj¹ca myœli Postêpowej Fali doty-
czy, tak naprawdê, zrozumienia znaczenia posiadania Celowej In-
tencji dla osi¹gniêcia wyniku koñcowego, przy jednoczesnym do³o-
¿eniu starañ o zachowanie równowagi twojej Energii w tym procesie.
Lecz w o wiele wiêkszym stopniu dotyczy ona œwiadomoœci równo-
wa¿enia Energii ni¿ wytyczania celów, b¹dŸ koncentrowania siê na
osi¹ganiu wyników koñcowych. Niniejsza ksi¹¿ka zrodzi³a siê w³a-
œnie z tego niezwykle wa¿nego rozró¿nienia.

Kiedy zrozumiesz i zaczniesz z powodzeniem stosowaæ opisane
w niej procesy, nie tylko szybciej osi¹gniesz upragnione cele i rezul-
taty, ale równie¿ radoœæ bêdzie ci sprawiaæ ka¿dy pojedynczy krok
prowadz¹cy ciê do celu i to jeszcze przed urzeczywistnieniem siê
twoich pragnieñ. Prze¿ywanie ¿ycia bêdzie nieustann¹ podró¿¹ w ra-
doœci, zamiast tu³aczk¹ z³o¿on¹ z okresów wyd³u¿onej posuchy prze-
rywanej okresami chwilowej satysfakcji p³yn¹cej z osi¹gniêcia cze-
goœ po¿¹danego.
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Śmierć jako kolejny
nowy początek

iêkszoœæ ludzi nie ma dok³adnego pojêcia o tym, kim na-
prawdê s¹. Nie s¹ do koñca pewni sk¹d pochodz¹, ani
dok¹d zmierzaj¹. A co najwa¿niejsze, brak im poczucia
sensu pobytu na planecie Ziemia i nie znaj¹ powodu, dla

którego tutaj s¹.
My proponujemy ci nasz¹ œwiadomoœæ tego, kim jesteœ i tego,

jakie miejsce zajmujesz w szerszej perspektywie Wszystkiego-Co-
Istnieje, poniewa¿ rozumiemy znaczenie, jakie mo¿e ona mieæ dla
ciebie. Kiedy ju¿ przypomnisz sobie kim jesteœ i odzyskasz swoje
poczucie pe³nej ci¹g³oœci obejmuj¹cej miejsce, z którego pochodzisz
i miejsce, do którego zmierzasz, twoja teraŸniejszoœæ, w której kryje
siê twoja moc, stanie siê nieskoñczenie bardziej satysfakcjonuj¹ca.

Byæ mo¿e, naj³atwiejsz¹ drog¹ prowadz¹c¹ do uœwiadomienia so-
bie pe³ni twojej Istoty bêdzie rozpoczêcie przez nas dyskusji na te-
mat œmierci fizycznej. Takie postawienie sprawy wydaæ ci siê mo¿e
nieco nietypowe, jeœli nale¿ysz do tych z naszych fizycznych przyja-
ció³, którzy postrzegaj¹ „œmieræ” jako „koniec” twojego doœwiadcze-
nia ¿ycia. Jednak¿e, my nie postrzegamy tego, co nazywasz swoim
doœwiadczeniem „œmierci” jako zakoñczenie czegokolwiek, gdy¿ je-
steœ Odwieczn¹ Istot¹, która nie ma koñca.

Analogicznie do faktu, ¿e to, co nazywasz „œmierci¹” nie stanowi
koñca twojego doœwiadczenia ¿ycia to, co nazywasz „narodzinami”

Rozdział 3.
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nie stanowi³o jego pocz¹tku. Jesteœ Odwieczn¹ Œwiadomoœci¹ wyra-
¿aj¹c¹ siê w bezgranicznym, przepiêknym tañcu Œwiadomoœci. Nigdy
nie przestaniesz istnieæ.

Kiedy doœwiadczasz tego, co nazywasz „œmierci¹ fizyczn¹” (s³owa
te precyzujemy z pe³n¹ ostro¿noœci¹, gdy¿ nie istnieje coœ takiego
jak œmieræ), wycofujesz swoj¹ Œwiadomoœæ ze swojego potê¿nego
punktu wyostrzonej uwagi, który jest ci znany jako twoja osobo-
woœæ fizyczna i ogniskujesz swoj¹ uwagê w pe³ni w królestwie Nie-
Fizycznym. A w chwili owej zmiany wyostrzenia uwagi, pozosta-
wiasz za sob¹ wszelkie uczucia ni¿szoœci, wszelkie stany zw¹tpienia,
wszelkie zmartwienia, wszelk¹ nienawiœæ, wszelki gniew – i w chwili,
która jest zbyt krótka, by j¹ zmierzyæ – wy³aniasz siê ponownie do
perspektywy radosnej, czystej i Pozytywnej Energii, która stanowi
to, czym naprawdê jesteœ.

Kiedy podejmujesz decyzjê o wynurzeniu siê w ciele fizycznym,
zaledwie czêœæ tej Œwiadomoœci, która jest tob¹, chwilowo zogni-
skowana jest w twoim ciele fizycznym. Kiedy doœwiadczasz
„œmierci fizycznej” owa wyostrzona Œwiadomoœæ wycofywana jest
z tego, co fizyczne i ponownie ogniskowana jest w tym, co Nie-
Fizyczne.

Twojemu pobytowi tutaj
towarzyszy Celowa Intencja

Ogniskowanie Œwiadomoœci w ciele fizycznym nie jest czymœ, co
traktowane jest lekko z twojej perspektywy Nie-Fizycznej. Podejmo-
waniu decyzji o przeniesieniu Œwiadomoœci do tej rzeczywistoœci cza-
soprzestrzennej, towarzyszy twoja jasna i celowa intencja, a wynu-
rzeniu siê w ciele fizycznym towarzyszy ogromny entuzjazm.
Przepe³nia ciê wtedy gor¹ce i ¿ywe oczekiwanie z kilku powodów:

• Œwiadomy jesteœ faktu, ¿e jesteœ Istot¹ Odwieczn¹.
• Zdajesz sobie sprawê z wartoœci twojej Istoty.
• Zachowujesz pe³n¹ œwiadomoœæ tego, kim jesteœ.
• Nie w¹tpisz w swoj¹ wartoœæ, ani w to, na ile zas³ugujesz.
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• Rozumiesz, i¿ ¿ycie p³yn¹ce w tej czasoprzestrzeni stanowi Postê-
pow¹ Falê Myœli.

• Zdajesz sobie sprawê, ¿e przychodzisz do œrodowiska stabilnego
i zrównowa¿onego.

• Wiesz, ¿e Dobrobyt jest dominuj¹cym porz¹dkiem w tym œrodo-
wisku.

• Œwiadomy jesteœ faktu, ¿e œrodowisko to charakteryzuje niesamo-
wita ró¿norodnoœæ pasjonuj¹cych elementów.

• Pojmujesz dzia³anie Praw Wszechœwiata i znasz podstawy aktu
tworzenia.

• Jesteœ mistrzem aktu tworzenia i zdajesz sobie z tego sprawê.
• Doœwiadczanie aktu tworzenia przynosi ci radoœæ.
• Wiesz, ¿e jesteœ w tym dobry.
• Rozumiesz dzia³anie Prawa Przyci¹gania i doceniasz jego wartoœæ.
• Œwiadomy jesteœ faktu, i¿ jest to prawo sprawiedliwe i jesteœ

wdziêczny za konsekwencjê, z jak¹ dzia³a.
• Jesteœ gotowy na przyjêcie nowej perspektywy, co pozwoli otacza-

j¹cemu ciê œrodowisku wzbudziæ w tobie inspiracjê do tworzenia
nowych osobistych preferencji i pragnieñ.

• Uwielbiasz odczuwaæ, jak rodzi siê w tobie zupe³nie nowe i œwie-
¿e pragnienie.

• Potrafisz odczytaæ odpowiedŸ Wszechœwiata na twoje nowe i œwie¿e
pragnienie.

• Napawasz siê uczuciem, jakie wzbudza w tobie pragnienie przy-
wo³uj¹ce do ciebie jego spe³nienie, jak równie¿ upajasz siê dozna-
niem pragnienia przep³ywaj¹cego przez ciebie.

• Masz œwiadomoœæ, ¿e owo uczucie pragnienia jest odczuwaniem
¯ycia.

• Zjawisko kontrastu nie zak³óca ju¿ spokoju twojego umys³u, gdy¿
rozumiesz cel jego istnienia.

• Pojmujesz, ¿e twoje w³asne pragnienia powstan¹ w wyniku na-
wi¹zania przez ciebie relacji ze zjawiskiem kontrastu i ró¿norod-
noœci.

• Nie odczuwaj¹c jakichkolwiek zastrze¿eñ, ochoczo i z entuzja-
zmem oczekujesz uœwiadomienia sobie narodzin nowego pragnie-
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nia, co jest nieuniknionym rezultatem twojego uczestnictwa w Po-
stêpowej Fali ¿ycia.

• Przybywasz na Ziemiê nie z zamiarem oczekiwania na ukoñcze-
nie czegokolwiek, gdy¿ zachowa³eœ m¹dr¹ pamiêæ o Odwiecznej
naturze ciebie samego i Wszystkiego-Co-Istnieje.

• Œwiadomy jesteœ faktu, i¿ ¿ycie bêdzie odwiecznie rozwijaæ siê
i rozkwitaæ oraz, ¿e uzupe³nienie go lub zakoñczenie nie jest two-
im celem, ani celem kogokolwiek innego.

• Rozumiesz, ¿e rozwój jest naturalnym wynikiem twojego skupie-
nia siê na kontraœcie, poniewa¿ zdajesz sobie sprawê, ¿e to kon-
trast sk³oni ciê do wyra¿ania próœb.

• Wiesz, ¿e kiedy wysy³asz proœbê, ona zawsze jest wys³uchiwana,
tote¿ nie czujesz w sobie pragnienia unikania kontrastu, ponie-
wa¿ rozumiesz moc kontrastu polegaj¹c¹ na ogniskowaniu twojej
uwagi.

• Doskonale zdajesz sobie sprawê, ¿e ró¿norodnoœæ i kontrast sk³o-
ni¹ ciê do skonkretyzowania i sprecyzowania twoich osobistych
preferencji; wiesz równie¿, i¿ ka¿da z tych preferencji, niezale¿nie
od tego, jak bêdzie ona du¿a lub ma³a, zostanie wys³uchana w chwi-
li, w której siê narodzi.

Zatem, poczucie wdziêcznoœci za otaczaj¹ce ciê œrodowisko kon-
trastu jest niezbêdne, abyœ móg³ œwiadomie doœwiadczyæ ci¹g³oœci
tego Kim-Naprawdê-Jesteœ.

Przyszedłeś tutaj oczekując
wzbudzenia nowych pragnień

Chcemy pomóc ci na nowo odzyskaæ owo gor¹ce pragnienie i wy-
czekiwanie, które odczuwa³eœ w stosunku do radosnego doœwiad-
czenia ¿ycia w momencie, kiedy pojawi³eœ siê w tym ciele fizycz-
nym i w tej czasoprzestrzeni. Nie przyszed³eœ tutaj, aby naprawiæ
coœ, co siê zepsu³o, ani po to, aby pomóc zagubionemu œwiatu po-
wróciæ na w³aœciwe tory. Nie przyszed³eœ tutaj, aby udowadniaæ, ¿e
posiadasz wartoœæ i zas³ugujesz na to, co najlepsze, ani po to, aby
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wypracowaæ sobie nagrodê za wysi³ki podejmowane podczas pobytu
w tym ciele... Przyszed³eœ tutaj – zachowuj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ
swojej wartoœci i tego, ¿e zas³ugujesz na najlepsze, jak równie¿ za-
chowuj¹c œwiadomoœæ o doskona³oœci œwiatów, fizycznego i Nie-Fi-
zycznego – do œrodowiska obfituj¹cego w kontrast, o którym wie-
dzia³eœ, ¿e wzbudzi on w tobie nowe, œwie¿e osobiste pragnienia;
pragnienia wyposa¿one w moc przywo³ywania Energii, Œwiadomo-
œci oraz Wszystkiego-Co-Istnieje w celu skierowania ich na nowy
akt tworzenia Postêpowej Fali.

Zdawa³eœ sobie znakomicie sprawê z faktu, i¿ jesteœ ¯yciem do-
œwiadczaj¹cym procesu prze¿ywania ¯ycia, uczestnicz¹cym w akcie
tworzenia jeszcze wiêkszego ¯ycia.

A co najwa¿niejsze, wiedzia³eœ (a twoja Nie-Fizyczna czêœæ ciebie
wci¹¿ o tym wie), ¿e powodem kryj¹cym siê za ca³oœci¹ ca³oœci ca³e-
go tego procesu – jest radoœæ!
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Jesteś przedłużeniem wibracji
tego, co Nie−Fizyczne

godnie z wyobra¿eniem, jakie rozwin¹³eœ o sobie jako o isto-
cie funkcjonuj¹cej w twoim ciele fizycznym, jeœli jesteœ taki,
jak wiêkszoœæ z naszych fizycznych przyjació³, nie znasz tak
naprawdê siebie takim, jakim my ciebie znamy. Dostrzegasz

tylko swoj¹ fizyczn¹ naturê – swoje cia³o, krew i koœci. Z ca³¹ pewno-
œci¹, przyznajemy, ¿e jesteœ tym wszystkim, co znasz jako twoje cia³o
fizyczne, jednak nam znany jesteœ lepiej jako Œwiadomoœæ, jako Wi-
bracja oraz jako przed³u¿enie Strumienia Energii Źród³a.

W o wiele wiêkszym stopniu jesteœ Wibracj¹ i Energi¹ ni¿ Istot¹
fizyczn¹, któr¹ rozpoznajesz jako siebie samego. I tylko wtedy, kie-
dy zrozumiesz siebie samego jako Istotê Wibracyjn¹, bêdziesz w sta-
nie uznaæ owo kontinuum Energii Wibracyjnej, które w rzeczy sa-
mej, jest tob¹. A tak naprawdê, tylko wtedy, kiedy œwiadomie zdasz
sobie sprawê z istnienia tego kontinuum, bêdziesz w stanie wype³-
niæ swój prawdziwy powód, dla którego jesteœ tutaj w tym ciele lub
czerpaæ prawdziw¹ radoœæ p³yn¹c¹ z uczestnictwa w tym procesie.

Ludzie czêstokroæ czuj¹ siê zdezorientowani, kiedy próbuj¹ siebie
postrzegaæ jako Wibracjê lub jako Energiê, poniewa¿ przyzwyczajeni
s¹ do obserwacji tylko fizycznych manifestacji tych wibracji. Obser-
wuj¹c twój œwiat ze wszystkimi jego cechami charakterystycznymi,
tak ³atwo jest daæ siê poch³on¹æ rezultatom tych wibracji... ¿e zapo-
minasz o wibracjach, które te rezultaty wywo³a³y.

Rozdział 4.
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Emocje wskazują na twoją
Nie−Fizyczną względność

Twoje cia³o fizyczne przysz³o na œwiat wyposa¿one w tak precy-
zyjne i wymyœlne wibracyjne mechanizmy interpretacji otaczaj¹ce-
go ciê œwiata, ¿e czêstokroæ nie zdajesz sobie sprawy z ich posiada-
nia lub z faktu, i¿ pos³ugujesz siê nimi w celu okreœlenia twojej
rzeczywistoœci fizycznej – jednak¿e œwiat, w którym ¿yjesz, jest œwia-
tem wibracji, a odbiór wszystkiego, co postrzegasz, zawdziêczasz
swojej umiejêtnoœci interpretacji wibracji:

• Twoje oczy dokonuj¹ interpretacji wibracji i dlatego cieszysz
siê zmys³em wzroku.

• Twoje uszy dokonuj¹ interpretacji wibracji i dlatego cieszysz
siê zmys³em s³uchu.

• Twój nos dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz siê
zmys³em powonienia.

• Twoja skóra dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz siê
zmys³em czucia.

• Twój jêzyk dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz siê
zmys³em smaku.

Twoj¹ zdolnoœæ rozumienia ci¹g³oœci tego, kim jesteœ jako Od-
wieczna Istota Nie-Fizyczna (jak równie¿ tego, kim jesteœ tutaj
w tym ciele fizycznym) zawdziêczasz wibracyjnym mechanizmom
interpretacji, które nazywasz emocjami.

Twoje emocje, w ka¿dej chwili, s³u¿¹ ci jako wskaŸnik stosunku
wibracyjnego zachodz¹cego pomiêdzy tob¹ jako Istot¹ Nie-Fizyczn¹,
a tob¹ w postaci fizycznej. Nic nie ma wiêkszego znaczenia dla
ciebie ni¿ owa relacja, i nic nie jest w stanie bardziej podnieœæ ja-
koœæ twojego doœwiadczenia fizycznego ni¿ zrozumienie w³asnych
emocji, gdy¿ to emocje mówi¹ ci wszystko, co powinieneœ wie-
dzieæ w kwestii relacji zachodz¹cej pomiêdzy tob¹ fizycznym, a tob¹
Nie-Fizycznym.
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Połączenie, twój najbardziej naturalny
stan istnienia

Dziêki sformu³owaniu Celowej Intencji oraz przy odrobinie prak-
tyki, nie tylko zdobêdziesz œwiadomoœæ swojego zwi¹zku z twoj¹
JaŸni¹ Nie-Fizyczn¹, lecz bêdziesz równie¿ w stanie utrzymaæ sta³¹
harmoniê wibracyjn¹ z ow¹ JaŸni¹ Nie-Fizyczn¹. Ów stan uœwiado-
mienia sobie celowej i œwiadomej harmonii wibracyjnej z Energi¹
Źród³a nazywany jest przez nas Sztuk¹ Przyzwalania. Jest to sztuka
przyzwalania na obecnoœæ pe³ni tego, kim jesteœ, w tym potê¿nym
momencie Postêpowej Fali.

Ilekroæ udaje ci siê osi¹gn¹æ to cudowne Po³¹czenie, o¿ywia ciê
nowy przyp³yw si³, odczuwasz gor¹ce pragnienie, pasjê, mi³oœæ,
wdziêcznoœæ, jasnoœæ umys³u, witalnoœæ i entuzjazm. Innymi s³o-
wy, przyzwalasz sobie wtedy na korzystanie z tego, aby wszystko,
czym siê sta³eœ, obecne by³o w chwili aktu tworzenia charaktery-
stycznym dla Postêpowej Fali. Stanowi to najbardziej optymalne
doœwiadczenie aktu twórczego; najbardziej optymalny wyraz ¿ycia –
a zarazem jest twoim najbardziej naturalnym stanem istnienia.

Zatem, to Po³¹czenie z tym Kim-Naprawdê-Jesteœ uzyskuje siê
poprzez zestrojenie siê wibracji. Polega ono na dopasowaniu siê sy-
gna³ów wibracyjnych, nieodbiegaj¹cym tak bardzo w swojej naturze
od mechanizmu, którego zasadê dzia³ania rozumiesz, kiedy nasta-
wiasz funkcje wyszukiwania fal radiowych na konkretn¹ czêstotli-
woœæ tych fal, aby us³yszeæ muzykê nadawan¹ z konkretnej stacji
radiowej. Rozumiesz wtedy, ¿e jeœli chcesz odebraæ to, co nadawane
jest na czêstotliwoœci 98.7 FM, musisz nastawiæ funkcjê wyszuki-
wania w odbiorniku na czêstotliwoœæ 98.7 FM. Czêstotliwoœci te
musz¹ siê zgadzaæ, abyœ móg³ zapewniæ sobie czysty odbiór muzyki.

Chocia¿ twoje cia³o fizyczne nie jest wyposa¿one w funkcjê wy-
szukiwania, ani w urz¹dzenie namierzaj¹ce, które podawa³oby czê-
stotliwoœæ, na której nadajesz, twoje emocje skutecznie j¹ zastêpuj¹
i dostarczaj¹ ekwiwalent takiej informacji. Zwracaj¹c uwagê na
emocje, dos³ownie poprzez uczucia osi¹gasz harmoniê wibracyjn¹
ze Źród³em.
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Przybyłeś tutaj,
aby tworzyć własne
doświadczenia

iedy ju¿ uœwiadomisz sobie zale¿noœæ pomiêdzy twoj¹
osobowoœci¹ fizyczn¹ (która jest ci znana jako ty ¿yj¹cy
tutaj w tym ciele fizycznym) a Odwieczn¹ Nie-Fizyczn¹
Œwiadomoœci¹ (która naprawdê jest tob¹), mo¿esz przy-

st¹piæ do rozwa¿añ nad powodem, dla którego przyszed³eœ na œwiat
i doœwiadczasz ¿ycia fizycznego.

Œwiadomoœæ ci¹g³oœci twojego istnienia – œwiadomoœæ tego, ¿e tak
po prostu nie rozpocz¹³eœ swojego istnienia od narodzin w ciele fi-
zycznym, lecz œwiadomoœæ tego, ¿e jest to zaledwie kontynuacja tego
Kim-Naprawdê-Jesteœ – niezbêdna jest do prze¿ycia twojego obecnego
¿ycia w sposób jak najbardziej satysfakcjonuj¹cy i pe³ny.

Kolejnym wa¿nym czynnikiem satysfakcjonuj¹cego ¿ycia fizycz-
nego jest uznanie i zaakceptowanie twojej wartoœci i tego, ¿e zas³u-
gujesz na to, co najlepsze, a tê œwiadomoœæ uzyskaæ mo¿esz tylko
poprzez faktyczne Po³¹czenie z ow¹ Nie-Fizyczn¹ czêœci¹ ciebie.
Innymi s³owy, jeœli œwiadomie nie zdasz sobie sprawy z tego, Kim-
Naprawdê-Jesteœ i nie uda ci siê zestroiæ siê na poziomie wibracyj-
nym z tym Kim-Naprawdê-Jesteœ, ¿aden inny substytut fizyczny nie
zast¹pi tego Po³¹czenia.

Niektórzy usi³uj¹ wype³niæ to uczucie pustki, które daje siê im
odczuæ, kiedy nie s¹ wibracyjnie zestrojeni ze swoj¹ Nie-Fizyczn¹
Istot¹ Wewnêtrzn¹, Œwiadomoœci¹, Bogiem, Źród³em lub Energi¹ (ist-

Rozdział 5.
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nieje wiele ró¿nych nazw na okreœlenie tej Nie-Fizycznej czêœci cie-
bie). Robi¹ to najrozmaitszy sposób: jedni zabiegaj¹ o aprobatê in-
nych, drudzy staraj¹ siê uzyskaæ tak¹ aprobatê usi³uj¹c zmodyfiko-
waæ swoje zachowanie tak, aby odpowiada³o ono regu³om lub
wytycznym jednej lub drugiej grupy, a jeszcze inni ciê¿ko pracuj¹ nad
tym, aby przewy¿szaæ w³asnym zachowaniem inne osoby, z którymi
siê porównuj¹ i które obserwuj¹. Jednak, nie istniej¹ ¿adne œrodki
zastêpcze dla twojego wibracyjnego zestrojenia siê z samym sob¹.

Wibracyjne zestrojenie się
z tym Kim−Naprawdę−Jesteś

Nie istnieje nic, co mia³oby wiêksze znaczenie ni¿ wibracyjne
zestrojenie siê lub zachowanie kontinuum pomiêdzy tob¹ (w po-
staci fizycznej) a tob¹ (w postaci Nie-Fizycznej), gdy¿ na ka¿d¹
chwilê twojego ¿ycia ma wp³yw twoje Po³¹czenie lub brak owego
Po³¹czenia z twoj¹ Istot¹ Wewnêtrzn¹ tj. z Pe³ni¹ ciebie, któr¹ siê
sta³eœ, z tob¹, jakim by³eœ zanim nie narodzi³eœ siê w tym ciele
fizycznym.

Kiedy ju¿ pojmiesz Kim-Naprawdê-Jesteœ i œwiadomie pracujesz
nad osi¹gniêciem i utrzymaniem swojego wibracyjnego zestrojenia
z tym Kim-Naprawdê-Jesteœ, wszystko inne w twoim ¿yciu u³o¿y
siê w cudown¹ harmoniê. Jednak¿e, jeœli nie zadbasz o uzyskanie
i utrzymanie tego Po³¹czenia, nic, czego móg³byœ dokonaæ, nie wy-
pe³ni tej pustki, ani nie zast¹pi tego zestrojenia wibracji.

Czasami zdarza siê, ¿e osi¹gasz wibracyjne zestrojenie pod wp³y-
wem obserwacji czegoœ piêknego lub wchodz¹c w kontakt z kimœ, kto
doœwiadcza wibracyjnego zestrojenia siê ze swoj¹ W³asn¹ Istot¹ We-
wnêtrzn¹. Czasami, udaje ci siê niechc¹cy potkn¹æ siê i znaleŸæ drogê
do w³asnego zestrojenia siê nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, a mo¿e to
nast¹piæ na skutek odczucia wdziêcznoœci za coœ... Jednak¿e, posiada-
nie pe³nej œwiadomoœci wartoœci twojego zestrojenia siê oraz zrozu-
mienie sposobu, w jaki mo¿na je osi¹gn¹æ i jak mo¿na je utrzymaæ
jest sposobem na najlepsze doœwiadczenie ¿ycia. My okreœlamy to
mianem Celowego Tworzenia.
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Istota wewnętrzna, a twój System
Naprowadzania Emocji

Twoja œwiadomoœæ rozbie¿noœci wibracyjnej zachodz¹cej pomiê-
dzy rodzajem wibracji, jaki emitujesz z siebie w danym momencie
a rodzajem wibracji, jaki emituje z siebie twoja Istota Wewnêtrzna
stanowi dos³ownie twój System Naprowadzania Emocji. A kiedy
weŸmiesz pod uwagê kontinuum pomiêdzy tob¹ a tob¹, relacja ta
jest logiczna i zrozumia³a.

Jesteœ przed³u¿eniem siebie, stanowi¹cym Energiê Źród³a. I oto
znajdujesz siê tutaj, na tej Postêpowej Fali Myœli i skupiasz uwagê na
jakimœ temacie. A skupiaj¹c siê na tym temacie, emitujesz z siebie
wibracje o pewnej czêstotliwoœci, które albo pasuj¹, albo nie pasuj¹
do czêstotliwoœci wibracji emitowanych przez ciebie jako Istotê We-
wnêtrzn¹ w efekcie jej sposobu postrzegania tego tematu.

Dla przyk³adu, przypuœæmy, ¿e pope³niasz b³¹d w trakcie wyko-
nywania dzisiejszej pracy. Odkrywasz b³¹d, korygujesz go, po czym
w myœlach umniejszasz swoj¹ wartoœæ lub ogarnia ciê poczucie winy
w zwi¹zku z pope³nionym b³êdem. Wykorzystujesz fakt pope³nie-
nia b³êdu jako powód, by myœleæ o sobie Ÿle, a postêpuj¹c w ten
sposób, odstêpujesz od przepe³nionej mi³oœci¹ czêstotliwoœci emi-
towanej przez twoj¹ Istotê Wewnêtrzn¹, lecz owa Nie-Fizyczna czêœæ
ciebie (owa Si³a Boska, Energia Źród³a, Istota Wewnêtrzna lub jak¹-
kolwiek inn¹ nazw¹ nie pos³u¿y³byœ siê dla okreœlenia owej Od-
wiecznej Nie-Fizycznej Energii, z której pochodzisz) nigdy, ale to
nigdy, w ¿adnych warunkach i w ¿adnych okolicznoœciach nie ¿ywi
do ciebie innych uczuæ poza uczuciami mi³oœci i wdziêcznoœci za
to, kim jesteœ.

Kiedy opanujesz sztukê rozpoznawania uczuæ harmonii w przeci-
wieñstwie do uczuæ dysharmonii, bêdziesz potrafi³ skutecznie siê
pos³ugiwaæ swoim Systemem Naprowadzania Emocji.

Aby to wyraziæ, mo¿esz u¿yæ nastêpuj¹cych okreœleñ:
Jestem w harmonii lub w dysharmonii (z Energi¹ mojego Źród³a).
Jestem po³¹czony lub nie po³¹czony (z Energi¹ mojego Źród³a).
Przyzwalam lub stawiam opór (Energii mojego Źród³a).
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Owa œwiadomoœæ swojego samopoczucia jest jedynym konse-
kwentnym i rzetelnym wskaŸnikiem przyzwalania przez ciebie na
obecnoœæ pe³ni ciebie samego w tej chwili. I chocia¿ inne osoby,
mog¹ dzia³aæ na ciebie inspiruj¹co lub mieæ na ciebie wp³yw, nie
mo¿esz polegaæ na wp³ywie kogokolwiek innego w celu wskazania
ci na zakres owego Po³¹czenia. Zbyt wiele innych czynników wcho-
dzi w grê – czynników wystêpuj¹cych w ¿yciu osób, które one prze-
¿ywaj¹ – abyœ móg³ polegaæ na ich ewentualnej pomocy w utrzyma-
niu twojego Po³¹czenia ze Źród³em.

Odczuwanie stanu twojej
zrównoważonej energii

Osi¹gniêcie pe³ni œwiadomoœci twojej Bie¿¹cej-Relacji-Wibracji
z wibracj¹ twojego Źród³a ma fundamentalne znaczenie dla doœwiad-
czania ¿ycia w szczêœciu i dla celowego oraz œwiadomego kreowania
tego ¿ycia. Odczuwanie wibracyjnej harmonii pomiêdzy myœlami,
które snujesz w chwili obecnej a myœlami, które twoja Istota We-
wnêtrzna snuje w chwili obecnej, jest tym, co stanowi istotê Celo-
wego Po³¹czenia. A kiedy bêdziesz w stanie œwiadomie odczuæ ów
wibracyjny dysonans lub zestrojenie (harmoniê) pomiêdzy tymi
dwoma wibracyjnymi punktami obserwacji, uœwiadomisz sobie funk-
cjonowanie swojego w³asnego Systemu Naprowadzania Emocji.

Celowe siêganie po takie myœli, które powoduj¹ zestrojenie ze
sob¹ twoich dwóch wibracyjnych punktów obserwacji, stanowi praw-
dziwy sens Równowa¿enia Energii. Kiedy dostrajasz siê wibracyjnie
do swojej Energii Źród³a, doœwiadczasz równowa¿enia twojej w³a-
snej Energii, a tym samym zestrajasz siê z prawdziw¹ moc¹ twojej
Istoty. Nic nie zast¹pi takiej harmonii.

Bêd¹c w stanie zrównowa¿onej energii, doznajesz uczucia jasno-
œci umys³u, witalnoœci, gor¹cego pragnienia, zdrowia fizycznego,
obfitoœci wszystkiego co uwa¿asz za dobre oraz uczucia wylewnej
radoœci. Taki jest naturalny stan tego, Kim-Naprawdê-Jesteœ.
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Siła przyciągania
twojej twórczej myśli

hocia¿, byæ mo¿e, nie uœwiadamiasz sobie w pe³ni swojej
wibracyjnej natury, to jesteœ Istot¹ Wibracyjn¹ ¿yj¹c¹ we
Wszechœwiecie Wibracji. W rzeczy samej, wszystko posia-

da naturê wibracyjn¹!
W momencie, kiedy kierujesz swoj¹ uwagê na cokolwiek: jakiœ

pomys³, wspomnienie, sytuacjê, której jesteœ œwiadkiem, marzenie
lub fantazjê bêd¹c¹ przedmiotem twojej wizualizacji..., aktywujesz
wibracje tej rzeczy. A kiedy skupienie twojej uwagi powoduje tê akty-
wacjê, wibracyjna treœæ tej rzeczy staje siê twoim punktem przyci¹ga-
nia. Ilekroæ myœlisz o czymkolwiek, wibracyjna treœæ tej rzeczy staje
siê aktywn¹ czêœci¹ istoty twoich wibracji – a przedmiot twojej uwa-
gi zaczyna przesuwaæ siê w twoim kierunku.

Wiêkszoœæ ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, i¿ myœlenie
o czymœ oznacza zapraszanie istoty tej „materii” do ich ¿ycia. Oczy-
wiœcie, w chwili, kiedy podejmowa³eœ decyzjê o wynurzeniu siê w tym
ciele, pojmowa³eœ wibracyjn¹ naturê swojego œwiata oraz Wszech-
œwiata i przepe³nia³ ciê entuzjazm w tej kwestii, gdy¿ wierzy³eœ
w swoj¹ umiejêtnoœæ celowego i œwiadomego skupiania uwagi.

Uœwiadomienie sobie wibracyjnej natury twojego Wszechœwiata
jest zarówno pocieszaj¹ce, jak i przepe³niaj¹ce radoœci¹: pocieszaj¹-
ce w takim sensie, i¿ zdajesz sobie sprawê, ¿e nie masz siê czego

Rozdział 6.
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obawiaæ, gdy¿ ¿adna rzecz nie mo¿e pojawiæ siê w twoim ¿yciu bez
twojego zaproszenia tej rzeczy do siebie; a przepe³niaj¹ce radoœci¹
w takim znaczeniu, i¿ zdajesz sobie sprawê, ¿e mo¿esz do siebie
przyci¹gn¹æ wszystko, czego tylko zapragniesz dla samej radoœci p³y-
n¹cej z doœwiadczania tej materii.

Kiedy sobie uœwiadomisz, ¿e jesteœ wibracyjnym magnesem
wszystkiego, co siê w twoim ¿yciu pojawia oraz, ¿e posiadasz kon-
trolê nad tym, co siê w nim pojawia, twój œwiat nagle otwiera siê na
nowe horyzonty... Nie ma potrzeby ograniczania bogactwa swojego
¿ycia poprzez przyjêcie postawy ostro¿noœci lub postawy defensyw-
nej, gdy¿ nic, czego nie pragniesz, nie jest w stanie wbrew twojej
woli pojawiæ siê w twoim ¿yciu.

To ty jesteœ Twórc¹ w³asnego ¿ycia i nikt inny nie ma mocy
tworzenia go za ciebie. Zasada ta obowi¹zuje w ¿yciu ka¿dego.

Potężnie działające,
uniwersalne Prawo PrzyciąganiaPrawo PrzyciąganiaPrawo PrzyciąganiaPrawo PrzyciąganiaPrawo Przyciągania

W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie
reaguje na wszelk¹ materiê fizyczn¹ waszej planety, Prawo Przyci¹-
gania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Ka¿da projekcja
myœli, niezale¿nie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na
przesz³oœci, teraŸniejszoœci, czy przysz³oœci, stanowi wibracjê i z tej
racji posiada moc przyci¹gania. Ka¿da myœl emituje sygna³, przypo-
minaj¹cy sygna³ fal radiowych, który Prawo Przyci¹gania rozpozna-
je i na który odpowiada swoim odpowiednikiem. Owo potê¿nie i kon-
sekwentnie dzia³aj¹ce Prawo Przyci¹gania (podobne przyci¹ga
podobne) konsekwentnie wywo³uje rezultaty bêd¹ce odpowiedzi¹
na wibracje, które z siebie wysy³asz. Nie istniej¹ ¿adne samowolne
i pozbawione konsekwencji odpowiedzi, które uniemo¿liwia³yby
prawid³owe zrozumienie Prawa Przyci¹gania. Prawo to jest konse-
kwentne; prawo to jest sprawiedliwe; prawo to zawsze odpowiada;
prawo to jest potê¿ne – jest ono najlepszym przyjacielem Celowego
i Œwiadomego Twórcy. Twoja œwiadomoœæ niezachwianej konse-
kwencji Prawa Przyci¹gania oraz zrozumienie przez ciebie zasad
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jego dzia³ania po³¹czone ze œwiadomym wykorzystaniem twojego
Systemu Naprowadzania Emocji – zapewnia ci siln¹ pozycjê kre-
owania wspania³ego i radosnego ¿ycia.

Œwiadomy wybór twojego przedmiotu uwagi oraz doprecyzowanie
szczegó³ów przedmiotu twojej koncentracji za poœrednictwem Sys-
temu Naprowadzania Emocji, czyni z ciebie potê¿nie dzia³aj¹cego
Œwiadomego Twórcê realizuj¹cego swoj¹ intencjê przyjêt¹ na obec-
ne ¿ycie fizyczne – gdy¿ przyzwalasz na obecnoœæ perspektywy two-
jego Źród³a w tym doœwiadczeniu Postêpowej Fali w chwili, kiedy
p³yniesz po cudownej fali myœli wykraczaj¹cej poza dotychczas zna-
ne jej horyzonty.

Twoje życie jest unikatowym
i osobistym doświadczeniem

Chocia¿, byæ mo¿e, znasz inne osoby, które wydaj¹ siê mieæ
podobne doœwiadczenia ¿yciowe, ¿ycie, które jest twoim udzia-
³em jest doœwiadczeniem unikatowym. Innymi s³owy, krocz¹c
przez ¿ycie i wchodz¹c w relacje z elementami rzeczywistoœci cza-
soprzestrzennej, w której jesteœ zogniskowany, doœwiadczaj¹c ota-
czaj¹cej ciê ró¿norodnoœci i kontrastu, automatycznie i nieustan-
nie krystalizujesz swoje osobiste preferencje. A kiedy przyjmujesz
punkt widzenia swojej unikatowej perspektywy Postêpowej Fali,
twoje unikatowe preferencje i pragnienia rodz¹ siê w tobie i powo-
duj¹ wysy³anie przez ciebie sygna³ów wibracyjnych. Kiedy wibra-
cje te, za poœrednictwem dzia³ania Prawa Przyci¹gania, przyci¹-
gaj¹ do siebie ich wibracyjne odpowiedniki, wszystko to, czym jesteœ
– jak równie¿ wszystko to, czym jest twoja Istota Wewnêtrzna lub
Źród³o – doœwiadcza efektów tego poszerzonego dzia³ania aktu przy-
ci¹gania.

Owa Nie-Fizyczna czêœæ ciebie prze¿ywa wtedy rozkosz wybuchu
radoœci towarzysz¹cej temu prze³omowemu poszerzeniu, gdy¿ nie
ma we Wszechœwiecie miejsca, gdzie mo¿na by doœwiadczyæ wiêk-
szej radoœci ni¿ to miejsce na Postêpowej Fali umo¿liwiaj¹ce dozna-
nie nowego rodzaju œwiadomoœci z pierwszej rêki.
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Piszemy tê ksi¹¿kê, poniewa¿ pragnieniem naszym jest, abyœ
doœwiadczy³, z pierwszej rêki, radoœci, jak¹ daje przyjêcie perspek-
tywy Postêpowej Fali. Chcemy, abyœ doœwiadczy³ pe³ni radoœci p³y-
niêcia z Postêpow¹ Fal¹ Myœli i byœ mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ prêdko-
œci, z jak¹ ¿ycie przep³ywa przez ciebie...

Przysz³e pokolenia odnosiæ bêd¹ korzyœæ z pragnieñ, które obec-
nie emanuj¹ z ciebie oraz z pojawiaj¹cej siê po nich sile przyci¹ga-
nia – lecz pragnieniem naszym jest, abyœ ty równie¿ korzysta³ z do-
brodziejstw tych pragnieñ.

Ju¿ tutaj i teraz!
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Manifestujesz istotę
swoich myśli

iedy zaczniesz pojmowaæ wibracyjn¹ naturê myœli i spo-
sób, w jaki Prawo Przyci¹gania reaguje na ni¹, zaczniesz
równie¿ pojmowaæ mechanizm tworzenia przez ciebie w³a-
snej rzeczywistoœci. Wszystko, co istnieje w twoim ¿yciu,

pojawi³o siê w nim jako odpowiedŸ na obiekt skupienia twoich myœli,
lecz celow¹ i œwiadom¹ kontrolê nad w³asnym ¿yciem uzyskasz
dopiero wtedy, kiedy zrozumiesz wibracyjn¹ naturê swoich myœli
i odkryjesz sposób na rozpoznawanie tych myœli polegaj¹cy na po-
równywaniu ich z innymi.

Celowe i Œwiadome Tworzenie jest procesem o wiele bardziej
z³o¿onym ni¿ tylko œwiadomym wyborem obiektu uwagi i koncen-
trowaniem siê na nim. Dzieje siê tak z tego wzglêdu, ¿e chocia¿
pozytywn¹ rzecz¹ jest celowy wybór obiektu twojej uwagi, to dla
sprawowania prawdziwej i celowej kontroli nad aktem tworzenia,
niezbêdne jest, abyœ równie¿ odczu³ wibracyjn¹ treœæ swoich myœli.
Oto przyk³ad: byæ mo¿e skupiasz siê na temacie bogactwa finanso-
wego. Lecz temat ten, jak wszystkie inne, kryje w sobie olbrzymi¹
ró¿norodnoœæ. Na jednym krañcu tego tematu jest myœl o obecno-
œci obfitoœci finansowej, podczas gdy na przeciwleg³ym jego krañcu
znajduje siê myœl o braku obfitoœci finansowej. Zatem mówi¹c jê-
zykiem uproszczonym, ka¿dy temat mo¿na postrzegaæ jako zawie-
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raj¹cy dwa zagadnienia: to, co jest po¿¹dane oraz brak tego, co
po¿¹dane.

Każdy temat posiada zróżnicowany
zakres rozpiętości wibracyjnej

Kiedy kierujemy do naszych fizycznych przyjació³ te s³owa: „Dosta-
jecie od ¿ycia to, o czym myœlicie”, zdarza siê, ¿e ogarnia ich zmiesza-
nie, gdy¿ maj¹ poczucie, ¿e „myœleli” o dorobieniu siê wiêkszych pie-
niêdzy, poprawie zdrowia i wygl¹du cia³a, zbudowaniu bardziej udanego
zwi¹zku lub o otrzymaniu bardziej satysfakcjonuj¹cej pracy.

Ludzie bêd¹ siê czasami spieraæ, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ rozmyœlali
nad tematem wiêkszej iloœci pieniêdzy i zupe³nie nie pojmuj¹, dla-
czego (zak³adaj¹c, ¿e to, co g³osimy, jest prawd¹) wiêksze sumy pie-
niêdzy nie pojawiaj¹ siê w ich ¿yciu. Jednak, temat pieniêdzy posia-
da zró¿nicowany zakres rozpiêtoœci wibracyjnej. Temat pieniêdzy
rozci¹ga siê od sytuacji wspania³ego, nieustannie nap³ywaj¹cego
bogactwa finansowego, a¿ po jego zupe³ne przeciwieñstwo – rozpacz
z powodu braku œrodków do ¿ycia. Zatem samo skupienie uwagi na
temacie lub na idei pieniêdzy, stanowi tylko pocz¹tek potrzebnej
koncentracji uwagi lub pocz¹tek kszta³towania Energii Wibracji,
niezbêdnej do przyci¹gniêcia pieniêdzy do twojego ¿ycia.

Samo skierowanie myœli na temat pieniêdzy stanowi dobry pierw-
szy krok, lecz podejmuj¹c go, nale¿y koniecznie uœwiadomiæ sobie
miejsce, które obecnie zajmujesz na szerokim spektrum mo¿liwo-
œci wibracyjnych odnosz¹cych siê do tematu pieniêdzy. W kierunku
którego koñca na owej skali rozpiêtoœci wibracyjnych przechylasz
siê? Czy jesteœ bli¿szym odpowiednikiem wspania³ej obfitoœci fi-
nansowej, czy raczej stanowisz bli¿szy odpowiednik rozpaczliwego
braku tej obfitoœci? Kiedy rozumiesz swoje emocje, udzielenie odpo-
wiedzi na to pytanie nie przysporzy ci trudnoœci, gdy¿ w³aœnie œwia-
domoœæ w³asnych emocji umo¿liwia ci zrozumienie wibracyjnej
zawartoœci twoich myœli. Samopoczucie, które towarzyszy ci w mo-
mencie koncentracji myœli ma najwiêksze znaczenie.
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Jakie uczucia wywołuje w tobie ta myśl?

Niektórzy zaczynaj¹ siê zgadzaæ z t¹ prawd¹: Otrzymujesz od ¿ycia
to, o czym myœlisz. Lecz my chcielibyœmy nieco uœciœliæ to twier-
dzenie dodaj¹c: Otrzymujesz od ¿ycia to, co czujesz, w zwi¹zku
z tym, o czym myœlisz.

Zatem, jakie miejsce zajmujesz na tej ruchomej skali mo¿li-
wych wibracji w kwestii pieniêdzy? Byæ mo¿e czêsto powtarzasz,
¿e chcesz mieæ wiêcej pieniêdzy, lecz jeœli bezustannie odczuwasz
rozczarowanie, a nawet lêk, wyp³ywaj¹cy z posiadania niewystar-
czaj¹cej iloœci pieniêdzy, wtedy wibracje, które emitujesz na temat
pieniêdzy, nie s¹ zgodne z wibracjami twojego pragnienia. A rodzaj
wibracji, które z siebie emitujesz, równy jest twojemu punktowi
przyci¹gania.

To, co faktycznie ma miejsce w twoim ¿yciu w kwestii pieniêdzy,
jest zawsze zgodne z esensj¹ emitowanych przez ciebie wibracji.

Obserwacja tego, co siê manifestuje lub wydarza w twoim ¿yciu,
mo¿e wskazaæ ci dok³adne miejsce, które zajmujesz na Wibracyjnej
Skali mo¿liwoœci. A wiedza ta mo¿e mieæ niebagatelne znaczenie.
Mo¿liwe jest jednak uzyskanie œwiadomoœci punktu, w którym siê
znajdujesz na Skali Wibracji zanim pewne rzeczy siê zamanifestuj¹
lub wydarz¹ w twoim ¿yciu, i jest to o wiele bardziej satysfakcjonu-
j¹cy sposób podejœcia do tematu celowej kontroli nad w³asnym
¿yciem.

Nigdy nie jest zbyt późno
na zmianę kierunku myśli

Uœwiadomienie sobie przez ciebie swojego punktu przyci¹gania
mo¿e nast¹piæ albo po manifestacji (czyli po wydarzeniu), albo przed
manifestacj¹ (czyli przed wydarzeniem). Oczywiœcie, my zachêca-
my do utrzymywania ci¹g³ej œwiadomoœci kierunku myœli, w któ-
rym zmierzasz. W przeciwnym razie przypomina³oby to podró¿ sa-
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mochodem z zamiarem dotarcia do konkretnego miejsca przezna-
czenia, przy jednoczesnym poruszaniu siê po niew³aœciwej drodze
i podró¿owaniu w kierunku przeciwnym do kierunku po¿¹danego
miejsca przeznaczenia, lecz bez œwiadomoœci poruszania siê w nie-
w³aœciwym kierunku, a¿ do chwili, w której docierasz do niew³aœci-
wego miejsca przeznaczenia. Zawsze istnieje mo¿liwoœæ skorygo-
wania kursu, jednak, im wczeœniej uœwiadomisz sobie, ¿e
podró¿ujesz po niew³aœciwej drodze, tym lepsza i bardziej satysfak-
cjonuj¹ca bêdzie twoja podró¿.

Sekret celowego i œwiadomego tworzenia w radoœci kryje siê w wy-
borze tematów twoich myœli w sposób intencjonalny tj. ze œwiado-
moœci¹ celu, przy jednoczesnym zwracaniu bacznej uwagi na uczu-
cia, jakie powoduje w tobie ka¿da myœl, gdy¿ nie uœwiadomisz sobie
miejsca, które zajmujesz na ruchomej skali mo¿liwoœci wibracyj-
nych bez uprzedniego uœwiadomienia sobie uczuæ, jakie powoduje
w tobie dana myœl.
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Kiedy prosisz,
zawsze otrzymujesz

wojej decyzji o wynurzeniu siê w ciele fizycznym w teraŸ-
niejszej czasoprzestrzeni towarzyszy³a pe³na œwiadomoœæ
nieograniczonej obfitoœci œrodowiska, w którym przyjdzie
ci ¿yæ. Nie odczuwa³eœ absolutnie ¿adnej konkurencji ze

strony tych, z którymi przyjdzie ci dzieliæ ¿ycie na tej planecie, gdy¿
w pe³ni rozumia³eœ, i¿ œrodowisko to cechuje zdolnoœæ rozci¹gania siê
proporcjonalnie do rozmiaru pragnieñ, jakie rodz¹ siê w efekcie ¿ycia
w tym œrodowisku. Czu³eœ zachwyt na sam¹ myœl, i¿ wchodzi³ bê-
dziesz w relacje z wieloma innymi, i ¿e doœwiadcza³ bêdziesz szero-
kiego i zró¿nicowanego spektrum intencji, pomys³ów, przekonañ i pra-
gnieñ. Pojmowa³eœ ju¿ wtedy wartoœæ ogromnego zró¿nicowania
i kontrastu, gdy¿ wiedzia³eœ, ¿e bêd¹ one pobudzaæ twoj¹ myœl; wie-
dzia³eœ, ¿e wszelkie preferencje lub pragnienia zrodziæ siê mog¹ tylko
w efekcie ¿ycia w œrodowisku kontrastu. I doskonale rozumia³eœ wte-
dy wartoœæ wzbudzania w sobie pragnieñ, gdy¿ pojmowa³eœ si³ê przy-
ci¹gania, jak¹ posiadaj¹ pragnienia. Wiedzia³eœ, ¿e ilekroæ poprosisz,
zawsze otrzymasz – bez wyj¹tków.

Rozwa¿my tê sytuacjê z wibracyjnego punktu widzenia: posiadasz
œwiadomoœæ œrodowiska, w którym przysz³o ci ¿yæ i które pobudza ciê
do formu³owania osobistych preferencji. Preferencje te, niezale¿nie od
tego czy wypowiesz je na g³os, czy nie, wywo³aj¹ w tobie emanacjê
wibracji (tj. wys³anie proœby w kierunku Wszechœwiata), a potê¿nie
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dzia³aj¹ce Prawo Przyci¹gania odpowie na twoj¹ emanacjê wibracji
przesy³aj¹c do nich inne wibracje, które bêd¹ do nich pasowaæ.

Wystrzeliłeś rakietę pragnienia, ale czy...?

Sprawa wygl¹da na bardzo prost¹: kontrast powoduje pragnienie;
ka¿de pragnienie zostaje wys³uchane... Zatem jeœli to prawda, ka¿-
dy, kto czegoœ pragnie, powinien szybko otrzymaæ spe³nienie swoje-
go pragnienia. Zatem jak to mo¿liwe, ¿e masz pragnienie posiada-
nia wiêkszej sumy pieniêdzy lub zdrowszego cia³a, a tego nie
otrzymujesz?

OdpowiedŸ na to czêsto zadawane pytanie kryje siê w twojej œwia-
domoœci Ruchomej Skali Wibracyjnej. Intensywna sytuacja mo¿e
spowodowaæ wystrzelenie pragnienia o potê¿nej sile. A w chwili wy-
strzelenia tego pragnienia, przez tê krótk¹ chwilê, stanowisz jego wi-
bracyjny odpowiednik. W rzeczy samej, zazwyczaj chwila owego wi-
bracyjnego zestrojenia siê z twoim pragnieniem jest tak ulotna, ¿e
nazywamy j¹ Rakiet¹ Pragnienia. Lecz, jeœli przez jakiœ czas wysy³a-
³eœ z siebie myœli, które zosta³y zarejestrowane w innym miejscu na
Skali Wibracyjnej, w takim przypadku, najprawdopodobniej æwiczy-
³eœ wyrobienie w sobie wzorca lub nawyku myœli, które bardzo siê
ró¿ni¹ od tego, o co obecnie prosisz.

Za ka¿dym razem, kiedy wytwarzasz myœl, aktywujesz w sobie
wibracjê tej myœli. Za ka¿dym razem, kiedy nastêpuje aktywacja
wibracji, inne myœli odpowiadaj¹cej tej myœli, przyci¹gane s¹ do
niej, w efekcie czego coraz ³atwiej przychodzi ci generowanie myœli
pierwotnej. Jeœli czêsto kierujesz swoj¹ uwagê na tê uaktywnion¹
myœl, staje siê ona dominuj¹c¹ aktywowan¹ myœl¹ lub przekona-
niem. (Przekonanie to, tak naprawdê, tylko myœl, któr¹ nieustannie
wytwarzasz). Oczywiœcie, dodatkowo, Prawo Przyci¹gania sprawia,
¿e powracanie do tej myœli przychodzi ci z ³atwoœci¹, poniewa¿ sku-
pienie twojej uwagi na niej oraz nastêpuj¹ca po tym aktywacja jej
wibracji, sprawiaj¹, ¿e Prawo Przyci¹gania, przywo³uje jeszcze wiê-
cej podobnych myœli – a tym samym – jeszcze wiêcej dowodów na
jej prawdziwoœæ.
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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 rze-
czywistoœæ. Ponadto, powoli zaczynasz równie¿ rozumieæ, ¿e
tworzysz swoj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ za poœrednictwem kon-

centracji 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 przysz³o-
œci – bierzesz udzia³ w procesie aktu tworzenia.

Kiedy uwaga twoja skupiona jest na czymœ, czego jesteœ œwiad-
kiem w teraŸniejszoœci; na czymœ, nad czym rozmyœlasz, co rozwa-
¿asz lub co przypominasz sobie z przesz³oœci; na czymœ, co obja-
œniasz; 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 tema-
tu, 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 uaktyw-
niasz jego wibracjê, a jednoczeœnie tym wiêcej wibracyjnego odpo-
wiednika 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.

Rozdział 9.
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To ty sam tworzysz swoją własną prawdę

Kiedy rozwa¿asz jak¹œ ideê, aktywujesz jej wibracjê, po czym Pra-
wo Przyci¹gania przesy³a do ciebie inne idee o identycznej czêstotli-
woœci wibracji. Jeœli nadal bêdziesz rozwa¿a³ ten temat, przyci¹-
gniesz 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 zdarze-
nia, które odpowiadaæ bêd¹ tym myœlom. Gdy tak siê dzieje, zazwy-
czaj 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 akty-
wowan¹ przez ciebie wibracjê... ̄ adna wartoœæ nie p³ynie ze skupia-
nia uwagi na tym, co niepo¿¹dane (tym samym powoduj¹c aktywa-
cjê tej wibracji w tobie), co jednoczeœnie przyci¹gnie odpowiedŸ
Prawa Przyci¹gania, a tym samym, zaowocuje wykreowaniem w two-
im ¿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 wystar-
czaj¹co d³ugo skupiasz swoj¹ uwagê, musi staæ siê prawd¹! Tak
g³osi Prawo!
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Świadomość – twój klucz
do celowego tworzenia

wój rozkwit i pomyœlnoœæ zyskaj¹ natychmiastowo na sile
w chwili, kiedy zrozumiesz dzia³anie twojego w³asnego Sys-
temu Naprowadzania Emocji i zaczniesz z niego korzystaæ.

Twoje nieustanne uczestnictwo w ¿yciu rozbudza w to-
bie stan ci¹g³ej œwiadomoœci, co oznacza, ¿e skupiasz uwagê na
czymœ przez ca³y dzieñ, ka¿dego dnia, i takie skupienie uwagi po-
woduje w tobie aktywacjê odpowiadaj¹cej mu wibracji. Wiêkszoœæ
ludzi nie zdaje sobie sprawy, ¿e s¹ oni Istotami Wibracyjnymi ¿yj¹-
cymi w Wibracyjnym Wszechœwiecie, i wiêkszoœæ z nich nie uœwia-
damia 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 ce-
lowej 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 se-
lekcji 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. Po-
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nadto, ka¿da Œwiadomoœæ posiada zdolnoœæ koncentracji (nawet jed-
nokomórkowa ameba). Ka¿da Œwiadomoœæ gromadzi doœwiadcze-
nia, i ka¿da Œwiadomoœæ w osobisty sposób postrzega to doœwiad-
czenie – a w efekcie tej osobistej percepcji doœwiadczeñ – nieustannie
rodz¹ siê nowe preferencje.

Uczestnictwo w kontraœcie ¿ycia i w bogactwie jego ró¿norodno-
œci powoduje ci¹g³¹ emanacjê osobistych preferencji z ka¿dej jed-
nostki 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, po-
siada pe³n¹ œwiadomoœæ twojej rakiety pragnienia i zwraca swoj¹
niepodzieln¹ uwagê na pragnienie, które w³aœnie siê w tobie zrodzi-
³o. Innymi s³owy, twoja Istota Wewnêtrzna niezw³ocznie staje siê
wibracyjnym odpowiednikiem twojego nowego pragnienia – i z tego
te¿ wzglêdu odnosi natychmiastow¹ korzyœæ z Postêpowego wys³a-
nia przez ciebie twojego pragnienia Postêpowej Fali. Jednak¿e ty,
zajmuj¹c swój fizyczny punkt widzenia, zazwyczaj nie stanowisz
jeszcze doskona³ego wibracyjnego odpowiednika dla twojego nowe-
go pragnienia, gdy¿ twoje pragnienie narodzi³o siê z kontrastu, a za-
tem ty wci¹¿ posiadasz w sobie kombinacjê wibracji odnosz¹cych
siê do twojego pragnienia.

W chwili, kiedy nast¹pi³o wys³anie we Wszechœwiat nowego pra-
gnienia lub nowej preferencji, powsta³a natychmiastowa rozbie¿-
noœæ w wibracjach twojej Istoty Wewnêtrznej lub Źród³a (które b³y-
skawicznie 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 aktywowa-
niu tylko takich aspektów twojej wibracji, które odpowiadaæ bêd¹
twojemu nowemu pragnieniu. I tu rozpoczyna siê rola twojego Sys-
temu Naprowadzania Emocji, gdy¿ twoje emocje stanowi¹ twoje
wskaŸniki wibracyjnej harmonii lub dysharmonii.

Dla przyk³adu, prowadzisz rozmowê z kimœ, kto jest czymœ bar-
dzo zajêty i, tak naprawdê, nie ma ochoty poœwiêciæ czasu na roz-
mowê z tob¹. Osoba ta zachowuje siê szorstko w stosunku do cie-
bie, a nawet nieuprzejmie. Doœwiadczenie to powoduje narodzenie
siê w tobie preferencji i jej emanacjê z ciebie. I nawet, jeœli nie po-
trafisz 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 szacun-
ku. Ty sam, natomiast, nie odnalaz³eœ jeszcze takiej harmonii.
Nadal wracasz myœlami do postawy tej osoby, do jego nieuprzej-
mych s³ów i uczynków. Wibracje, które z siebie emitujesz stanowi¹
teraz kombinacjê traktowania, jakie ¿yczy³byœ sobie otrzymaæ oraz
traktowania, którym w³aœnie ciê uraczono. Nie stanowisz odpowied-
nika swojego nowego pragnienia – lecz jest nim twoja Istota We-
wnêtrzna.

Jeœli zwracasz baczn¹ uwagê na swoje samopoczucie, jesteœ w sta-
nie teraz wyczuæ dysharmoniê istniej¹c¹ pomiêdzy wibracj¹ twojej
Istoty Wewnêtrznej, a twoj¹ obecn¹ wibracj¹. W rzeczy samej, w³a-
œnie na to zawsze wskazuj¹ twoje emocje: Emocja powoduj¹ca w to-
bie dobre samopoczucie, wskazuje na wibracyjn¹ harmoniê zacho-
dz¹c¹ pomiêdzy perspektyw¹ twojej Istoty Wewnêtrznej a tob¹.
Natomiast, emocja powoduj¹ca w tobie z³e samopoczucie, wska-
zuje na wibracyjn¹ dysharmoniê zachodz¹c¹ pomiêdzy twoj¹ Istot¹
Wewnêtrzn¹ a tob¹.

Kolejny przyk³ad: podczas przegl¹dania swojej poczty, odnajdu-
jesz kilka próœb o sp³atê nades³anych rachunków, a po ich zsumo-
waniu, zdajesz sobie sprawê, ¿e nie dysponujesz wystarczaj¹c¹ kwot¹
pieniêdzy umo¿liwiaj¹c¹ sp³acenie wszystkich nale¿noœci. W tym
momencie, zaczyna emanowaæ z ciebie pragnienie posiadania wiêk-
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szej iloœci pieniêdzy, a twoja Wy¿sza JaŸñ, z ca³¹ pewnoœci¹, w try-
bie 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 rzeczywisto-
œci podyktowanej twoj¹ obecn¹ sytuacj¹. „Mam wiêcej rachunków
ni¿ pieniêdzy na ich sp³acenie” – narzekasz. Nie odnalaz³eœ harmo-
nii z twoim nowym pragnieniem, a negatywna emocja, jakiej do-
znajesz (zamartwianie siê, gniew, frustracja) wskazuje na twoj¹ dys-
harmoniê w stosunku do Źród³a.

¯adne pragnienie, niezale¿nie od tematu, jakiego dotyczy, nie mo¿e
zamanifestowaæ siê w twoim ¿yciu dopóty, dopóki wystêpowaæ bê-
dzie wibracyjna rozbie¿noœæ zachodz¹ca pomiêdzy pragnieniem, a wi-
bracj¹, której siê oddajesz. Musisz wyæwiczyæ w sobie umiejêtnoœæ
osi¹gania harmonii z twoimi pragnieniami zanim siê one urzeczy-
wistni¹ 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, prze-
sz³ych doœwiadczeñ innych, obecnych doœwiadczeñ innych, twojego
baga¿u doœwiadczeñ z przesz³oœci, a nawet tego, czego obecnie do-
œwiadczasz – bowiem ¿aden z tych czynników nie ma wp³ywu na
twoj¹ umiejêtnoœæ zdobycia obiektu twoich pragnieñ. Liczy siê jedy-
nie wibracyjna wzglêdnoœæ zachodz¹ca pomiêdzy twoim pragnie-
niem a tob¹.
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Względność wibracyjna,
a równoważenie energii

elacja wibracyjna wystêpuj¹ca pomiêdzy tob¹ a twoim Źró-
d³em stanowi podstawê twojego Systemu Naprowadzania
Emocji. Twój system naprowadzania, podobnie jak ka¿dy
rodzaj prowadzenia, oparty jest na relacji czegoœ wzglêdem

czegoœ innego.
WeŸmy za przyk³ad system nawigacji (GPS) zainstalowany w two-

im samochodzie. Chocia¿ ma on wbudowan¹ funkcjê precyzyjnego
wskazywania twojego po³o¿enia, nie przedstawia on dla ciebie ¿ad-
nej wartoœci jako mechanizm naprowadzaj¹cy a¿ do momentu, w któ-
rym wpiszesz w niego lub zaprogramujesz go na po¿¹dane miejsce
przeznaczenia. Jednak, kiedy ju¿ tê czynnoœæ wykonasz, a system
nawigacji bêdzie w posiadaniu takiej informacji, mo¿e on zacz¹æ
obliczanie d³ugoœci proponowanego odcinka drogi poczynaj¹c od
miejsca, w którym obecnie siê znajdujesz do punktu, do którego
chcesz dotrzeæ. Analogicznie, relacja zachodz¹ca pomiêdzy twoj¹
obecn¹, a upragnion¹ wag¹ cia³a, stanowi podstawê naprowadzania
emocji, które odbierasz. Relacja pomiêdzy twoj¹ obecn¹ sytuacj¹
finansow¹, a sum¹ gotówki, któr¹ chcia³byœ mieæ zdeponowan¹ na
swoim koncie bankowym, stanowi podstawê naprowadzania emo-
cji, które odbierasz.

Relacja pomiêdzy punktem, w którym obecnie siê znajdujesz
a punktem, w którym chcia³byœ siê znaleŸæ, stanowi podstawê two-

Rozdział 11.
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jego osobistego systemu naprowadzania. Nawet nie maj¹c do dys-
pozycji elektronicznego systemu nawigacji, pojmujesz relacjê wzglêd-
noœci zachodz¹c¹ pomiêdzy miejscem, w którym obecnie siê znaj-
dujesz, a miejscem, w którym pragniesz siê znaleŸæ. Bez takowej
informacji, nie by³byœ w stanie poruszaæ siê na swojej drodze z ja-
kimkolwiek jasnym obrazem sytuacji... Przemieszcza³byœ siê, po
prostu, z miejsca na miejsce.

Pojêcie Wzglêdnoœci Wibracyjnej istnieje w ka¿dym z mo¿liwych
tematów: w tematach wielkiej wagi, w tematach o mniejszym zna-
czeniu, w tematach powracaj¹cych wielokrotnie w ci¹gu ka¿dego dnia
oraz w tematach, które zajmuj¹ miejsce w twoich myœlach tylko
sporadycznie. Pomocne oraz precyzyjne prowadzenie jest w pe³ni do
twojej dyspozycji w ka¿dej mo¿liwej sprawie, gdy¿ nie ma takiego
tematu w twoim ¿yciu, w którym nie wystêpowa³oby zjawisko
Wzglêdnoœci Wibracyjnej.

Najlepsza droga do wybranych przez ciebie
miejsc przeznaczenia?

Jeœli kiedykolwiek korzysta³eœ z elektronicznego systemu na-
wigacji samochodowej, z pewnoœci¹ masz na swoim koncie do-
œwiadczenie polegaj¹ce na zaprogramowaniu po¿¹danej stacji do-
celowej, po czym, z jakiegoœ powodu, doœwiadczenie zboczenia
z planowanej trasy. Byæ mo¿e, zauwa¿y³eœ coœ w trakcie podró¿y,
co przyci¹gnê³o twoj¹ uwagê, po czym wykona³eœ nieplanowany
skrêt na trasie... W takiej sytuacji, twój system nawigacji zaczy-
na w trybie natychmiastowym sygnalizowaæ ci b³¹d. Mo¿esz t³u-
maczyæ siê z powodów, dla których zboczy³eœ z kursu, ale twój
system nawigacji z wytrwa³oœci¹ bêdzie ci sygnalizowa³ zjazd z za-
planowanej trasy, poniewa¿ jego interesuje tylko fakt zboczenia
z kursu. Oczywiœcie, móg³byœ ponownie zaprogramowaæ ów sys-
tem uwzglêdniaj¹c, przy tym, nowo podjêt¹ decyzjê, a twój sys-
tem naprowadzania dokona³by wtedy przegrupowania i sporz¹-
dzi³by nowy plan, lecz dopóki wyra¿asz konkretny zamiar udania
siê w danym kierunku, jednoczeœnie poruszaj¹c siê w kierunku
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przeciwnym do tego zamiaru, dopóty dzwonek alarmowy bêdzie
dzwoni³ na alarm.

Po tych s³owach byæ mo¿e pokusisz siê o nastêpuj¹cy wniosek:
„Ale¿ Abrahamie, z pewnoœci¹ istnieje wiêcej ni¿ jedna droga pro-
wadz¹ca do upragnionego przeze mnie celu”. I w tym punkcie, my
siê z tob¹ zgadzamy: istnieje wiele dróg, wiele satysfakcjonuj¹cych
dróg, dróg zadawalaj¹cych z wielu ró¿nych powodów, które zapro-
wadz¹ ciê do po¿¹danego przez ciebie celu podró¿y. Prawdê powie-
dziawszy, radoœæ ¿ycia kryje siê w samym fakcie odbywania podró¿y
przez ¿ycie. Jednak¿e, twój samochodowy system nawigacji rozwa-
¿a tê informacjê w ramach swojego unikatowego systemu. System
ten okreœli³ twoje po³o¿enie i zawiera on w swojej bazie danych wie-
le mo¿liwych tras lub dostêpnych dróg. Zatem wzi¹wszy wszystkie
te czynniki pod uwagê, twój system nawigacji poda ci najlepsz¹ z tras,
jak¹ znajdzie. Innymi s³owy, nie mo¿e on podejmowaæ decyzji, ani
s³u¿yæ ci prowadzeniem wychodz¹cym poza informacje zapisane
w jego bazie danych.

Masz do swojej dyspozycji
osobisty System Naprowadzania Emocji

Twój osobisty System Naprowadzania Emocji dzia³a na podobnej
zasadzie, jak elektroniczny system naprowadzaj¹cy. Nie mo¿esz
odebraæ wskazówek dotycz¹cych naprowadzania wychodz¹cych poza
trasy (lub przekonania) zapisane w tym systemie. Twój System
Naprowadzania Emocji odnosz¹cy siê do Wzglêdnoœci Wibracyjnej
oparty jest tylko na twoich aktywnych wibracjach (przekonaniach)
i na ich stosunku wzglêdem twojego po¿¹danego celu. (Pamiêtaj,
przekonanie jest, tak naprawdê, tylko myœl¹, do której nieustannie
powracasz).

Twoje emocje stanowi¹ dla ciebie wskazówki wibracyjnej relacji
pomiêdzy istniej¹cymi w tobie aktywnymi wibracjami. Wynurzy³eœ
siê w tym ciele fizycznym jako przed³u¿enie Energii Źród³a, a wibra-
cja twojego Źród³a jest wibracj¹ zawsze aktywn¹ w tobie. Kiedy od-
krywasz zró¿nicowanie i kontrast w twoim w³asnym œrodowisku
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¿ycia, naturalne preferencje dotycz¹ce po¿¹danego przez ciebie sta-
nu rzeczy, s¹ wysy³ane przez ciebie na poziomie wibracyjnym, w po-
staci sygna³ów wibracyjnych (przypominaj¹cych sygna³y elektronicz-
ne). Wtedy dokonujesz – dos³ownie – projekcji tych sygna³ów
w przysz³oœæ, przygotowuj¹c, tym samym, twoje przysz³e doœwiad-
czenie.

Za ka¿dym razem, kiedy rodzi siê w tobie preferencja lub pragnie-
nie, w efekcie czegoœ, co prze¿ywasz, ów sygna³ wibracyjny wystrze-
liwany jest niczym rakieta pragnienia i zaczyna nabieraæ mocy i przej-
rzystoœci w twojej przysz³oœci powstaj¹cej z wibracji w tym, co my
z sympati¹ nazywamy wibracyjn¹ przechowalni¹. Ta preferencja
lub pragnienie przechowywane jest tam specjalnie dla ciebie. Nikt
nie mo¿e tam wtargn¹æ i zabraæ je, pozbawiaj¹c ciê, w ten sposób,
twojego w³asnego dzie³a tworzenia. To pragnienie pozostaje tam,
têtni swoim w³asnym ¿yciem – nabiera mocy, si³y rozpêdu i krysta-
lizacji – kiedy ty coraz bardziej konkretyzujesz swoje pragnienia,
gromadz¹c jeszcze wiêksz¹ liczbê obfituj¹cych w kontrasty doœwiad-
czeñ i wyci¹gaj¹c z nich wnioski. Œrodowisko kontrastu, w którym
jesteœ zogniskowany, dostarcza ci wspania³ej podstawy do wysy³a-
nia we Wszechœwiat twoich unikatowych pragnieñ, poniewa¿ ka¿-
dorazowe doœwiadczenie czegoœ, czego nie chcesz, zawsze pomaga
ci lepiej i precyzyjniej zrozumieæ to, czego pragniesz.

Twoje źródło niezwłocznie nawiązuje kontakt
z każdym twoim pragnieniem

Bêd¹c zogniskowanym tutaj w tej czasoprzestrzeni i obserwuj¹c
¿ycie z twojej w³asnej unikatowej perspektywy, nieustannie emitu-
jesz z siebie nowe sygna³y w celu poprawy twojego w³asnego ¿ycia.
W chwili, w której twoje rakiety pragnieñ s¹ z ciebie wystrzeliwane,
Energia Źród³a osi¹ga jednoœæ z tymi pragnieniami. W rzeczy samej,
dok³adnie z tego powodu nieustannie powtarzamy nasz jasny, wy-
raŸny i niedwuznaczny przekaz, ¿e kiedy prosisz, zawsze jest ci dane,
gdy¿ Energia Źród³a przyjmuje do wiadomoœci twoje pragnienie, zga-
dza siê z twoim pragnieniem, œwiadoma jest twojego pragnienia i p³y-
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nie z twoim pragnieniem... Moc Źród³a niezw³ocznie osi¹ga jednoœæ
z twoim pragnieniem. A kiedy tak siê dzieje, wibracyjna wzglêdnoœæ
zachodz¹ca pomiêdzy twoim œwie¿o wys³anym we Wszechœwiat pra-
gnieniem – które wzmocni³a swoj¹ si³¹ Energia Źród³a poprzez po³¹-
czenie siê z nim – a twoimi obecnymi wzorcami myœlowymi lub prze-
konaniami dotycz¹cymi danego tematu, staj¹ siê oczywiste. Jesteœ
wtedy w stanie dos³ownie odczuæ harmoniê lub jej brak pomiêdzy
czêstotliwoœciami tych Energii.

Je¿eli odebra³eœ swoje rachunki ze skrzynki pocztowej i uœwiado-
mi³eœ sobie, ¿e nie masz wystarczaj¹co du¿ej sumy pieniêdzy, aby
pokryæ wszystkie te nale¿noœci, pragnienie wiêkszej iloœci pieniêdzy
zosta³o wtedy z ciebie wys³ane w kierunku wibracji twojej przysz³o-
œci. A w chwili wystrzelenia ich w tê przysz³oœæ, Energia Źród³a po-
p³ynê³a w tê przysz³oœæ razem z rakiet¹ twojego pragnienia. Lecz
jeœli zadrêczasz siê brakiem gotówki na swoim koncie bankowym
na pokrycie tych rachunków, twoja wibracja ró¿ni siê zasadniczo od
wibracji twojego pragnienia, a zatem uczucie zamartwiania siê lub
lêku wskazywa³yby na twój brak harmonii wibracyjnej.

Jeœli ukochana przez ciebie osoba potraktowa³aby ciê Ÿle, rakieta
pragnienia bycia traktowanym z wiêkszym szacunkiem zosta³aby
przez ciebie wystrzelona w kierunku Wszechœwiata, a Energia two-
jego Źród³a przysta³aby na twoj¹ proœbê i wys³ucha³aby jej. Energia
twojego Źród³a dos³ownie tworzy wibracyjn¹ wiêŸ z twoj¹ proœb¹
lub pragnieniem, a twoja proœba zostaje wtedy niezw³ocznie wys³u-
chana. Źród³o p³ynie z twoim pragnieniem i postrzega je w takiej
postaci, o jak¹ postaæ tego pragnienia poprosi³eœ, lecz, jeœli ty sam
nadal przywo³ywaæ bêdziesz w myœlach lub skupiaæ siê bêdziesz na
twoim bolesnym doœwiadczeniu z przesz³oœci, sam siebie bêdziesz
powstrzymywa³ od realizacji swojej w³asnej proœby; kiedy skupiasz
siê na doœwiadczeniu z³ego traktowania, pojawia siê wibracyjna dys-
harmonia pomiêdzy wibracj¹ twojego pragnienia, a wibracj¹ tego,
co w takiej sytuacji z siebie emitujesz.

Jeœli wibracja Tego-Co-Istnieje jest wibracj¹ dominuj¹c¹ w tobie
w kwestii twoich zwi¹zków, wtedy twój zwi¹zek nie mo¿e ulec zmia-
nie. A ból emocjonalny, który odczuwasz, stanowi twoj¹ wskazów-
kê na to, i¿ wzglêdnoœæ wibracyjna pomiêdzy miejscem, w którym
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obecnie siê znajdujesz, a tym, czego pragniesz, nale¿y koniecznie
poprawiæ. Musisz wtedy znaleŸæ sposób na emitowanie z siebie wi-
bracji harmonizuj¹cych z wibracjami twojego pragnienia oraz two-
jego Źród³a, jeœli masz przyzwoliæ sobie na skorzystanie z dobro-
dziejstwa realizacji twojej w³asnej proœby.
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Odnajdywanie harmonii
z energią twojego źródła

kupiwszy swoj¹ Energiê w twoim obecnym ciele fizycznym,
stanowisz przed³u¿enie Nie-Fizycznej Energii Źród³a. Ty jako
Odwieczny ty skupi³eœ swoj¹ Energiê w obecnym ciele fi-
zycznym. Owa radosna Istota o jasnym umyœle stanowi¹ca

Pe³niê tego wszystkiego, czym jesteœ, p³ynie do ciebie i p³ynie po-
przez ciebie w twoim obecnym ciele fizycznym – lecz twoja Istota
Wewnêtrzna lub Źród³o, nie myœli za ciebie. Nie jesteœ marionetk¹
wykonuj¹c¹ rozkazy owej Szerszej Perspektywy. Jesteœ w pe³ni œwia-
domym twórc¹ wyra¿aj¹cym swoje unikatowe pragnienia w niniej-
szej fizycznej czasoprzestrzeni. Dysponujesz wolnoœci¹ wyboru kie-
runku, w którym pop³yn¹ twoje myœli.

Zatem, twój System Naprowadzania Emocji istnieje po to, aby
pomóc ci okreœliæ, chwila po chwili, stosunek pomiêdzy wibracj¹
tego, na co w obecnej chwili kierujesz swoj¹ uwagê, a perspektyw¹
twojej Istoty Wewnêtrznej.

Prowadz¹c ¿ycie w twoim obecnym ciele fizycznym, wchodz¹c
w relacje z innymi i doœwiadczaj¹c szczegó³owych elementów w³a-
snego ¿ycia, otworzy³eœ siê na œrodowisko obfituj¹ce w kontrast i ró¿-
norodnoœæ, które spowodowa³o powstanie w tobie i wystrzelenie
w kierunku Wszechœwiata wielu rakiet pragnienia. Mo¿na powie-
dzieæ, i¿ owe pragnienia czekaj¹ na ich urzeczywistnienie przez cie-
bie gdzieœ w przysz³ych doœwiadczeniach ¿yciowych. My lubimy
u¿ywaæ okreœlenia, ¿e s¹ one tam przechowywane dla ciebie przez

Rozdział 12.
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Energiê Źród³a w pewnego rodzaju wibracyjnej przechowalni i ¿e
Energia ta opiekuje siê nimi i je dozoruje. Stanowi¹ one twój akt
tworzenia, s¹ twoj¹ w³asnoœci¹ i po prostu czekaj¹ na osi¹gniêcie
przez ciebie wibracyjnej harmonii z nimi. W takiej sytuacji twoje
zadanie polega ju¿ tylko na osi¹gniêciu tej harmonii za poœrednic-
twem uczuæ.

Twój System Naprowadzania Emocji (czyli twoje samopoczucie)
jest twoj¹ nieustann¹ wskazówk¹ wibracyjnej harmonii zachodz¹cej
pomiêdzy twoimi aktywnymi lub dominuj¹cymi wibracjami (przeko-
naniami) a pragnieniami, które wys³a³eœ z siebie do Wszechœwiata, i któ-
re czekaj¹ na ich urzeczywistnienie lub manifestacjê w twoim ¿yciu.
Kiedy skupiasz siê na obiekcie twojego pragnienia, mo¿esz odczuæ
harmoniê lub dysharmoniê: im lepsze twoje samopoczucie, tym lepiej
zestrojony jesteœ ze swoim pragnieniem. Im gorzej siê czujesz, w tym
wiêkszej dysharmonii jesteœ wzglêdem swojego pragnienia.

Bardziej skupiona uwaga
podnosi intensywność emocji

Poniewa¿ obiekt twojego pragnienia aktywowany jest w tobie wsku-
tek skierowania na niego twojej uwagi, dziêki uczuciom mo¿esz zloka-
lizowaæ swoje po³o¿enie na ruchomej skali wibracji. Mo¿esz wyczuæ,
czy przechylasz siê w kierunku obfitoœci twojego pragnienia, czy braku
obfitoœci twojego pragnienia. Twoje uczucia wskazuj¹ na twoje obec-
ne przekonania wzglêdem twojego obecnego pragnienia.

Jeœli doœwiadczenia twojego ¿ycia sk³oni³y ciê do wystrzelenia wielu
rakiet pragnienia dotycz¹cych danego tematu, to wtedy Energia Źród³a
mocniej p³ynie w kierunku tego konkretnego pragnienia. Jeœli tak rze-
czywiœcie jest, oznacza to, ¿e emocje, które odczuwasz, przybior¹ na
sile w tym temacie. Im wiêcej uwagi czemuœ poœwiêcasz, tym inten-
sywniej Prawo Przyci¹gania reaguje, tym szybciej p³ynie Energia, a ty
rozpoznajesz, ¿e Energia p³ynie szybciej, po uczuciach, które okreœlasz
mianem entuzjazmu, pasji, wylewnoœci lub radoœci.

Natomiast, co dzieje siê z tob¹, kiedy odczuwasz silniejsze nega-
tywne emocje gniewu, nienawiœci lub lêku? Owe silne emocje, z pew-
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noœci¹, równie¿ wskazuj¹ na szybkie p³yniêcie Energii. (Innymi s³o-
wy, twoje obfituj¹ce w kontrast doœwiadczenia sk³oni³y ciê do wy-
strzelenia we Wszechœwiat potê¿nych rakiet pragnienia, a Energia
Źród³a obecnie p³ynie w kierunku tych pragnieñ). Jednak, negatyw-
ne emocje, których doznajesz, pojawiaj¹ siê z powodu wibracyjnej
wzglêdnoœci zachodz¹cej pomiêdzy twoim aktywnym pragnieniem
(które korzysta z dobrodziejstwa pe³nej uwagi twojego Źród³a) a twoj¹
aktywn¹ obecnie wibracj¹ (miejscem, w którym znajduje siê w chwili
obecnej twoja uwaga).

Czy koncentrujesz się w przeważającej mierze
na tym, czego pragniesz?

Zatem, twój System Naprowadzania Emocji dostarcza ci informa-
cji zwrotnych w oparciu o dwa znacz¹ce czynniki: czynnik pierwszy –
moc twojego pragnienia (innymi s³owy: prêdkoœæ wibracji twojego
pragnienia) spowodowana liczb¹ obfituj¹cych w kontrast doœwiadczeñ
oraz liczb¹ rakiet pragnienia, które zosta³y w zwi¹zku z nimi wystrze-
lone do Wszechœwiata; oraz czynnik drugi – kierunek twojej uwagi
w chwili obecnej. Innymi s³owy: twój System Naprowadzania Emo-
cji s³u¿y ci prowadzeniem o potê¿nej mocy i precyzji w kwestii sto-
sunku wibracji pomiêdzy miejscem, w którym obecnie siê znajdu-
jesz, a miejscem, do którego chcesz dotrzeæ.

Jeœli twoje doœwiadczenia ¿yciowe spowodowa³y, ¿e dotar³eœ do
punktu, w którym naprawdê czegoœ pragniesz, a w ka¿dej chwili,
skupiasz siê na przeciwieñstwie tego pragnienia, odczuwaæ bê-
dziesz siln¹ negatywn¹ emocjê. Lecz jeœli twoje pragnienie jest
silne, a twoje obecne myœli s¹ w wibracyjnej harmonii z tym pra-
gnieniem, wtedy odczuwaæ bêdziesz siln¹ pozytywn¹ emocjê.
Twoje emocje s¹ precyzyjnymi wskazówkami wzglêdnoœci wi-
bracyjnej zachodz¹cej pomiêdzy miejscem, w którym pragniesz
siê znaleŸæ, a miejscem, w którym znajdujesz siê obecnie, a twój
System Naprowadzania Emocji dzia³a zawsze z precyzj¹ i dostêpny
jest dla ciebie o ka¿dej porze. W rzeczy samej, jest to bardzo spraw-
nie dzia³aj¹cy system.
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Względność wibracyjna
w odniesieniu do mojego
ciała fizycznego

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibracyj-
nej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami a prze-
konaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób w odniesie-
niu do ich cia³ fizycznych. W pierwszej kolejnoœci podamy

powszechne pragnienie, które ¿ywi wielu ludzi w odniesieniu do swo-
jego cia³a fizycznego, a nastêpnie podamy listê zawieraj¹c¹ seriê po-
wszechnych przekonañ dotycz¹cych tego pragnienia. W dalszej kolej-
noœci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopieñ wibracyjnej
zgodnoœci pomiêdzy tymi pragnieniami a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami, a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Pragnienie: Chcê cieszyæ siê d³ugim i zdrowym ¿yciem w moim
obecnym ciele fizycznym.

Przekonanie: Jest to ma³o prawdopodobne, abym cieszy³ siê
d³ugim i zdrowym ¿yciem, poniewa¿ wystêpuje wiele œmiertel-

Rozdział 13.
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nych chorób w historii mojej rodziny. (Takie przekonanie jest
w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Urodzi³em siê w czasach, które w bardzo du-
¿ym stopniu ró¿ni³y siê od czasów moich rodziców, od
czasów ich rodziców, i od czasów ich rodziców. (Takie prze-
konanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Przekonanie: W dzisiejszych czasach mam wiêkszy
dostêp do ¿ywnoœci i do informacji u³atwiaj¹cych za-
chowanie przeze mnie lepszego stanu zdrowia. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê cieszyæ siê d³ugim i zdrowym ¿yciem w moim
obecnym ciele fizycznym.

Przekonanie: Moi rodzice nie byli zdrowymi ludŸmi. (Takie
przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Przekonanie: Rodzice i ja prowadzimy ca³kowicie odmien-
ne style ¿ycia. Ró¿nimy siê od siebie œrodowiskami,
w których ¿yjemy, sposobami od¿ywiania siê i postrze-
gania siebie. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibra-
cyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Nie zachodzi ¿aden zwi¹zek pomiêdzy
zdrowiem moich rodziców a moim w³asnym zdro-
wiem. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wi-
bracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Pragnienie: Chcê cieszyæ siê d³ugim i zdrowym ¿yciem w moim
obecnym ciele fizycznym.

Przekonanie: W dzisiejszym spo³eczeñstwie wystêpuje bardzo
du¿o rozmaitych chorób. (Takie przekonanie jest w wibracyj-
nej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Od d³u¿szego czasu ¿yjê w otoczeniu wielu
chorób i mo¿liwoœci zapadniêcia na choroby, na które jed-
nak nie zachorowa³em. (Takie przekonanie jest w wiêk-
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szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Przekonanie: Istnienie choroby nie oznacza, ¿e ja oso-
biœcie jestem na ni¹ podatny. (Takie przekonanie jest,
wibracyjnie rzecz bior¹c, w pewnym stopniu w wiêk-
szej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Moje inteligentne cia³o wielokrot-
nie mia³o stycznoœæ z chorobami, z którymi so-
bie skutecznie poradzi³o, bez mojej œwiadomej
wiedzy o tym. (Takie przekonanie jest w jeszcze
wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê cieszyæ siê d³ugim i zdrowym ¿yciem w moim
obecnym ciele fizycznym.

Przekonanie: Chocia¿ odkrywane s¹ nowe leki i opracowywa-
ne s¹ nowe sposoby leczenia chorób, nowe choroby nadal siê
pojawiaj¹. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Poziom zachowania zdrowia fizycznego na
œwiecie nieustannie wykazuje tendencjê wzrostow¹. (Ta-
kie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Choroby, które rozwijaj¹ siê pod nie-
obecnoœæ harmonii wibracyjnej, nie mog¹ dotkn¹æ
osoby, która pozostaje w wibracyjnej harmonii. (Ta-
kie przekonanie jest w pewnym stopniu w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pra-
gnieniem).

Przekonanie: Opór stawiany przez inn¹ osobê
wobec jej Dobrostanu, nie ma nic wspólnego ze
mn¹ i z moim Dobrostanem. (Takie przekona-
nie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).
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Pragnienie: Chcê cieszyæ siê d³ugim i zdrowym ¿yciem w moim
obecnym ciele fizycznym.

Przekonanie: Wiêkszoœæ ludzi w koñcu doœwiadcza utraty zdro-
wia. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Ró¿ne osoby doznaj¹ ró¿nych stopni utraty
zdrowia. Nie trzeba wcale chorowaæ pod koniec ¿ycia fi-
zycznego. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Nie zachodzi ¿aden zwi¹zek pomiêdzy
d³ugoœci¹ czasu spêdzon¹ w ciele fizycznym, a stop-
niem utraty zdrowia. (Takie przekonanie jest w jesz-
cze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê byæ aktywny i silny przez ca³e moje ¿ycie fi-
zyczne.

Przekonanie: Wraz z up³ywem lat, nieuchronna jest utrata si³
fizycznych i obni¿enie poziomu wytrzyma³oœci mojego cia³a
fizycznego. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodno-
œci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy obserwujê ludzi, którzy doznaj¹ utraty
si³ fizycznych, muszê przyznaæ, ¿e nie s¹ mi znane szcze-
gó³y ich doœwiadczeñ ¿yciowych. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Istniej¹ silne jednostki w ka¿dym wie-
ku, jak równie¿ s³abe jednostki w ka¿dym wieku; wiek
nie jest czynnikiem determinuj¹cym d³ugie ¿ycie
w zdrowiu. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêk-
szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pra-
gnieniem).
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Pragnienie: Chcê osi¹gn¹æ i zachowaæ zdrow¹ wagê cia³a i atrak-
cyjny wygl¹d.

Przekonanie: Bardzo trudno jest utrzymaæ upragnion¹ wagê
cia³a bez wykonywania codziennych wyczerpuj¹cych æwiczeñ
i bez odmawiania sobie swoich ulubionych rzeczy do jedzenia.
(Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy obserwujê innych, dostrzegam ogromn¹
ró¿norodnoœæ w ich poziomie aktywnoœci fizycznej, jak
i konsumpcji ¿ywnoœci, co powoduje ogromn¹ ró¿norod-
noœæ osi¹ganych efektów. (Takie przekonanie jest w wiêk-
szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Przekonanie: Mo¿liwym jest, abym dobra³ dla siebie
odpowiadaj¹cy mi styl ¿ycia, który przyniesie mi re-
zultaty, których pragnê. (Takie przekonanie jest w jesz-
cze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê byæ zwinny i giêtki. Chcê, aby moje cia³o z ³a-
twoœci¹ siê porusza³o i aby przynosi³o mi dobre samopoczucie,
kiedy nim poruszam.

Przekonanie: Wraz z up³ywem lat, moje cia³o staje siê sztyw-
ne, ³amliwe oraz mniej elastyczne. (Takie przekonanie jest w wi-
bracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Istnieje wiele starszych osób, którym uda³o
siê zachowaæ dobre samopoczucie i elastycznoœæ cia³a fi-
zycznego, jak równie¿ wiele m³odszych osób, którym nie
uda³o siê zachowaæ dobrego samopoczucia i giêtkoœci cia³a
fizycznego. Wiek nie jest czynnikiem determinuj¹cym d³u-
gie ¿ycie w zdrowiu. (Takie przekonanie jest w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Zauwa¿am, ¿e kiedy postanawiam œwia-
domie i celowo codziennie za¿ywaæ aktywnoœci fizycz-
nej, kondycja mojego cia³a równomiernie siê popra-
wia – o ka¿dej porze i za ka¿dym razem! (Takie
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przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê wiêkszej jasnoœci umys³u. Chcê z ³atwoœci¹ przy-
swajaæ sobie now¹ wiedzê i z ³atwoœci¹ zapamiêtywaæ to, czego
siê nauczy³em.

Przekonanie: Czêsto zdarza mi siê, ¿e myl¹ mi siê rzeczy i nie
zapamiêtujê tego, o czym czytam lub czego siê uczê. (Takie
przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Przekonanie: Zauwa¿y³em, ¿e moja pamiêæ dzia³a spraw-
nie, kiedy anga¿ujê j¹ do tematu, którym siê interesujê.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy chcê jasnoœci umys³u i kiedy ce-
lowo siê skupiam, cieszê siê wiêksz¹ jasnoœci¹ umy-
s³u. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibra-
cyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê wiêkszej jasnoœci umys³u. Chcê pamiêtaæ, gdzie
k³adê rzeczy.

Przekonanie: Nie pamiêtam, gdzie k³adê rzeczy. (Takie prze-
konanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Nawet wtedy, kiedy zdarza mi siê nie pamiê-
taæ, gdzie coœ po³o¿y³em, po pewnym czasie, zawsze tê
rzecz znajdujê. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibra-
cyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Jeœli podejmê decyzjê o wyborze naj-
lepszego miejsca dla umieszczenia danej rzeczy i za-
stanowiê siê nad powodem, dla którego miejsce to
jest najlepszym miejscem dla tej rzeczy, wtedy z ³a-
twoœci¹ przypominam sobie, ¿e j¹ tam umieœci³em.
(Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibra-
cyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).
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Z ca³¹ pewnoœci¹, wyrobi³eœ w sobie wiele opinii lub wiele prze-
konañ na wiele tematów. Byæ mo¿e, dostrzeg³eœ, ¿e niektóre z two-
ich przekonañ znalaz³y swoje odzwierciedlenie w przyk³adach, któ-
re w³aœnie przeczyta³eœ. Lecz to najwa¿niejsze ze wszystkich pytañ,
które musisz sobie postawiæ brzmi: Czy to przekonanie jest w wi-
bracyjnej zgodnoœci z moim pragnieniem? Poniewa¿ jeœli tak nie
jest, oznacza to, ¿e nie jesteœ w stanie urzeczywistniæ swojego pra-
gnienia. Zatem spróbuj powiedzieæ coœ lub pomyœleæ o czymœ, co
poprawi twoje samopoczucie i co wyka¿e wiêksz¹ zgodnoœæ z twoim
pragnieniem. Jeœli nie ustawa³ bêdziesz w podejmowaniu takich prób,
znajdziesz w koñcu coœ, co poprawi twoje samopoczucie. A jeœli
æwiczy³ bêdziesz poprawê samopoczucia i kontynuowa³ bêdziesz siê-
ganie po myœli, które wywo³uj¹ w tobie lepsze uczucia, podniesiesz
swoj¹ wibracjê (i swój punkt przyci¹gania) do punktu, w którym
przyci¹gaæ bêdziesz do siebie tylko to, co najlepsze.

Niektóre z twoich przekonañ s¹ dla ciebie korzystne i dobrze ci
s³u¿¹, a niektóre nie. Uœwiadomienie sobie wzglêdnoœci wibracyjnej
zachodz¹cej pomiêdzy twoim uaktywnionym pragnieniem, a uak-
tywnionymi przekonaniami, pomo¿e ci to odkryæ. Przekonasz siê,
¿e nie jest trudno znaleŸæ i aktywowaæ takie przekonania, które po-
zostaj¹ w harmonii z twoimi pragnieniami, a kiedy uda ci siê to osi¹-
gn¹æ, pragnienia, których urzeczywistnienie sobie zamierzy³eœ, przy-
bior¹ postaæ fizycznej manifestacji w twoim ¿yciu.
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Względność wibracyjna
w odniesieniu
do mojego domu

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibracyj-
nej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami a prze-
konaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób w odniesie-
niu do ich domów. W pierwszej kolejnoœci podamy powszechne

pragnienie, które ¿ywi wielu ludzi w odniesieniu do swoich domów,
a nastêpnie podamy listê zawieraj¹c¹ seriê powszechnych przekonañ
dotycz¹cych tego pragnienia. W dalszej kolejnoœci, po tych przekona-
niach, podamy w nawiasach stopieñ wibracyjnej zgodnoœci zacho-
dz¹cej pomiêdzy tymi pragnieniami a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami, a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Pragnienie: Chcê, aby staæ mnie by³o na bajeczny dom.
Przekonanie: Nie staæ mnie na taki dom, w którym chcia³bym
zamieszkaæ. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodno-
œci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Rozdział 14.
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Przekonanie: Istnieje zró¿nicowana oferta domów o po-
dobnym zakresie cenowym. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Mo¿liwym jest, by przy sprzyjaj¹cych
okolicznoœciach, trafiæ na ukryte skarby na rynku nie-
ruchomoœci. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêk-
szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pra-
gnieniem).

Pragnienie: Chcê byæ w stanie sprawowaæ kontrolê nad moim
w³asnym œrodowiskiem.

Przekonanie: Chocia¿ s¹siedztwo, w którym mieszkam, objête
jest uregulowaniami prawnymi, nie s¹ one egzekwowane. Moi
s¹siedzi robi¹, co im siê ¿ywnie podoba i zupe³nie nie zwa¿aj¹
na sposób, w jaki to na mnie wp³ywa. (Takie przekonanie jest
w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ moich s¹siadów
chcia³aby równie¿ mieszkaæ w sympatycznym s¹siedztwie.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: W zdecydowanej wiêkszoœci, sprawy
maj¹ siê ca³kiem dobrze w moim s¹siedztwie. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê mieszkaæ w bezpiecznym domu.
Przekonanie: Ka¿dy bez wyj¹tku ma dostêp do tego s¹siedztwa
i nie ma skutecznego sposobu na ochronê mojej nieruchomo-
œci. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy pomyœlê sobie o tych wszystkich do-
mach i wszystkich rzeczach nale¿¹cych do ich mieszkañ-
ców, uœwiadamiam sobie, ¿e w³amanie siê do czyjejœ nie-
ruchomoœci lub kradzie¿ czyichœ przedmiotów naprawdê
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nale¿¹ do rzadkoœci. (Takie przekonanie jest w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Moja nieruchomoœæ nie wyró¿nia siê
negatywnie (pod k¹tem wiêkszego ryzyka w³amania).
Wszystko jest w porz¹dku z moim domem. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê, aby mój dom wyposa¿ony by³ we wszystkie
nowoczesne udogodnienia dla l¿ejszego i wygodniejszego w nim
¿ycia.

Przekonanie: Jest wiele rzeczy, które mo¿na zakupiæ, aby uczy-
niæ ¿ycie w domu ³atwiejszym i wygodniejszym, lecz s¹ one
bardzo kosztowne. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Przybory i akcesoria kuchenne, które najbar-
dziej u³atwiaj¹ ¿ycie w domu s¹ dla mnie ³atwo dostêpne
po korzystnych cenach. (Takie przekonanie jest w wiêk-
szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Przekonanie: Mogê zrobiæ wiele rzeczy znajduj¹cych
siê ca³kowicie w zakresie mojej kontroli, które zarów-
no u³atwi¹ ¿ycie w domu, jak i poprawi¹ poziom kom-
fortu ¿ycia w nim. (Takie przekonanie jest w jeszcze
wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Pragnienie: Chcê posiadaæ mój dom na w³asnoœæ.
Przekonanie: Aby posiadaæ mój dom na w³asnoœæ, muszê wp³a-
ciæ pierwsz¹ ratê z góry w du¿ej wysokoœci, a ja i tak wydajê co
do grosza wszystko, co zarabiam. (Takie przekonanie jest w wi-
bracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: W chwili obecnej, koniunktura gospodarcza
jest na tyle sprzyjaj¹ca, ¿e nieomal¿e ka¿dego (kto napraw-
dê chce) staæ na zakup w³asnego domu. (Takie przekona-
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nie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przyto-
czonym pragnieniem).

Przekonanie: Wiem, ¿e kiedy wreszcie zdecydujê siê
na kupno w³asnego domu, bêdê w stanie znaleŸæ spo-
sób na osi¹gniêcie tego celu. (Takie przekonanie jest
w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê znaleŸæ taki dom, który bêdzie przynosi³ mi
radoœæ i satysfakcjê w ka¿dym dniu mojego ¿ycia.

Przekonanie: Nawet, jeœli to doskona³e miejsce gdzieœ tam ist-
nieje, nie mam pojêcia, w jaki sposób je znajdê, czy bêdzie wolne,
ani w jaki sposób bêdzie mnie na nie staæ. (Takie przekonanie
jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Przekonanie: Doœwiadczenie nauczy³o mnie, ¿e jestem
Istot¹ przechodz¹c¹ nieustanne zmiany oraz, ¿e moje gu-
sta i pragnienia w ka¿dej kwestii równie¿ nieustannie ule-
gaj¹ zmianom. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibra-
cyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Nie muszê wcale znaleŸæ domu, który
bêdzie mi siê podoba³ na zawsze. Znajdê taki, który
na obecn¹ chwilê bêdzie mi siê podoba³, a potem po-
dejmê kolejn¹ decyzjê w póŸniejszym czasie. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Niektórzy ludzie spieraj¹ siê, ¿e proste siêganie po rzeczy, które
nieznacznie poprawiaj¹ samopoczucie, wydaje siê mieæ niewiele
znacz¹ce konsekwencje mog¹ce zmieniæ cokolwiek. „Na co siê zda
u¿ycie innych s³ów? Czy to nie jest inna postaæ wyparcia? Nauczo-
no mnie, ¿e powinienem nazywaæ sprawy po imieniu, i ¿e powinie-
nem stawiæ czo³a rzeczywistoœci”.

Pragniemy, abyœ zrozumia³, ¿e proces ten pomo¿e ci stworzyæ
odmienn¹ i bardziej poci¹gaj¹c¹ rzeczywistoœæ. Jeœli nadal postrze-
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ga³ bêdziesz rzeczy takimi, jakimi s¹ i opisywa³ je bêdziesz s³owami
odzwierciedlaj¹cymi ich stan obecny, twoje ¿ycie nie mo¿e ulec
zmianie. Nie jesteœ w stanie natychmiastowo zacz¹æ je postrzegaæ
w sposób znacz¹co odbiegaj¹cy od ich stanu teraŸniejszego, lecz je-
steœ w stanie z ³atwoœci¹ tak ukszta³towaæ swój punkt widzenia, aby
osi¹gaæ perspektywy wzbudzaj¹ce w tobie coraz to lepsze uczucia na
ka¿dy temat maj¹cy dla ciebie znaczenie. Dokonuj¹c takich zmian
na poziomie wibracyjnym i odczuwaj¹c wi¹¿¹c¹ siê z nimi poprawê
samopoczucia, spowodujesz zatarcie siê rozbie¿noœci wibracyjnej
istniej¹cej pomiêdzy twoimi pragnieniami a przekonaniami; osi¹gniesz
stan doskona³ego zestrojenia siê ze swoimi pragnieniami, a wyniki,
które objawi¹ siê w twoim ¿yciu w stu procentach odzwierciedlaæ bêd¹
owe zmiany.

Dlaczego mia³byœ godziæ siê na akceptacjê lub „stawianie czo³a
rzeczywistoœci”, która ciê nie satysfakcjonuje, skoro potrafisz stwo-
rzyæ rzeczywistoœæ, która ciê poci¹ga?
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Względność wibracyjna
w odniesieniu
do mojej pracy

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibra-
cyjnej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami
a przekonaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób w od-
niesieniu do ich pracy, zajmowanego stanowiska lub wyko-

nywanego zawodu. W pierwszej kolejnoœci podamy powszechne pra-
gnienie, które ¿ywi wielu ludzi w odniesieniu do swojej pracy,
a nastêpnie podamy listê zawieraj¹c¹ seriê powszechnych przeko-
nañ dotycz¹cych tego pragnienia. W dalszej kolejnoœci, po tych prze-
konaniach, podamy w nawiasach stopieñ wibracyjnej zgodnoœci za-
chodz¹cej pomiêdzy tymi pragnieniami a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Rozdział 15.
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Pragnienie: Chcê wykonywaæ pracê przynosz¹c¹ mi wiêcej satys-
fakcji.

Przekonanie: Tego mnie nauczono, lecz wykonywanie tego typu
pracy ju¿ mnie znu¿y³o. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej
niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Moja praca by³a ciekawsza na pocz¹tku, kie-
dy by³a dla mnie nowa. (Takie przekonanie jest w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Tak jak nauczy³em siê wykonywania
mojej pracy, tak samo mogê nauczyæ siê wykonywa-
nia wielu innych rzeczy w celach zarobkowych. (Ta-
kie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê wykonywaæ pracê przynosz¹c¹ mi wiêksz¹ sa-
tysfakcjê finansow¹.

Przekonanie: Nie jest mo¿liwe, aby zarabiaæ wiêcej w moim
zawodzie, poniewa¿ tyle zarabiaj¹ ludzie wykonuj¹cy mój za-
wód. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Istniej¹ firmy, które p³ac¹ lepiej ni¿ pozosta-
³e i istnieje wiele innych firm o profilu podobnym do fir-
my, w której obecnie pracujê. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Mo¿liwym jest znalezienie firmy, która
potrafi bardziej doceniæ umiejêtnoœci, które mam do
zaoferowania. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêk-
szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pra-
gnieniem).

Pragnienie: Chcê pracowaæ w przyjemniejszym œrodowisku pracy.
Przekonanie: Moje œrodowisko pracy jest wrêcz odra¿aj¹ce. (Ta-
kie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).
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Przekonanie: Wprowadzenie kilku dobrych pomys³ów
w po³¹czeniu z niewielkim wykorzystaniem mojej inwen-
cji twórczej spowoduje poprawê mojego najbli¿szego oto-
czenia. Kto wie, mo¿e ode mnie zacznie siê na to moda.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Wizualizacja wprowadzenia kilku do-
brych pomys³ów w po³¹czeniu z moj¹ determinacj¹
postrzegania mojego œrodowiska pracy w innym œwie-
tle sprawia, ¿e moje miejsce pracy nie wydaje siê
w koñcu takie z³e. (Takie przekonanie jest w jeszcze
wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Pragnienie: Chcê pracowaæ z ludŸmi mi³ymi w obyciu.
Przekonanie: Osobiœcie nie mam ¿adnego wp³ywu na dobór
personelu zatrudnionego w mojej firmie, a osoba, z któr¹ przy-
sz³o mi dzieliæ przestrzeñ biurow¹, bardzo mnie irytuje. (Takie
przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Przekonanie: Moje œrodowisko pracy obfituje w pe³en wa-
chlarz osobowoœci ludzkich. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Naprawdê lubiê tê sympatyczn¹ dziew-
czynê, która odbiera telefony. (Takie przekonanie jest
w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê wykonywaæ pracê stymuluj¹c¹ mój rozwój oso-
bisty.

Przekonanie: Czujê, ¿e utkn¹³em w pracy bez mo¿liwoœci roz-
woju. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Prawdopodobnie istniej¹ mo¿liwoœci rozwo-
ju w moim otoczeniu, których jeszcze nie uda³o mi siê
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dostrzec. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Praca, której poszukujê, musi gdzieœ tutaj
istnieæ, rozpoznam j¹, gdy j¹ dostrzegê. (Takie prze-
konanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodno-
œci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê byæ wolny.
Przekonanie: Nie dysponujê ¿adn¹ wolnoœci¹ w pracy i mam
wra¿enie, ¿e myœlami zawsze jestem w niej obecny. (Takie prze-
konanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Moja praca zawiera w sobie elementy ró¿no-
rodnoœci i niektórych jej aspektów mi³o jest doœwiadczaæ.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Jestem tutaj z w³asnego wyboru i w ka¿-
dej chwili mogê podj¹æ decyzjê o rezygnacji z pracy,
jeœli taka bêdzie moja wola. (Takie przekonanie jest
w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Kiedy wchodzisz w relacje z innymi ludŸmi, mo¿esz mieæ czasami
wra¿enie, ¿e nieco wiêcej trudnoœci mo¿e przysparzaæ ci dobór w³a-
snych myœli. Tak naturalnym odruchem wydaje siê obserwowanie
otaczaj¹cych ciê okolicznoœci, a nastêpnie doznawanie wstrz¹su jako
reakcji na nie. Lecz kiedy odkryjesz swoj¹ umiejêtnoœæ selekcjonowa-
nia tych doœwiadczeñ oraz celowego i œwiadomego wyboru punktów
widzenia wywo³uj¹cych w tobie lepsze samopoczucie, zaczniesz poj-
mowaæ niezwyciê¿onego ducha swojej twórczoœci. Z biegiem czasu,
opanujesz umiejêtnoœæ podtrzymywania po³¹czenia ze swoimi pra-
gnieniami bez wzglêdu na okolicznoœci panuj¹ce w twoim otoczeniu.
A kiedy opanujesz umiejêtnoœæ sprawowania kontroli nad swoimi
wibracjami, spotykaæ ciê bêd¹ w ¿yciu wy³¹cznie sytuacje poprawiaj¹-
ce twoje samopoczucie.
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Względność wibracyjna
w odniesieniu do moich
związków międzyludzkich

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibra-
cyjnej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami
a przekonaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób w od-
niesieniu do ich zwi¹zków miêdzyludzkich. W pierwszej ko-

lejnoœci podamy powszechne pragnienie, które ¿ywi wielu ludzi w od-
niesieniu do swoich zwi¹zków, a nastêpnie podamy listê zawieraj¹c¹
seriê powszechnych przekonañ dotycz¹cych tego pragnienia. W dal-
szej kolejnoœci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach sto-
pieñ wibracyjnej zgodnoœci zachodz¹cej pomiêdzy tymi pragnienia-
mi a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Pragnienie: Chcê znaleŸæ doskona³ego dla mnie partnera.
Przekonanie: Ju¿ od tak d³ugiego czasu siê za nim rozgl¹dam.
Wszyscy naprawdê wspaniali ludzie znaleŸli ju¿ swoich partne-

Rozdział 16.
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rów. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Dopiero niedawno postanowi³em, ¿e jestem
naprawdê gotowy na nowego partnera. Cieszê siê, ¿e mój
partner nie pojawi³ siê w moim ¿yciu przed osi¹gniêciem
przeze mnie gotowoœci na niego. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy sobie coœ postanowiê, zazwyczaj
udaje mi siê to osi¹gn¹æ. (Takie przekonanie jest
w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Pragnienie: Pragnê poprawy relacji z moim partnerem.
Przekonanie: Wydaje siê, ¿e wszystko, co robiê, irytuje mojego
partnera. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy siê po raz pierwszy spotkaliœmy, nasz
zwi¹zek by³ cudowny. (Takie przekonanie jest w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Bardzo chcia³bym powróciæ do tych daw-
nych uczuæ mi³oœci miêdzy nami. (Takie przekona-
nie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê lepszej relacji z moim rodzicem/z moimi rodzi-
cami.

Przekonanie: Chocia¿ ju¿ od lat jestem doros³ym cz³owiekiem,
moja matka jest wci¹¿ przekonana, ¿e powinna mówiæ mi, co
mam robiæ. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodno-
œci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Mój ojciec interesuje siê mn¹, poniewa¿ pra-
gnie, abym mia³ lepsze ¿ycie. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).
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Przekonanie: Moja matka naprawdê ma dobre inten-
cje, a jej s³owa lub czyny, w niewielkim, b¹dŸ w ¿ad-
nym stopniu, nie wp³ywaj¹ na moje ¿ycie. (Takie prze-
konanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê mieæ lepsz¹ relacjê z moim dzieckiem/z moimi
dzieæmi.

Przekonanie: Moje dziecko wyobra¿a sobie, ¿e jestem dobr¹
wró¿k¹, która przyniesie mu wszystko, czego sobie za¿yczy.
(Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Przekonanie: Kiedy by³am w jego wieku, patrzy³am na ¿ycie
zupe³nie inaczej ni¿ teraz, ale wydaje mi siê, ¿e mój sposób
patrzenia na ¿ycie nie ró¿ni siê tak bardzo od sposobu,
w jaki on to czyni. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wi-
bracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Oboje nieustannie siê zmieniamy i jest
to cudowne zjawisko. (Takie przekonanie jest w jesz-
cze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê mieæ lepsze relacje z moim pracodawc¹.
Przekonanie: Mój pracodawca nie jest chyba œwiadomy warto-
œci, jak¹ dla niego przedstawiam. (Takie przekonanie jest w wi-
bracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Chcê, aby moja praca zawodowa wnios³a
znacz¹cy wk³ad w funkcjonowanie mojej firmy. (Takie
przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej
przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Praca, któr¹ wykonujê, przynosi mi sa-
tysfakcjê niezale¿nie od tego, czy ktoœ o niej wie, czy
nie. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibra-
cyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).
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Pragnienie: Chcê umieæ lepiej z ludŸmi wspó³¿yæ.
Przekonanie: Ludzie mnie nie rozumiej¹. Czujê siê nieswojo
w ich towarzystwie. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Ró¿ni ludzie maj¹ ró¿ne osobowoœci. Z nie-
którymi z nich dobrze siê rozumiem. (Takie przekonanie
jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Przekonanie: Mam dobre stosunki z tamt¹ osob¹.
(Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyj-
nej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Kiedy rozpoczynasz œwiadom¹ pracê nad przyjmowaniem prawi-
d³owej perspektywy w celu osi¹gniêcia przekonañ poprawiaj¹cych
twoje samopoczucie, zawsze zachêcamy ciê, abyœ rozpocz¹³ to
æwiczenie na prostym przyk³adzie. Innymi s³owy, nie wybieraj naj-
trudniejszej relacji do przetestowania swojej umiejêtnoœci popra-
wiania wzglêdnoœci wibracyjnej pomiêdzy punktem, w którym obec-
nie siê znajdujesz, a punktem, w którym chcia³byœ byæ. Kiedy sam
przed sob¹ wyka¿esz, ¿e z ³atwoœci¹ potrafisz odnaleŸæ lepsz¹ per-
spektywê w odniesieniu do wiêkszoœci tematów, dopiero wtedy
mo¿esz skupiaæ siê na sytuacjach przedstawiaj¹cych dla ciebie wiêk-
sze wyzwanie. Z biegiem czasu, przekonasz siê, ¿e masz pe³n¹ kon-
trolê nad w³asnym samopoczuciem, nad w³asnym punktem skupie-
nia uwagi, nad w³asnym punktem przyci¹gania, i nad wszystkim,
co pojawia siê w twoim ¿yciu.
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Względność wibracyjna
w odniesieniu do mojej
obfitości finansowej

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibra-
cyjnej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami
a przekonaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób w od-
niesieniu do ich bogactwa finansowego. W pierwszej kolej-

noœci podamy powszechne pragnienie, które ¿ywi wielu ludzi w od-
niesieniu do pieniêdzy lub obfitoœci finansowej, a nastêpnie podamy
listê zawieraj¹c¹ seriê powszechnych przekonañ dotycz¹cych tego
pragnienia. W dalszej kolejnoœci, po tych przekonaniach, podamy
w nawiasach stopieñ wibracyjnej zgodnoœci zachodz¹cej pomiêdzy
tymi pragnieniami a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Rozdział 17.
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Pragnienie: Chcê mieæ wiêcej pieniêdzy.
Przekonanie: Mam ju¿ tak doœæ tego, ¿e nie staæ mnie na rze-
czy, których pragnê. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Jeœli dobrze zaplanujê moje wydatki finan-
sowe, mogê nimi tak gospodarowaæ, aby pieniêdzy star-
czy³o mi na d³u¿ej. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wi-
bracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Tak siê cieszê, ¿e mam wystarczaj¹co
du¿o pieniêdzy, by od³o¿yæ pewn¹ sumê na zakup tej
rzeczy, której tak pragnê. (Takie przekonanie jest
w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê, aby pieni¹dze przychodzi³y do mnie z wiêksz¹
³atwoœci¹.

Przekonanie: Mam wra¿enie, ¿e zbyt wiele ¿ycia poœwiêcam na
zarabianie pieniêdzy. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Z pewnoœci¹ istniej¹ prace, które s¹ lepiej p³at-
ne na godzinê. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyj-
nej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Cieszê siê, ¿e posiadam umiejêtnoœci
zawodowe, dziêki którym mogê zarobiæ pieni¹dze i któ-
re pokrywaj¹ moje rachunki. (Takie przekonanie jest
w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê czuæ siê dobrze maj¹c pieni¹dze.
Przekonanie: Moja matka mówi³a, ¿e pieni¹dze szczêœcia nie
daj¹. Nawet wiêcej, by³a przekonana, ¿e rujnuj¹ ludziom ¿ycie.
(Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Przekonanie: Widzia³em ludzi, którzy posiadali pieni¹dze
i byli szczêœliwi oraz takich, którzy ich nie posiadali i rów-
nie¿ byli szczêœliwi. Widzia³em równie¿ takich, którzy po-
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siadali pieni¹dze i byli nieszczêœliwi oraz takich, którzy
ich nie posiadali i równie¿ byli nieszczêœliwi. Pieni¹dze
wcale nie musz¹ rujnowaæ ludziom ¿ycia. (Takie przeko-
nanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Przekonanie: Pieni¹dze daj¹ mi poczucie wolnoœci.
Znosz¹ ograniczenia, a stwarzaj¹ mo¿liwoœci. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê czuæ siê dobrze z faktem, ¿e inni nie maj¹ pie-
niêdzy.

Przekonanie: Uwielbiam mój nowy, luksusowy samochód, lecz
nie czujê siê dobrze z faktem, ¿e tamten cz³owiek nie ma dachu
nad g³ow¹. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Rozumiem, ¿e fakt nie kupienia przeze mnie
samochodu nie oznacza³by jednoczeœnie, i¿ ów bezdomny
mê¿czyzna mia³by dach nad g³ow¹. (Takie przekonanie
jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Przekonanie: Ka¿dy ma dok³adnie tyle pieniêdzy, ile
oczekuje otrzymaæ i na ile sobie przyzwala. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê osi¹gn¹æ równowagê finansow¹.
Przekonanie: Niezale¿nie od tego, jak bardzo siê staram lub jak
ciê¿ko pracujê, zawsze pojawia siê coœ, co powstrzymuje mnie
od osi¹gniêcia wiêkszej równowagi finansowej. (Takie przeko-
nanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Nie mam wiele kontroli nad iloœci¹ pieniê-
dzy, która nap³ynie do mnie w tym tygodniu, ale w pew-
nym stopniu, mam kontrolê nad wysokoœci¹ moich wy-
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datków. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Stopniowo osi¹gam równowagê finan-
sow¹. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wi-
bracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Pragnienie: Chcê uwolniæ siê od d³ugów.
Przekonanie: Jestem wycieñczony ci¹g³ym popadaniem w tak
wielkie d³ugi. Miesiêczne wydatki poch³aniaj¹ tak du¿¹ czêœæ
moich przychodów, ¿e prawie nic nie zostaje mi na czerpanie
radoœci z ¿ycia. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Odpowiedzialne zad³u¿anie siê nie jest takie
z³e, dziêki niemu mog³em pewnymi rzeczami nacieszyæ
siê wczeœniej ni¿ by³bym w stanie nie korzystaj¹c z niego.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Jestem w stanie osi¹gn¹æ finansow¹ rów-
nowagê zad³u¿aj¹c siê lub nie. Niektóre z firm odno-
sz¹cych najwiêksze sukcesy na œwiecie s¹ jednocze-
œnie jednymi z najbardziej zad³u¿onych. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Kiedy podejmiesz decyzjê o poprawieniu relacji wibracyjnej po-
miêdzy tym, czego pragniesz na p³aszczyŸnie finansowej, a tym, w co
obecnie wierzysz w tej kwestii, zaczniesz dostrzegaæ natychmiasto-
we rezultaty. Poniewa¿ finanse wp³ywaj¹ na kszta³t twojego ¿ycia
w tak wieloraki sposób i dotykaj¹ tak wiele z jego p³aszczyzn, coraz
czêœciej poœwiêcasz im swoje myœli. Zatem jeœli starasz siê uzyskaæ
lepsze samopoczucie w sytuacjach, w których pojawia siê temat pie-
niêdzy, uda ci siê wtedy jednoczeœnie szybko zmieniæ swój punkt
przyci¹gania. Poprawa relacji wibracyjnej pomiêdzy twoimi pragnie-
niami, a twoimi przekonaniami, stanie siê natychmiast widoczna.
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Względność wibracyjna
w odniesieniu
do mojego świata

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibra-
cyjnej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami
a przekonaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób
w odniesieniu do otaczaj¹cego ich œwiata. W pierwszej ko-

lejnoœci podamy powszechne pragnienie, które ¿ywi wielu ludzi w od-
niesieniu do œwiata, a nastêpnie podamy listê zawieraj¹c¹ seriê po-
wszechnych przekonañ dotycz¹cych tego pragnienia. W dalszej
kolejnoœci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopieñ
wibracyjnej zgodnoœci zachodz¹cej pomiêdzy tymi pragnieniami
a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Rozdział 18.
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Pragnienie: Chcê, aby na œwiecie ¿y³o siê szczêœliwiej.
Przekonanie: Na œwiecie jest tyle cierpienia. (Takie przekona-
nie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pra-
gnieniem).

Przekonanie: Mia³em ca³kiem dobre ¿ycie. (Takie przeko-
nanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przy-
toczonym pragnieniem).

Przekonanie: Spójrz, jaka szczêœliwa jest tamta ma³a
dziewczynka. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêk-
szej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pra-
gnieniem).

Pragnienie: Chcê, aby ludzie na œwiecie ¿yli ze sob¹ w dobrych
stosunkach.

Przekonanie: Wydaje siê, ¿e œwiat targany jest tyloma konflik-
tami i tak wiele wojen siê na nim toczy. (Takie przekonanie
jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Przekonanie: Nie wszyscy ludzie uczestnicz¹ w tych kon-
fliktach. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Wiele ludzi na ca³ym œwiecie ¿yje w ra-
doœci. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wi-
bracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Pragnienie: Chcê, ¿eby na œwiecie ¿y³o siê bezpieczniej.
Przekonanie: Co bêdzie jeœli wydarzy siê jakaœ katastrofa, jak
np. trzêsienie ziemi, fala p³ywowa lub eksplozja j¹drowa, która
zak³óci Dobrostan panuj¹cy na naszej planecie? (Takie przeko-
nanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Ju¿ od d³u¿szego czasu ¿yjemy z groŸb¹ ta-
kich wydarzeñ, jak równie¿ z ich przejawami w rzeczywi-
stoœci i nadal udaje nam siê nie tylko prze¿yæ, ale równie¿
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dobrze prosperowaæ. (Takie przekonanie jest w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Wszystko wskazuje na to, ¿e na naszej
planecie dominuj¹cym stanem jest Dobrostan. (Ta-
kie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê, aby na œwiecie ¿y³o siê zdrowiej.
Przekonanie: W obecnych czasach tyle rzeczy na Ziemi zagra-
¿a naszemu zdrowiu. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Pomimo faktu, i¿ niektóre obszary na œwie-
cie wydaj¹ siê byæ tak zanieczyszczone, ¿e a¿ toksyczne,
istnieje wiele takich obszarów, które prze¿ywaj¹ swój wiel-
ki rozkwit. (Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Nasza planeta posiada ogromne
w³aœciwoœci odnowy œrodowiska. (Takie przeko-
nanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê czerpaæ wiêcej doœwiadczeñ z tego œwiata.
Przekonanie: Œwiat, w którym ¿yjemy, jest przeogromny, a ja
doœwiadczam tak niewielkiej jego czêœci. Mam wra¿enie, ¿e tak
wiele mnie omija. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Dziêki technologii œwiat zrobi³ siê taki ma³y
i ³atwo dostêpny. Mam mo¿liwoœæ obejrzenia wielu miejsc
i zebrania o nich informacji zanim osobiœcie je odwiedzê.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Uwielbiam odkrywaæ œwiat. Zamierzam
zwracaæ wiêcej uwagi na otaczaj¹cy mnie œwiat w ka¿-
dym miejscu, w którym siê znajdê. (Takie przekona-
nie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).
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W dawnych czasach, zanim technologia da³a ci mo¿liwoœæ obej-
rzenia tego, co dzieje siê w ka¿dej wiosce lub w ka¿dym mieœcie na
twojej planecie, istnia³a mo¿liwoœæ obserwacji osób w twoim oto-
czeniu i, w wiêkszoœci przypadków, zachowania swojej œwiadomo-
œci Dobrostanu. Natomiast w obecnych czasach, w których œrodki
masowego przekazu tak wielki nacisk k³ad¹ na ogniska niepokoju
spo³ecznego, wojny i klêski ¿ywio³owe, twoja obserwacja œwiata przez
soczewki wiadomoœci medialnych, zorientowanych na przedstawie-
nie negatywnego obrazu rzeczywistoœci, buduje niesamowicie znie-
kszta³cony obraz Dobrostanu na waszej planecie.

Nic nie powoduje tak silnego poczucia bezsilnoœci wobec zdarzeñ
wystêpuj¹cych na œwiecie, jak nieustanne wizualne przypominanie
wydarzaj¹cych siê tragedii, które ciebie osobiœcie nie dotycz¹ i na
które nie jesteœ w stanie wp³yn¹æ.

Pragniemy, abyœ osi¹gn¹³ zrozumienie, i¿ anga¿owanie siê w te
sprawy nie jest twoim obowi¹zkiem. Natomiast twoim obowi¹zkiem
jest zadbanie o w³asn¹ Równowagê Energetyczn¹, a kiedy ci siê to
uda, twój œwiat osi¹gnie doskona³¹ harmoniê z Energi¹ Źród³a.
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Względność wibracyjna
w odniesieniu
do mojego rządu

oni¿ej przedstawiamy kilka przyk³adów wzglêdnoœci wibracyj-
nej zachodz¹cej pomiêdzy powszechnymi pragnieniami a prze-
konaniami, które dostrzegamy w ¿yciu wielu osób w odniesie-
niu do ich rz¹du. W pierwszej kolejnoœci podamy powszechne

pragnienie, które ¿ywi wielu ludzi w odniesieniu do swojego rz¹du,
a nastêpnie podamy listê zawieraj¹c¹ seriê powszechnych przekonañ
dotycz¹cych tego pragnienia. W dalszej kolejnoœci, po tych przekona-
niach, podamy w nawiasach stopieñ wibracyjnej zgodnoœci zacho-
dz¹cej pomiêdzy tymi pragnieniami a przekonaniami.

Abyœ móg³ urzeczywistniæ jakiekolwiek pragnienie lub zanim
cokolwiek bêdzie w stanie pojawiæ siê w twoim ¿yciu, musi zaist-
nieæ zgodnoœæ na poziomie wibracyjnym pomiêdzy twoimi pragnie-
niami a twoimi przekonaniami.

Czytaj¹c ka¿d¹ z poni¿szych list, zwróæ uwagê na uczucie zmniej-
szaj¹cego siê oporu – oznaczaj¹ce poprawê stosunku wibracji – po-
miêdzy wyszczególnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym
z nim przekonaniem.

Rozdział 19.
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Pragnienie: Chcê, aby rz¹dem kierowali m¹drzy i odpowiedzial-
ni przywódcy.

Przekonanie: Przywódcy stoj¹cy na czele mojego rz¹du wydaj¹
siê niepowa¿ni i nieodpowiedzialni. (Takie przekonanie jest
w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: W naszym rz¹dzie prawdopodobnie pracuje
grupa utalentowanych i m¹drych osób, wysoko wykwalifi-
kowanych i zorientowanych w wielu dziedzinach. (Takie
przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej
przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Podoba³a mi siê wypowiedŸ tamtego
przedstawiciela rz¹du w tej kwestii. (Takie przekona-
nie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy-
¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê, aby praca mojego rz¹du odzwierciedla³a pra-
gnienia i sprawy le¿¹ce w krêgu zainteresowañ ludzi, których jest
przedstawicielem.

Przekonanie: Przed wyborami, walcz¹c o nasze g³osy, politycy
sk³adaj¹ nam obietnice, a po wyborach, wykorzystuj¹ swoje sta-
nowiska do za³atwiania prywatnych interesów. (Takie przeko-
nanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Nasz rz¹d jest niezwykle skomplikowan¹ jed-
nostk¹. Kiedy równowaga niektórych jego struktur wydaje
siê byæ zak³ócona, inne skutecznie wywi¹zuj¹ siê ze swojej
s³u¿by spo³eczeñstwu. (Takie przekonanie jest w wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: ̄ ycie w tym cudownym spo³eczeñstwie
ma tak wiele zalet. (Takie przekonanie jest w jeszcze
wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).
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Pragnienie: Chcê, aby mój rz¹d zrozumia³, ¿e istnieje po to, aby
s³u¿yæ ludziom, których jest przedstawicielem.

Przekonanie: Nasz rz¹d sta³ siê instytucj¹ napêdzaj¹c¹ swoje
w³asne istnienie i funkcjonowanie, która zdaje siê zapominaæ,
¿e istnieje po to, aby s³u¿yæ ludziom, którzy j¹ wybrali. (Takie
przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczo-
nym pragnieniem).

Przekonanie: Chocia¿ nasz rz¹d czasami dzia³a niesku-
tecznie, nie s¹dzê, aby ¿y³oby nam siê lepiej bez niego.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Nasz rz¹d sk³ada siê z wielu resortów,
jak równie¿ z wielu ludzi maj¹cych dobre intencje.
(Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyj-
nej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê, aby w moim rz¹dzie panowa³a sprawiedliwoœæ
i równowaga.

Przekonanie: Administracja naszego obecnego rz¹du nawet nie
stara siê przyznaæ, ¿e mog¹ istnieæ inne punkty widzenia zas³u-
guj¹ce na wziêcie pod uwagê. (Takie przekonanie jest w wibra-
cyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Przyznajê, ¿e mój rz¹d wydaje mi siê wyj¹t-
kowo niesprawiedliwy i niezrównowa¿ony w sytuacjach,
w których pogl¹dy jego przedstawicieli odbiegaj¹ od moich
w³asnych. Byæ mo¿e zachodz¹ca miêdzy nami rozbie¿noœæ
pogl¹dów stanowi czêœæ procesu równowa¿enia Energii.
(Takie przekonanie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci
z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Pomimo faktu, i¿ czasami nie zgadzam
siê z kierunkiem dzia³añ podejmowanych przez spra-
wuj¹cych w³adzê przedstawicieli rz¹du, nasz system
sprawowania w³adzy dba o to, aby ¿adna administra-
cja rz¹dowa nie sprawowa³a w³adzy wiecznie. Zatem
równowaga w rz¹dzie w koñcu nadejdzie, chocia¿ jej
zaistnienie mo¿e wymagaæ nieco czasu. (Takie prze-
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konanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgodno-
œci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Pragnienie: Chcê rz¹du, który bêdzie siê cieszy³ szacunkiem in-
nych rz¹dów i ludzi na ca³ym œwiecie.

Przekonanie: Wstydzê siê za dzia³ania mojego rz¹du, które,
w oczach innych narodów, wygl¹daj¹ na aroganckie i s³u¿¹ce
w³asnym interesom. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej nie-
zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Moja opinia na temat rz¹du, jak równie¿
opinie przedstawicieli innych narodów, oparte s¹ na bar-
dzo ograniczonym zakresie informacji. (Takie przekona-
nie jest w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przyto-
czonym pragnieniem).

Przekonanie: Obecnoœæ mojego narodu, jak równie¿
wysi³ki mojego rz¹du podejmowane w przesz³oœci i w
teraŸniejszoœci, ogromnie wzbogaci³y œwiat, w którym
¿yjemy. (Takie przekonanie jest w jeszcze wiêkszej
wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnie-
niem).

Pragnienie: Chcê rz¹du, który bêdzie odpowiedzialnie gospoda-
rowa³ powierzonymi mu œrodkami publicznymi.

Przekonanie: Gdyby mój rz¹d by³ zwyk³¹ firm¹, a jego wydatki
nieustannie przekracza³yby jego przychody, zbankrutowa³by
i znikn¹³by z rynku wieki temu. (Takie przekonanie jest w wi-
bracyjnej niezgodnoœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Przekonanie: Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e moje obawy
narastaj¹ce wokó³ kwestii nieodpowiedzialnoœci rz¹du za
powierzone mu œrodki publiczne, w wiêkszym stopniu
wyp³ywaj¹ z mojego lêku o przysz³oœæ kraju ni¿ z obecnych
wydarzeñ w nim zachodz¹cych. (Takie przekonanie jest
w wiêkszej wibracyjnej zgodnoœci z wy¿ej przytoczonym
pragnieniem).

Przekonanie: Chocia¿ administracja naszego rz¹du
siê rozrasta, a jej wydatki nieustannie wzrastaj¹, ogólny
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standard ¿ycia narodu stopniowo siê podnosi. (Takie
przekonanie jest w jeszcze wiêkszej wibracyjnej zgod-
noœci z wy¿ej przytoczonym pragnieniem).

Wielu ludzi, w pocz¹tkowej fazie podjêcia decyzji dotycz¹cej za-
dbania o równowagê w³asnej Energii, wzdryga siê na myœl o tym by,
w sytuacji w¹tpliwej, przechyliæ szalê raczej na korzyœæ strony, z której
pogl¹dami stanowczo siê nie zgadzaj¹, ni¿ na jej niekorzyœæ. Nie ma
takiego punktu widzenia dotycz¹cego spraw rz¹dowych (zreszt¹
jakichkolwiek innych spraw), w kwestii których pragnêlibyœmy na
ciebie wp³yn¹æ pozytywnie lub negatywnie. Pragniemy tylko, abyœ
odnalaz³ drogê do zestrojenia siê z w³asn¹ Energi¹. A to z tego wzglê-
du, i¿ kiedy tego dokonasz, twoje w³asne ¿ycie i twój w³asny œwiat
odzwierciedlaæ bêd¹ tê równowagê, a do chwili, w którym to nie
nast¹pi, nie ma na tym œwiecie wystarczaj¹cej iloœci dzia³ania, któ-
re móg³byœ przedsiêwzi¹æ aby zrównowa¿yæ ten dysonans Energii.
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Ponowne dostrajanie się
do swoich wibracji Dobrostanu

eœli reagujesz tak, jak wiêkszoœæ ludzi, lektura poprzedniego
rozdzia³u zawieraj¹ca przyk³ady pragnieñ i przekonañ, spo-
wodowa³a aktywacjê w tobie wielu wibracji. Prawdopodob-
nie, poczu³eœ w sobie swoj¹ w³asn¹ harmoniê, b¹dŸ dyshar-

moniê, w stosunku niektórych jej fragmentów, gdy¿ ³atwo jest straciæ
z oczu swój w³asny cel, kiedy czyta siê wykaz tematów mog¹cych
mieæ zwi¹zek z niektórymi aspektami twojego ¿ycia. Jednak¿e, chcie-
libyœmy, abyœ zapamiêta³ tê wa¿n¹ przes³ankê, któr¹ do ciebie kie-
rujemy: Koniecznym jest, aby wibracja twojego pragnienia by³a
zgodna z wibracj¹ twojego przekonania, gdy¿ bez harmonii tych
wibracji, ty sam nie mo¿esz osi¹gn¹æ harmonii ze Źród³em. A do-
póki ty sam pozostawa³ bêdziesz w dysharmonii ze Źród³em, dopó-
ty nie jesteœ w stanie przyzwoliæ na pojawienie siê w twoim ¿yciu
Dobrostanu, o który prosi³eœ.

Czytaj¹c przyk³ady zawarte w poprzednim rozdziale (a na koñcu
niniejszego rozdzia³u zachêcaæ ciê bêdziemy do powrotu do nich
i ponownej ich lektury), byæ mo¿e zauwa¿y³eœ, ¿e zgodzi³eœ siê z pra-
gnieniami (lub niektórymi z nich), które przytoczyliœmy tytu³em
przyk³adów oraz, ¿e równie¿ zgodzi³eœ siê z wieloma z pierwszych
przyk³adów przekonania, jakie podaliœmy, które by³o w wibracyjnej
niezgodnoœci z przytoczonym pragnieniem.

Rozdział 20.
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Innymi s³owy, bardzo powszechnym zjawiskiem wœród ludzi jest to,
i¿ pragn¹ oni mieæ wiêcej pieniêdzy, jednoczeœnie wierz¹c, ¿e na œwiecie
po prostu nie istnieje wystarczaj¹co du¿o zasobów pieniêdzy.

Bardzo powszechnym zjawiskiem wœród ludzi jest to, i¿ pragn¹
oni zgubiæ niechciane kilogramy, jednoczeœnie wierz¹c, ¿e nie ma
takich diet, które przynios³yby po¿¹dane przez nich rezultaty.

Bardzo powszechnym zjawiskiem wœród ludzi jest to, i¿ pragn¹
oni mieæ zdrowe cia³o, jednoczeœnie wierz¹c, ¿e nie ma lekarstwa
na fizyczne schorzenie, które ich trapi.

Równoważenie wibracji pomiędzy
twoimi pragnieniami a przekonaniami

Celem przyk³adów, które powy¿ej przytoczyliœmy, by³o u³atwienie
ci zrozumienia faktu, i¿ twoim zadaniem jest zaprowadziæ równowa-
gê wibracyjn¹ pomiêdzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekona-
niami. Niezale¿nie od tego, czy twoje cia³o jest, w chwili obecnej,
zdrowe; czy obecnie dysponujesz kwot¹, któr¹ mo¿esz w ca³oœci wy-
daæ, mo¿esz spojrzeæ na swój obecny stan rzeczy i rozmawiaæ o obec-
nym stanie tych rzeczy, nie powoduj¹c jednoczeœnie wibracyjnej dys-
harmonii pomiêdzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami.
Lecz jeœli na pewnej p³aszczyŸnie ¿ycia sprawy nie wygl¹daj¹ tak,
jakbyœ sobie tego ¿yczy³, nie mo¿esz nadal mówiæ o nich w ich obec-
nej postaci, nie powoduj¹c, tym samym, wibracyjnej dysharmonii
pomiêdzy twoim pragnieniem, a twoim przekonaniem. I owa dys-
harmonia wibracyjna nie pozwoli ci zrealizowaæ swojego pragnienia.
Pamiêtaj przy tym, ¿e twoje emocje, w takiej chwili, wska¿¹ na ów
brak równowagi w wibracjach.

Oto twój najwyższy stopień równoważenia energii

Czytaj¹c przytoczone w poprzednim rozdziale przyk³ady przeko-
nañ i pragnieñ, postaraj siê uœwiadomiæ sobie swoje uczucia dyshar-
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monii wystêpuj¹cej pomiêdzy podanym pragnieniem, a pierwszym
podanym przyk³adem przekonania. Nastêpnie, zwróæ uwagê na to,
czy masz poczucie ulgi czytaj¹c drugi przyk³ad przekonania oraz czy
to poczucie ulgi wzmaga siê po przeczytaniu trzeciego przyk³adu
przekonania.

Aby doznaæ cudownej poprawy jakoœci swojego ¿ycia – na jakiej-
kolwiek wa¿nej dla ciebie p³aszczyŸnie – musisz tylko zrozumieæ,
a nastêpnie celowo poprawiæ relacjê wibracji pomiêdzy twoim pra-
gnieniem, a twoim przekonaniem – na tym w³aœnie polega najwy¿-
szy stopieñ równowa¿enia Energii.

£atwo jest zagubiæ siê w dyskusji na temat tego, co jest s³uszne,
a co nie, lub: co jest prawd¹, a co fa³szem. Wiele osób bêdzie poda-
waæ tego typu argumenty: „Ale¿, to w³aœnie ma miejsce, i nie mogê
zaprzeczaæ temu, co w efekcie ma miejsce”. Jako dalszy argument
bêd¹ podawaæ, ¿e wiele innych osób zgodzi siê z nimi, ¿e to jest nie
fair, a tamto jest niew³aœciwe. Jednak, my chcemy, abyœ uœwiado-
mi³ sobie, ¿e uwaga, jak¹ kierujesz na te sprawy – które aktywuj¹
w tobie wibracje przeciwstawne do twoich w³asnych pragnieñ – nie
pozwol¹ ci kiedykolwiek osi¹gn¹æ poprawy relacji wibracji, której
poszukujesz. Nie mo¿esz bowiem, nieustannie stwarzaæ warunki
do aktywowania siê w tobie rodzaju wibracji, które s¹ przeciwstaw-
ne twoim w³asnym intencjom, a jednoczeœnie mieæ nadziejê, ¿e in-
tencje te kiedykolwiek siê urzeczywistni¹. Musisz najpierw dostroiæ
wibracjê twojej Istoty do wibracji Energii Źród³a.
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Odnajdywanie harmonii
wibracyjnej z twoją
Istotą Wewnętrzną

osiadanie nieustannej œwiadomoœci wzglêdnoœci wibracyjnej
zachodz¹cej pomiêdzy twoim aktualnym punktem skupie-
nia a punktem skupienia twojej Istoty Wewnêtrznej jest nie-
zwykle wartoœciowe. Jeœli bêdziesz pamiêta³ o skupianiu

uwagi twojej Istoty Wewnêtrznej na efekcie koñcowym, którego
pragniesz, a nastêpnie, jeœli postarasz siê odnaleŸæ harmoniê wi-
bracyjn¹ ze swoj¹ Istot¹ Wewnêtrzn¹, odnajdziesz wtedy harmo-
niê wibracyjn¹ z twoim upragnionym efektem koñcowym.

Istnieje wiele cennych i poprawiaj¹cych samopoczucie powodów,
dla których warto postaraæ siê o osi¹gniêcie harmonii z twoj¹ Istot¹
Wewnêtrzn¹/Źród³em/Tym Kim-Naprawdê-Jesteœ:

• Owa Nie-Fizyczna czêœæ ciebie stanowi sumê wszystkiego, czym
siê sta³eœ i dziêki temu, osi¹gnê³a niesamowit¹ m¹droœæ.

• Owa Nie-Fizyczna czêœæ ciebie jest Energi¹ Źród³a i z tej racji,
stanowi wibracyjny odpowiednik mi³oœci i Dobrostanu.

• Owa wibracja twojej Istoty Wewnêtrznej jest Czyst¹ i Pozytywn¹
Energi¹ (pos³uguj¹c siê twoimi s³owami – jest wolna od oporu) i z
tego te¿ wzglêdu, posiada potê¿n¹ si³ê i skutecznoœæ.

Zatem, kiedy podejmujesz wysi³ek osi¹gniêcia bli¿szej wibracyj-
nej harmonii z ow¹ Nie-Fizyczn¹ czêœci¹ ciebie, otworzysz siê na tê

Rozdział 21.
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m¹droœæ, mi³oœæ, Dobrostan i moc. Kiedy zestrajasz siê ze swoim
Źród³em, ogarnia ciê uczucie jasnoœci umys³u, witalnoœci, entuzja-
zmu, pasji i Dobrostanu, które s¹ czêœci¹ twojej natury.

Czy przyzwalam na mój Dobrostan,
czy stawiam mu opór?

Wibracyjne zestrojenie siê z twoim Źród³em okreœlamy mianem
przyzwalania. Utratê owego zestrojenia siê ze swoim Źród³em okre-
œlamy mianem mniejszego przyzwalania. Im bardziej tracisz owo
zestrojenie i jednoczeœnie, w im mniejszym stopniu przyzwalasz na
swoje Po³¹czenie ze Źród³em, tym bardziej osi¹gasz stan wibracyj-
nego oporu: oporu wobec rozkwitu, oporu wobec doskona³ego zdro-
wia, oporu wobec jasnoœci umys³u, oporu wobec obfitoœci oraz opo-
ru wobec twojego osobistego Dobrostanu. Ws³uchanie siê w przekaz
p³yn¹cy z twoich emocji pomo¿e ci uzyskaæ œwiadomoœæ stopnia
przyzwalania lub stawiania oporu w danym momencie. Im lepsze
twoje samopoczucie, tym bardziej przyzwalasz na Po³¹czenie ze
Źród³em. Im gorsze twoje samopoczucie, tym mniej przyzwalasz
na swoje Po³¹czenie ze Źród³em.

Twoja najważniejsza decyzja

Kiedy postanowisz nadaæ swojej œwiadomoœci wzglêdnoœci wibra-
cyjnej pomiêdzy tob¹ a twoim Źród³em najwiêksze znaczenie, po-
dejmiesz najwa¿niejsz¹ decyzjê, jak¹ kiedykolwiek mo¿esz podj¹æ,
gdy¿ oznacza ona, ¿e œwiadomie zaktywowa³eœ w sobie swój w³asny
System Naprowadzania Emocji i ju¿ nigdy siê nie zagubisz. Kiedy
zrozumiesz swoje emocje oraz ich znaczenie, a jednoczeœnie bêdziesz
w stanie œwiadomie poprawiæ swoje samopoczucie za poœrednictwem
celowego i œwiadomego wyboru coraz to bardziej poprawiaj¹cych
samopoczucie myœli, nie bêdzie takiej intencji, której nie bêdziesz
w stanie z ³atwoœci¹ zrealizowaæ... Wszystko, czego pragniesz, z ³a-
twoœci¹ i szybkoœci¹ pojawi siê wtedy w twoim ¿yciu.
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Kiedy nowe intencje nadal bêd¹ siê w tobie rodziæ, twoja wiara
w twoj¹ umiejêtnoœæ ich realizacji równie¿ wzroœnie. Poczujesz siê
wolny, niezwyciê¿ony, ogarnie ciê gor¹ce pragnienie i radoœæ. Po-
czujesz siê tak, jak czuje siê twoja Istota Wewnêtrzna: odczujesz
radoœæ p³yn¹c¹ z kontrastu powoduj¹cego narodziny pragnieñ, które
maj¹ moc przywo³ywania Energii tworz¹cej œwiaty i p³yn¹æ bêdziesz
na fali owego niepowstrzymanego i rw¹cego pr¹du towarzysz¹cego
Postêpowej Fali Aktu Tworzenia.

Mówi¹c proœciej, relacja wibracyjna pomiêdzy tob¹ a twoj¹ Istot¹
Wewnêtrzn¹ przek³ada siê na ró¿nicê pomiêdzy emocjami, które
wywo³uj¹ w tobie dobre samopoczucie, a emocjami, które wywo³uj¹
w tobie z³e samopoczucie. Emocje wzbudzaj¹ce w tobie dobre sa-
mopoczucie, wskazuj¹ na zestrojenie siê ze Źród³em lub na przy-
zwalanie na Po³¹czenie ze Źród³em, podczas gdy emocje powoduj¹-
ce w tobie z³e samopoczucie wskazuj¹ na dysonans z Energi¹ Źród³a
lub na stawianie oporu wobec tej Energii.

Wolność lub jej brak jako kwestia percepcji

Kiedy zastanowisz siê nad wachlarzem emocji rozpoœcieraj¹cym
siê od uczuæ poprawiaj¹cych samopoczucie takich jak: radoœæ, mi³oœæ
i wdziêcznoœæ... a¿ po uczucia depresji, rozpaczy, lêku i smutku, czy
potrafisz odczuæ ile si³y dodaj¹ emocje wzbudzaj¹ce w tobie dobre
samopoczucie, a ile si³y odbieraj¹ emocje pogarszaj¹ce twoje samo-
poczucie? Czy wyczuwasz poczucie wolnoœci na jednym krañcu skali
oraz brak owego poczucia wolnoœci na drugim krañcu skali?

Koniec Skali Naprowadzania Emocji powoduj¹cy dobre samopo-
czucie odpowiada wibracji percepcji wolnoœci. Koniec Skali Napro-
wadzania Emocji powoduj¹cy z³e samopoczucie odpowiada wibracji
percepcji braku wolnoœci. Wolnoœæ lub jej brak to kwestia percepcji,
poniewa¿ niezale¿nie od tego, czy to rozumiesz, czy nie, jesteœ ca³-
kowicie wolny, gdy¿ nikt nie jest w stanie wejœæ do twojego wnêtrza
i emitowaæ za ciebie wibracje, gdy¿ tylko twoja w³asna barwa wibra-
cyjna wp³ywa na twoje w³asne doœwiadczenia ¿yciowe. A zatem,
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ogromn¹ wartoœæ posiada rozpoznanie, z twojego w³asnego punktu
widzenia, uczucia ca³kowitej wolnoœci, b¹dŸ te¿ uczucia bezkresnej
mocy, jakie sygnalizowane s¹ przez pewne emocje, jak równie¿ uczu-
cia absolutnego zniewolenia lub braku si³y i mocy, na jakie wska-
zuj¹ inne emocje.

Twoja Istota Wewnêtrzna lub Źród³o rozumie, i¿ w ka¿dych oko-
licznoœciach, dysponujesz wolnoœci¹ tworzenia tego, czego pragniesz,
lecz kiedy twoja percepcja podpowiada ci, ¿e nie jesteœ wolny, owe
negatywne emocje wyp³ywaj¹ce z depresji, rozpaczy, b¹dŸ te¿ lêku,
wskazuj¹ na twoj¹ dysharmoniê wzglêdem Źród³a. Twoja Istota
Wewnêtrzna lub Źród³o rozumie, i¿ w ka¿dych okolicznoœciach dys-
ponujesz wolnoœci¹ tworzenia tego, czego pragniesz. Zatem kiedy
twoja percepcja komunikuje ci, ¿e jesteœ wolny, odczuwasz owe
potwierdzaj¹ce, idealnie pasuj¹ce i harmonizuj¹ce uczucia pozytyw-
nych emocji, które wskazuj¹ na twoje zestrojenie siê ze Źród³em.

Kiedy postanowisz, i¿ nie ma rzeczy wa¿niejszej ni¿ twoje dobre
samopoczucie, osi¹gasz œwiadomoœæ rzeczy najwa¿niejszej, gdy¿
oznacza to, ¿e postanowi³eœ œwiadomie i celowo zarz¹dzaæ wibra-
cyjn¹ relacj¹ pomiêdzy tob¹ a twoim Źród³em. Podj¹³eœ decyzjê o sko-
rzystaniu z twojego Systemu Naprowadzania Emocji, z którym przy-
szed³eœ na œwiat, w celu monitorowania i kontrolowania wzglêdnoœci
wibracyjnej zachodz¹cej pomiêdzy twoim obecnym punktem sku-
pienia uwagi, a nastêpuj¹c¹ po nim wibracj¹ oraz wibracj¹ twojej
Istoty Wewnêtrznej. Podj¹³eœ decyzjê o zadbaniu o swoje Po³¹czenie
ze Źród³em. Postanowi³eœ rozkwitaæ i dobrze prosperowaæ raczej ni¿
odcinaæ siê od Źród³a. Dokona³eœ wyboru jasnoœci umys³u, witalno-
œci, entuzjazmu, obfitoœci wszelkich rzeczy, które uwa¿asz za dobre
– oraz radosne.



118

Twój punkt przyciągania,
a czynnik poczucia ulgi

owiemy teraz coœ bardzo istotnego, a zarazem niesamowicie
oczywistego: Znajdujesz siê w miejscu, w którym siê znaj-
dujesz. To, o czym myœla³eœ w przesz³oœci oraz to, o czym
obecnie myœlisz, stworzy³o rezultat w twoim akcie tworze-

nia, a zarazem w twoim ¿yciu, w postaci Tego-Co-Istnieje. I to by-
³oby na tyle! Jednak¿e, chcielibyœmy, abyœ zwróci³ ca³¹ swoj¹ uwa-
gê na wzglêdnoœæ wibracyjn¹ pomiêdzy punktem, w którym obecnie
siê znajdujesz, a punktem, w którym chcia³byœ siê znaleŸæ – gdy¿
tam znajduje siê ca³a twoja moc. Tam kryje siê dreszczyk geniuszu
tworzenia.

Owa wibracyjna rozbie¿noœæ pomiêdzy punktem, w którym obec-
nie siê znajdujesz, a punktem, w którym chcia³byœ siê znaleŸæ, sta-
nowi ow¹ arenê tworzenia, na któr¹ przyszed³eœ odgrywaæ swoj¹
rolê, a nosi ona nazwê: Postêpowej Fali Aktu Tworzenia. W³aœnie
tego przyszed³eœ tutaj doœwiadczyæ i tym przyszed³eœ siê cieszyæ –
aby nigdy tego procesu nie ukoñczyæ.

Zatem miejsce, w którym obecnie siê znajdujesz i twoje obecne sa-
mopoczucie, równowa¿ne s¹ twojemu wibracyjnemu punktowi przy-
ci¹gania. A jeœli masz tego œwiadomoœæ, twoje samopoczucie podpo-
wie ci, w jakim stopniu twoja percepcja miejsca, w którym obecnie siê
znajdujesz, odpowiada lub nie odpowiada wibracji Źród³a.

Rozdział 22.
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Jeœli, w chwili obecnej, twoj¹ intencj¹ jest osi¹gniêcie najlepszego
mo¿liwego odpowiednika wibracji twojego Źród³a, oznacza to, ¿e
bêdziesz siêga³ lub bêdziesz poszukiwa³ myœli powoduj¹cych w to-
bie coraz to lepsze samopoczucie, a kiedy znajdziesz myœl powodu-
j¹c¹ w tobie lepsze samopoczucie, doznasz poczucia ulgi.

Skala Naprowadzania Emocji,
czyli od przyzwalania do stawiania oporu

WyobraŸ sobie Skalê Naprowadzania Emocji, na której jednym
krañcu znajduj¹ siê myœli wzbudzaj¹ce dobre uczucia, a na drugim
krañcu – myœli powoduj¹ce z³e uczucia. Nastêpnie, przyjmij do wia-
domoœci, ¿e koniec skali, który powoduje dobre samopoczucie, rów-
noznaczny jest z przyzwalaniem, a drugi koniec skali, który powo-
duje z³e samopoczucie, równoznaczny jest ze stawianiem oporu.
Zatem jest spraw¹ oczywist¹, ¿e w zale¿noœci od twojego wyboru
myœli, mo¿esz przesuwaæ siê w dowolne miejsce na tej skali. Analo-
gicznie, spraw¹ oczywist¹ jest to, ¿e im dalej znajdziesz siê od jedne-
go koñca skali, tym bli¿ej przesuniesz siê w kierunku drugiego koñ-
ca skali. Innymi s³owy, ta myœl powoduje lepsze samopoczucie, tamta
myœl powoduje gorsze samopoczucie. Myœl poprawiaj¹ca samopo-
czucie wskazuje na przyzwalanie, tamta myœl powoduj¹ca gorsze
samopoczucie wskazuje na stawianie oporu...

Skalê twoich emocji mo¿na by przedstawiæ nastêpuj¹co:
1. Radoœæ / Wiedza / Moc / Wolnoœæ / Mi³oœæ / Wdziêcznoœæ
2. Pasja
3. Entuzjazm / Gor¹ce pragnienie / Poczucie szczêœcia
4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara
5. Optymizm
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
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11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew
18. Zemsta
19. Nienawiœæ / Wœciek³oœæ
20. Zazdroœæ
21. Brak poczucia bezpieczeñstwa / Poczucie winy / Poczucie bycia

niegodnym
22. Lêk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoœci.

Poniewa¿ czêsto u¿ywa siê tych samych s³ów dla wyra¿enia od-
miennych znaczeñ, a ró¿ne s³owa s¹ czêsto u¿ywane dla wyra¿enia
tych samych znaczeñ, wy¿ej wymienione etykiety s³owne opisuj¹ce
uczucia nie oddaj¹ ze 100% dok³adnoœci¹ uczuæ ka¿dej osoby, która je
czuje. W rzeczy samej, przylepianie etykiet s³ownych emocjom mo-
g³oby wywo³aæ zamieszanie i odwróciæ twoj¹ uwagê od w³aœciwego
celu, którym jest Skala Naprowadzania Emocji.

Najistotniejsz¹ rzecz¹ jest to, abyœ œwiadomie siêga³ po lepsze
uczucie tj. uczucie o wy¿szych wibracjach. S³owo, jakiego u¿yjesz
do opisu tego uczucia, nie ma znaczenia.

Nieustannie sięgaj po uczucie ulgi od oporu

Dosyæ skutecznym sposobem na zrównowa¿enie Energii jest bez-
ustanne siêganie po uczucia przynosz¹ce ulgê. Uczucie przynosz¹ce
ulgê zawsze wskazuje na poprawê twojej wibracji i zawsze oznacza
uwolnienie oporu lub wzmo¿enie przyzwalania – a gdybyœmy to my
byli na waszym fizycznym miejscu, czynnik poczucia ulgi uczynili-
byœmy najistotniejszym aspektem naszej w³asnej œwiadomoœci.

Kiedy nieustannie bêdziesz poszukiwa³ sposobu na spogl¹danie
na wszystko tak, aby powodowa³o to w tobie nieco lepsze samopo-
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czucie ni¿ to, które w chwili obecnej odczuwasz, coraz to bardziej
zbli¿aæ siê bêdziesz do postrzegania œwiata w sposób, w jaki postrze-
ga go twoja Istota Wewnêtrzna. A w efekcie tego, pozostawisz za
sob¹ opór.

Twój w³asny opór jest jedynym czynnikiem, który powstrzymuje
ciê przed realizacj¹ wszystkich cudownych rzeczy, których pragniesz.

Choroba bierze siê z oporu.
Chaos bierze siê z oporu.
Ubóstwo bierze siê z oporu.
Smutek bierze siê z oporu.
Wypadki samochodowe bior¹ siê z oporu...
To wszystko, co uwa¿asz za z³e, istnieje tylko dlatego, ¿e stawiasz

opór swojemu naturalnemu Dobrostanowi.

Nie istnieje źródło tego, co „niepożądane”

Nie wchodzisz do pokoju i nie rozgl¹dasz siê za przyciskiem ciem-
noœci, gdy¿ rozumiesz, ¿e nie istnieje przycisk, który powoduje zala-
nie pokoju ciemnoœci¹, który zastêpowa³by Ÿród³o œwiat³a. U¿ywa-
j¹c tej samej zasady, nie istnieje Ÿród³o choroby lub z³a, lecz tylko
opór, któremu siê oddajesz, wobec naturalnego Źród³a Dobrostanu.

Siêganie po uczucie ulgi, chwila po chwili, myœl po myœli, i temat
po temacie, przybli¿y ciê coraz to bli¿ej do Źród³a twojego Dobrosta-
nu. Kiedy zale¿eæ ci bêdzie na dobrym samopoczuciu, i kiedy celowo
postarasz siê postrzegaæ rzeczy w sposób powoduj¹cy w tobie coraz
to lepsze samopoczucie (widz¹c we wszystkim to, co najlepsze, za-
miast tego, co najgorsze), bêdziesz przyzwala³ na wiêcej i stawia³
mniejszy opór, a okolicznoœci i zdarzenia pojawiaj¹ce siê w twoim
¿yciu, zaczn¹ niezw³ocznie odzwierciedlaæ te zmiany. Uczucie ulgi
wskazuje na uwolnienie oporu, co oznacza to samo, co pod¹¿anie
w kierunku wzmo¿onego przyzwalania. Na tym polega skuteczne
wykorzystanie twojego Systemu Naprowadzania Emocji.
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Równoważenie energii
dla radosnego aktu twórczego

taczaj¹ca ciê ró¿norodnoœæ lub inaczej mówi¹c, kontrast, przed-
stawia ogromn¹ wartoœæ, gdy¿ zawiera ona dane, z których
bior¹ swój pocz¹tek twoje osobiste preferencje i pragnienia.
Jesteœ twórc¹ i tworzysz w³asn¹ rzeczywistoœæ za poœrednic-

twem mocy twojego punktu skupienia. W ka¿dym momencie twoje-
go ¿ycia i w ka¿dym doœwiadczeniu, jakiego doznajesz, ró¿norodnoœæ
twojego ¿ycia inspiruje ciê do wysy³ania z siebie nowych pragnieñ
oraz do uaktualniania pragnieñ ju¿ wyemitowanych. Zatem zogni-
skowane pragnienie nigdy nie przestaje wyp³ywaæ z twojego wnêtrza.

Rozwój Wszechœwiata uzale¿niony jest od nastêpuj¹cego procesu:
kontrast powoduje zogniskowanie pragnienia, po czym, za spraw¹
dzia³ania Prawa Przyci¹gania, Energia Źród³a odpowiada na to pra-
gnienie. Innymi s³owy, kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz.

Wiele osób pos³uguje siê argumentem, ¿e prosili, ale nie otrzymali
tego, o co prosili, na co my odpowiadamy, ¿e za ka¿dym razem, kiedy
ktokolwiek, z jakiejkolwiek perspektywy, prosi o cokolwiek, to za-
wsze to otrzymuje. Jednak¿e, owa czynnoœæ wysy³ania próœb, o której
mówimy, nie polega na sformu³owaniu s³ów lub zdañ, lecz na emito-
waniu z siebie wibracji, którymi w naturalny sposób emanujesz, kie-
dy doœwiadczasz kontrastu. Nie mo¿esz bowiem zatrzymaæ procesu
wysy³ania próœb; wysy³anie próœb to najbardziej naturalny, a zara-

Rozdział 23.
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zem, najistotniejszy efekt ¿ycia w œrodowisku przepe³nionym kontra-
stem, w którym jesteœ zogniskowany.

Powodem (jedynym powodem), dla którego ludzie kiedykolwiek
znajduj¹ siê w sytuacji, w której prosili o coœ, czego jeszcze nie otrzy-
mali jest to, i¿, na poziomie wibracyjnym, sami siebie powstrzy-
muj¹ od realizacji swoich w³asnych pragnieñ. Musi bowiem wyst¹-
piæ równowaga wibracyjna pomiêdzy czêstotliwoœciami wibracji tego,
czego pragn¹ a czêstotliwoœciami wibracji, które, w przewa¿aj¹cej
mierze, s¹ w nich aktywne.

Przykłady równoważenia kontrastujących
ze sobą częstotliwości wibracyjnych

Poni¿ej przedstawione przyk³ady poka¿¹ ci, w jaki sposób mo¿esz
skorzystaæ z naturalnego kontrastu panuj¹cego w twoim otoczeniu fi-
zycznym wykorzystuj¹c swój System Naprowadzania Emocji i celowo
poprawiaj¹c relacjê wibracji pomiêdzy twoimi pragnieniami, a przeko-
naniami. Poni¿sze przyk³ady stanowi¹ prezentacjê procesu Celowego
Równowa¿enia Energii w celu dokonania radosnego aktu twórczego:

Obecna sytuacja kontrastu: i wreszcie na koniec opiszemy po-
wszechn¹ sytuacjê Tego-Co-Istnieje. (Zwróæ uwagê na przekonania
aktywne w kontekœcie obecnej sytuacji).

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienie(a): w nastêpnej kolejno-
œci, przedstawimy listê pragnieñ rodz¹cych siê pod wp³ywem kon-
trastu. (Gdy¿ za ka¿dym razem, kiedy znajdujesz siê w sytuacji,
w której wiesz, czego nie chcesz, w tym samym momencie kon-
trastu, zawsze uœwiadamiasz sobie wyraŸniej to, czego naprawdê
chcesz).

Wynikaj¹ca(e) z powy¿szego emocja(e) lub wskazówka(i) wi-
bracyjnego dysonansu: w dalszej kolejnoœci wymienimy emocje,
które wskazuj¹ na obecnie aktywne wibracje (przekonania).
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Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wibracyjnej po-
miêdzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekona-
niem:

W tym momencie, podamy kilka zdañ maj¹cych pomóc ci zestro-
iæ obecn¹ aktywn¹ wibracjê (przekonania) z pragnieniem. Czytaj¹c
je zaobserwuj, czy odczuwasz poprawê wzglêdnoœci wibracyjnej po-
miêdzy pragnieniami a przekonaniami. Uœwiadom sobie, ¿e uczu-
cie ulgi wskazuje zarówno na uwolnienie oporu, jak i na poprawê
relacji wibracyjnej zachodz¹cej pomiêdzy pragnieniem a przekona-
niem. Innymi s³owy, im lepiej siê czujesz, tym bardziej zrównowa-
¿one s¹ twoje Energie. (Oczywiœcie, móg³byœ równie¿ uj¹æ to w ten
sposób: „Im bardziej zrównowa¿one s¹ moje Energie – tym lepiej siê
czujê”).

Wynik koñcowy: i wreszcie na koniec wska¿emy na konkretn¹
poprawê relacji wibracyjnej pomiêdzy pragnieniem a przekonaniem
w takiej postaci, w jakiej udowodnione to zosta³o za poœrednictwem
emocji powoduj¹cej lepsze samopoczucie.

Nie ma takiej rzeczy, której zrozumienie bêdzie dla ciebie mia³o
kiedykolwiek wiêksze znaczenie ni¿ powy¿sza prawda, poniewa¿
kiedy ju¿ raz zrozumiesz mechanizm celowego zestrajania wibracji
twoich przekonañ z wibracjami twoich intencji, staniesz siê Celo-
wym Twórc¹ twojej rzeczywistoœci, i nie bêd¹ istnia³y takie inten-
cje, których nie bêdziesz w stanie zrealizowaæ.

Pamiêtaj, ¿e jeœli ¿ycie, które prowadzisz dysponuje œrodkami
umo¿liwiaj¹cymi wzbudzenie w tobie jakiegokolwiek konkretnego
pragnienia, to istniej¹ równie¿ œrodki umo¿liwiaj¹ce otrzymanie przez
ciebie ca³kowitego spe³nienia tego pragnienia lub jego manifestacji.
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Moje ciało

ytuacja kontrastu dotycz¹ca wagi cia³a: Mam 25 kilogra-
mów nadwagi. Próbowa³em ju¿ wielu ró¿nych diet. One wszyst-
kie w pewnym stopniu przynosz¹ efekty na jakiœ czas i powo-
duj¹ utratê pewnej wagi... lecz, po pewnym czasie, dodatkowe

kilogramy wracaj¹ i to z nawi¹zk¹. Ubrania nie le¿¹ na mnie do-
brze, nie podobam siê samemu sobie i nie wiem, co z tym wszyst-
kim zrobiæ.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê znaleŸæ swój sposób
na utratê wagi. Chcê byæ w stanie utrzymaæ odpowiadaj¹c¹ mi wagê
cia³a. Chcê czuæ siê dobrze i chcê dobrze wygl¹daæ.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibracyj-
nego dysonansu: Ogarnê³a mnie frustracja. Ogarnê³o mnie
zniechêcenie. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiê-
dzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wibra-
cyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a moim
obecnym przekonaniem:
• W przesz³oœci udawa³o mi siê zrzuciæ nadwagê.
• Mam œwiadomoœæ tego, co zadzia³a³o w moim przy-

padku.
• Kiedy przy³o¿ê siê do czegoœ, zazwyczaj osi¹gam wyniki.

Rozdział 24.
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• Wa¿y³em ju¿ wiêcej ni¿ wa¿ê teraz.
• Mam kilka ubrañ, w których czujê, ¿e ca³kiem dobrze

wygl¹dam.
• W szczególnoœci lubiê nosiæ mój nowy popielaty garnitur.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a poprawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca zdrowia: Us³ysza³em diagnozê le-
karsk¹, która mnie przera¿a. Wyj¹tkowo mnie to martwi, poniewa¿
oboje moich rodziców cierpia³o na tê sam¹ chorobê i s³ysza³em, ¿e
u kilku innych cz³onków mojej rodziny choroba ta by³a przyczyn¹
ich œmieci.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienie: Chcê byæ zdrowy.
Wynikaj¹ca z powy¿szego emocja lub wskazówka wi-
bracyjnego dysonansu: Czujê lêk. (Istnieje znacz¹cy dy-
sonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a moimi
przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Diagnoza to nie wyrok œmierci.
• Ludziom uda³o siê odzyskaæ po tym zdrowie.
• Istnieje wiele stopni zaawansowania choroby no-

sz¹cych tak¹ sam¹ nazwê.
• Istniej¹ ³agodne przypadki tej choroby.
• Ostatnio nie czu³em siê Ÿle.
• W³aœciwie to cieszê siê zdrowym cia³em.
• Zawsze udawa³o mi siê szybko odzyskaæ zdrowie.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca zmêczenia: Brak mi energii. Nie-
ustannie czujê siê zmêczony. Ledwo udaje mi siê przebrn¹æ przez
dzieñ. Trudnoœci sprawia mi terminowe wywi¹zywanie siê z moich
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obowi¹zków, i nic mnie nie cieszy, poniewa¿ odczuwam takie zmê-
czenie. Mam poczucie wielkiego przyt³oczenia.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ wiêcej ener-
gii. Chcê czuæ siê dobrze.

Wynikaj¹ca z powy¿szego emocja lub wskazówka wi-
bracyjnego dysonansu: Mam poczucie przyt³oczenia. (Ist-
nieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pra-
gnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Zawsze udaje mi siê osi¹gn¹æ to, co naprawdê ko-

nieczne.
• Kiedy podejmê decyzjê, potrafiê dokonaæ tego, co

musi byæ wykonane.
• Potrafiê zauwa¿yæ wahania poziomu mojej energii.
• S¹ takie momenty, w których czujê siê o wiele le-

piej ni¿ w pozosta³ych.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu utraty si³ fzycznych: Martwi mnie pogorsze-
nie siê stanu mojego zdrowia. Nie mam ju¿ takich pok³adów energii
jak kiedyœ i nie mogê ju¿ wykonywaæ rzeczy, których wykonywanie
sprawia³o mi przyjemnoœæ. Odczuwam wszelkiego rodzaju bóle i nie-
domagania, kolana bol¹ mnie, kiedy chodzê, i bojê siê nawet próbo-
waæ biegaæ. Bojê siê, ¿e stan mojego zdrowia jeszcze bardziej siê
pogorszy. Martwi mnie to.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê czuæ siê dobrze
w moim ciele. Chcê, aby moje cia³o zachowa³o zdrowie przez
wszystkie dni mojego ¿ycia.

Wynikaj¹ca z powy¿szego emocja lub wskazówka wi-
bracyjnego dysonansu: Martwi mnie to. (Istnieje znacz¹-
cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem
a moimi przekonaniami).
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Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem,
a moim obecnym przekonaniem:
• Przez wiêksz¹ czêœæ ¿ycia cieszy³em siê ca³kiem

dobrym zdrowiem.
• Nawet wtedy, kiedy by³em o wiele m³odszy, moje

cia³o czasami wywo³ywa³o we mnie wra¿enie
sztywnoœci.

• Pamiêtam, kiedy mia³em obola³e miêœnie jeszcze
wtedy, kiedy by³em w liceum.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Mój dom

ytuacja kontrastu dotycz¹ca przestrzeni domowej: W mo-
im domu panuje jeden wielki ba³agan. Mój dom jest taki
ma³y i ma tak nieodpowiedni do moich potrzeb magazyn, ¿e
nie mam gdzie k³aœæ swoich rzeczy. I nawet wtedy, kiedy

usi³ujê zaprowadziæ w nim porz¹dek, ¿eby siê trochê lepiej zorgani-
zowaæ, robiê jeszcze wiêkszy ba³agan ni¿ poprzednio. Ogarnia mnie
frustracja. Mam poczucie przyt³oczenia.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ w domu po-
rz¹dek. Chcê, ¿eby mój dom lepiej wygl¹da³. Chcê byæ w stanie
znaleŸæ moje rzeczy.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Mam poczu-
cie przyt³oczenia. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny
pomiêdzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Dawniej mia³em wiêkszy porz¹dek ni¿ teraz.
• Mieszka³em w mniejszych domkach ni¿ obecny.
• W tej przestrzeni trzymam wiêcej swoich rzeczy

ni¿ naprawdê potrzebujê.

Rozdział 25.
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• Móg³bym pozbyæ siê niektórych rzeczy, a tym sa-
mym uwolniæ czêœæ przestrzeni.

• Nie muszê wszystkiego robiæ naraz.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca niszczej¹cego domu: Od d³u¿szego
czasu ¿yjê w tym samym domu i mam tego dosyæ. Mój dom nie
spe³nia ju¿ naszych potrzeb, ale nie staæ nas na przeprowadzkê do
nowego. Przy³apa³em siê nawet na tym, ¿e szukam wymówek, aby
nie byæ w domu, poniewa¿ nie czujê siê w nim dobrze. Ogarnia mnie
frustracja. Czujê Poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ wiêkszy i lep-
szy dom. Chcê, aby czas spêdzony w domu sprawia³ mi przy-
jemnoœæ. Chcê mieæ wiêcej pieniêdzy, aby staæ mnie by³o na
kupno lepszego domu.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Czujê Poiry-
towanie. Narasta we mnie pesymizm. (Istnieje znacz¹cy
dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a mo-
imi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Zgromadzi³em tutaj kilka rzeczy, które sprawiaj¹

mi przyjemnoœæ.
• Kiedy siê tutaj wprowadziliœmy, odczuwa³em z te-

go powodu radoœæ.
• Staæ nas na ten dom.
• Wykonanie kilku udogodnieñ mog³oby byæ ciekawe.
• Udogodnienia te podnios³yby jednoczeœnie wartoœæ

domu.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Sytuacja kontrastu dotycz¹ca s¹siadów: Kiedyœ lubi³em to s¹siedz-
two, lecz w pewnym momencie wprowadzi³o siê obok kilkoro osób
i okazali siê upiornymi s¹siadami. Ich pies wykorzystuje nasze po-
dwórko jako swoj¹ toaletê, maj¹ trzy lub cztery gruchoty zaparkowa-
ne na podjeŸdzie do domu, zamiast na ulicy przed domem, a mnie
jest wstyd zaprosiæ do siebie znajomych z wizyt¹. Czujê siê winny tej
sytuacji. Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê z³oœæ.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieszkaæ w mi-
³ym s¹siedztwie. Chcê mieæ s¹siadów bardziej licz¹cych siê z oto-
czeniem.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia
mnie zniechêcenie. Czujê z³oœæ. (Istnieje znacz¹cy dyso-
nans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a moimi
przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Goœcie mnie odwiedzaj¹cy nie wyra¿ali ¿adnych

uwag na temat s¹siadów.
• Rodzina, która wczeœniej mieszka³a na miejscu mo-

ich nowych s¹siadów, by³a bardzo czysta i schludna.
• Mo¿liwe, ¿e nowi s¹siedzi nie zostan¹ tu na d³ugo.
• Maj¹ ³adn¹ grzeczn¹ córeczkê.
• Dobrze siê czujê na naszym zacisznym podwórku.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca konserwacji domu: Utrzymanie
naszego domu w stanie funkcjonalnoœci kosztuje nas fortunê. Za-
cznijmy od tego, ¿e nie zosta³ prawid³owo zbudowany, a w obecnej
sytuacji, kiedy liczy sobie ju¿ dziesiêæ lat, bezustannie wszystko siê
wali. Gdzie siê nie obrócê, kolejna rzecz wymaga naprawy. Ogarnia
mnie frustracja. Mam poczucie przyt³oczenia. Odczuwam rozcza-
rowanie. Ogarnia mnie zniechêcenie.
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Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, ¿eby sprzêt i wy-
posa¿enie mojego domu funkcjonowa³o w prawid³owy sposób.
Chcê mieæ nowy dom.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Odczuwam frustracjê. Mam poczu-
cie przyt³oczenia. Czujê siê rozczarowany. Odczuwam
zniechêcenie. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny po-
miêdzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Lubiê mieæ sprawy pod kontrol¹.
• Mam wysokie wymagania, co do sprzêtu i wyposa-

¿enia mojego domu.
• To logiczne, ¿e wiêcej udogodnieñ wi¹¿e siê jedno-

czeœnie z wiêksz¹ iloœci¹ prac konserwacyjnych.
• Doceniam wiele udogodnieñ znajduj¹cych siê

w tym domu.
• Moja rodzina jest bardzo szczêœliwa w tym domu.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Moje związki

ytuacja kontrastu dotycz¹ca relacji doros³y-dziecko: Mam
doros³¹ córkê, która zawsze jest na mnie wœciek³a. Niezale¿-
nie od tego, ile czasu z ni¹ spêdzam, nigdy jej to nie wystar-
cza. A kiedy przebywam w jej towarzystwie, to ona wiêkszoœæ

tego czasu spêdza na narzekaniu, ¿e nie spêdzamy wystarczaj¹co
wiele czasu razem! Jestem taka zajêta i nie mogê spêdziæ wiele cza-
su w jej towarzystwie, ale naprawdê nie jest mi³o z ni¹ przebywaæ,
skoro ma takie podejœcie. Mam poczucie winy. Narasta we mnie
gniew. Ogarnia mnie rozczarowanie.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby czas spêdzo-
ny z moj¹ córk¹, przynosi³ mi radoœæ. Chcê, aby córka ¿ywi³a
dobre uczucia w stosunku do mnie. Chcê, aby moja córka by³a
szczêœliwa.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Mam poczucie winy. Ogarnia mnie
z³oœæ. Jestem rozczarowana. (Istnieje znacz¹cy dysonans
wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a moimi przeko-
naniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:

Rozdział 26.



134

• Nasz zwi¹zek (byæ mo¿e jest tak w przypadku
wszystkich zwi¹zków) nieustannie bêdzie przecho-
dzi³ zmiany.

• Prze¿yliœmy wspólne wzloty i upadki...
• ... i wzloty.
• Moja córka ma tak cudown¹ osobowoœæ.
• Ma bardzo sympatycznego ch³opaka.
• Cieszê siê, ¿e zale¿y jej na spêdzeniu ze mn¹ czasu.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca samotnoœci: Nie mam wielu przyja-
ció³. Tak naprawdê to nie mam nawet jednego bliskiego przyjaciela,
a ¿ycie w pojedynkê nie nale¿y do przyjemnoœci. Miewa³em w prze-
sz³oœci kilku przyjació³, ale nie spotka³em nikogo naprawdê mi bli-
skiego. Mam wra¿enie, ¿e ludzi interesuje tylko to, co mog¹ ode
mnie dostaæ, a gdy ju¿ to dostan¹, nie chc¹ daæ nic od siebie. Ogar-
nia mnie zniechêcenie. Czujê siê samotny.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ naprawdê
bliskiego przyjaciela. Chcê mieæ zwi¹zki przyjaŸni, które by³y-
by obopólnie korzystne.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê
siê samotny. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny po-
miêdzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Zawsze by³em w pewnym stopniu niezale¿ny.
• Nie lubiê czuæ siê potrzebny, ani byæ w potrzebie.
• Lubiê prowadziæ stymuluj¹ce rozmowy.
• Lubiê to, co mnie bawi, a œmiech w towarzystwie

innych zawsze nale¿y do przyjemnoœci.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Sytuacja kontrastu dotycz¹ca ma³¿eñstwa: Nadal kocham moj¹
¿onê, ale naszego zwi¹zku nie mo¿na ju¿ przyrównaæ do tego, czym
by³ w przesz³oœci. Na pocz¹tku naszego ma³¿eñstwa, nie mog³em
doczekaæ siê spotkania z ni¹ pod koniec dnia, a teraz, jeœli mam byæ
szczery, w pewnym stopniu, obawiam siê powrotu do domu. Moja
¿ona bardzo du¿o narzeka na tak wiele ró¿nych rzeczy, i s¹dzê, ¿e
mnie obwinia za to, ¿e sprawy nie uk³adaj¹ siê po jej myœli. Nie chcê
siê z ni¹ rozstawaæ, ale z pewnoœci¹ tkwienie w zwi¹zku z ni¹ rów-
nie¿ nie nale¿y do przyjemnoœci. Ogarnia mnie frustracja. Czujê siê
winny tej sytuacji. Narasta we mnie irytacja.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê cieszyæ siê na myœl
o powrocie do domu. Chcê cieszyæ siê towarzystwem mojej ¿ony.
Chcê znowu czuæ siê zakochany. Chcê, aby moja ¿ona mnie
kocha³a. Chcê, aby moja ¿ona by³a szczêœliwa.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Czujê siê
winny tej sytuacji. Czujê poirytowanie. (Istnieje znacz¹cy
dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a mo-
imi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Pamiêtam pierwsze spotkanie z moj¹ ¿on¹.
• Moja ¿ona zawsze ciê¿ko pracowa³a na to, by spraw-

nie prowadziæ dom.
• Dobrze zorganizowany dom jest dla mojej ¿ony

bardzo wa¿ny.
• Moja ¿ona stworzy³a nam sprawnie dzia³aj¹ce i do-

brze zorganizowane ognisko domowe.
• Moja ¿ona pracuje zawodowo w domu, a mimo to

nadal prowadzi nasze gospodarstwo domowe.
• Moja ¿ona to niezwyk³a osoba.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Sytuacja kontrastu dotycz¹ca ingeruj¹cego rodzica: Nie miesz-
kam z rodzicami od ponad dziesiêciu lat, lecz moja matka wci¹¿
uwa¿a, ¿e powinna mówiæ mi, co mam robiæ, tote¿ unikam jej, bo
nie lubiê jak mi siê rozkazuje. To, z kolei, wpêdza j¹ w sza³, co jest
jeszcze gorsze. Lecz kiedy jesteœmy razem, ona traktuje mnie tak,
jakbym nie wiedzia³ jak mam ¿yæ. Czujê siê winny tej sytuacji.
Ogarnia mnie gniew.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby moja matka
odpuœci³a i by pozwoli³a mi ¿yæ w³asnym ¿yciem. Chcê, ¿eby
przebywanie w jej towarzystwie by³o przyjemniejsze. Chcê, ¿eby
moja matka zrozumia³a, ¿e jestem ju¿ samodzielny i potrafiê
podejmowaæ w³asne decyzje.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia
mnie gniew. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny po-
miêdzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Rodzicom nale¿y byæ wdziêcznym za to, ¿e kieruj¹

swoimi dzieæmi.
• Z pewnoœci¹ trudno jest do czegoœ siê przyzwycza-

iæ, a potem odzwyczaiæ siê od tego.
• Wiem, ¿e moja matka pragnie dla mnie dobrego

¿ycia.
• Mogê skorzystaæ z jej sugestii lub nie.
• Czasami jej sugestie s¹ pomocne.
• Wyra¿aj¹c swoje sugestie, moja matka ma z pew-

noœci¹ dobre intencje.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Moja praca

ytuacja kontrastu dotycz¹ca wspó³pracownika: Dzielê biuro
z osob¹, której towarzystwo ledwo mogê znieœæ. Nie ma ona
wiele mi³ego do powiedzenia na jakikolwiek temat, a ca³y
czas chce prowadziæ rozmowê. Nie cierpi swojej pracy, a mnie

traktuje jakbym by³ g³upcem, kiedy chcê wykonaæ moj¹. Chcia³-
bym, ¿eby siê sama zwolni³a albo ¿eby j¹ zwolnili. ¯ycie jest zdecy-
dowanie za krótkie, ¿eby spêdzaæ tak wiele czasu w towarzystwie
kogoœ tak niesympatycznego. Ogarnia mnie frustracja. Czujê siê
winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê pracowaæ z ludŸmi
mi³ymi w obyciu. Chcê czuæ siê dobrze, kiedy jestem w pracy.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Czujê siê
winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. (Istnieje zna-
cz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem
a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Nauczy³em siê prawdziwej koncentracji, kiedy je-

stem w pracy.

Rozdział 27.
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• Poniewa¿ naprawdê siê skupiam, udaje mi siê wie-
le zrobiæ.

• Nie wiem, co jej naprawdê dolega.
• Ma ³adny uœmiech.
• Jestem przekonany, ¿e chcia³aby siê poczuæ lepiej

równie¿ w pracy.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca pracy: Ca³kiem dobrze zarabiam
w porównaniu z wieloma innymi stanowiskami pracy w moim œro-
dowisku, ale chodzenie do pracy nie sprawia mi radoœci. Od d³u¿-
szego czasu robiê w³aœciwie to samo i nic mnie w pracy nie stymu-
luje. Nikt nie zauwa¿a mojej pracy, chyba ¿e pope³niê b³¹d. Dzieñ
mija tak wolno... po czym muszê wróciæ do pracy i to samo robiæ
nastêpnego dnia. Popadam w nudê. Ogarnia mnie pesymizm.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ bardziej cie-
kaw¹, stymuluj¹c¹ pracê. Chcê, aby myœl o pójœciu do pracy
wywo³ywa³a we mnie radoœæ. Chcê czuæ w sobie entuzjazm do
pracy.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Popadam w nudê. Ogarnia mnie pe-
symizm. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiê-
dzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Gdy siê przy³o¿ê do zadania, sprawia mi ono przy-

jemnoœæ.
• Wykonywanie niektórych czynnoœci sprawia mi

wiêcej radoœci ni¿ inne.
• Czasami obracam zadania w pracy w zabawê.
• Lubiê usprawniaæ metody wykonywania zadañ.
• S¹dzê, ¿e spróbujê takiego podejœcia w przypadku

wiêkszej iloœci moich zadañ s³u¿bowych.
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• Poszukam wiêcej sposobów, w jaki mogê siê przydaæ.
• Naprawdê lubiê czuæ siê wartoœciowy i potrzebny.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca kariery aktorskiej: Ju¿ kiedy by³am
ma³¹ dziewczynk¹, chcia³am zostaæ aktork¹. Wziê³am kilka lekcji
aktorskich i dowiedzia³am siê, ¿e ca³kiem dobrze mi to wychodzi.
Od czasu do czasu, otrzymujê jakieœ zlecenia aktorskie, lecz nic
wielkiego, i nic, czego bym naprawdê chcia³a. Nie jest ³atwo. Tak
wiele osób stara siê o tê sam¹ pracê, co ja, ¿e czasami mam wra¿e-
nie, ¿e sprawa wygl¹da beznadziejnie. Mo¿e powinnam po prostu
o tym zapomnieæ i postaraæ siê o prawdziw¹ pracê. Czujê w sobie
rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechêcenie.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê dostaæ jakieœ praw-
dziwe zlecenia aktorskie. Chcê dostaæ pracê, w której zdobêdê
uznanie jako dobra aktorka. Chcê dostaæ kilka ról, które popro-
wadz¹ mnie do otrzymania jeszcze wiêkszej iloœci ról.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wi-
bracyjnego dysonansu: Czujê w sobie rozczarowanie.
Ogarnia mnie zniechêcenie. (Istnieje znacz¹cy dysonans
wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a moimi przeko-
naniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Otrzymujê jakieœ zlecenia aktorskie.
• Gromadzê doœwiadczenia.
• Zyskujê coraz to lepszy obraz rodzaju pracy, któr¹

naprawdê chcê wykonywaæ.
• Udaje mi siê poznaæ naprawdê ciekawych ludzi.
• Sporo osi¹gnê³am.
• Mam za sob¹ kilka bardzo dobrych castingów.
• Uwielbiam braæ udzia³ w dobrym castingu.
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Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca obfitoœci finansowej: Mój m¹¿ i ja
pracowaliœmy przez wiele lat i uda³o nam siê zaoszczêdziæ trochê
grosza – nie tak znowu du¿o, ale wystarczaj¹co du¿o, aby móc ¿yæ
rok bez pracy. Mieliœmy naprawdê znakomity pomys³ na za³o¿enie
w³asnego biznesu i mieliœmy przyjaciela, który mia³ wystarczaj¹co
du¿o pieniêdzy, aby pomóc nam rozkrêciæ biznes. Jednak teraz, po
dwóch latach, ci¹gle ¿yjemy z uprzednio zaoszczêdzonych pieniê-
dzy, a nasze oszczêdnoœci topniej¹ w zastraszaj¹cym tempie. Bar-
dzo siê martwiê. Zniechêci³am siê.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby nasz interes
wreszcie siê rozkrêci³. Chcê, ¿eby pieni¹dze zaczê³y nap³ywaæ
rw¹cym strumieniem do naszej firmy. Chcê, aby dochody na-
szej firmy by³y w stanie z ³atwoœci¹ utrzymaæ nasz wysoki stan-
dard ¿ycia.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Bardzo siê martwiê. Zniechêci³am
siê. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim
pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Cieszê siê, ¿e uda³o nam siê otworzyæ w³asny interes.
• Jestem wdziêczna naszemu przyjacielowi, ¿e uwie-

rzy³ w nasz¹ wizjê biznesu.
• Teraz z ca³¹ pewnoœci¹ zarabiamy wiêcej ni¿ na

pocz¹tku.
• Z biegiem czasu, wymyœlimy, co robiæ dalej.
• Klienci, których obecnie mamy, s¹ z nas zadowoleni.
• Ja, z pewnoœci¹, jestem wdziêczna za naszych obec-

nych klientów.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Moje finanse

ytuacja kontrastu dotycz¹ca obfitoœci finansowej: Nie udaje
mi siê stan¹æ na nogi finansowo. Mam wra¿enie, ¿e niepla-
nowane wydatki nieustannie siê pojawiaj¹, co powoduje, ¿e
wydajê ca³oœæ moich przychodów, poza tym mam te¿ spore

zad³u¿enie na karcie kredytowej. W efekcie wydajê wiêcej ni¿ zara-
biam. Staram siê planowaæ wydatki mojej rodziny, ale wszystko tyle
kosztuje. Moja ¿ona pracuje i dlatego jest nam ³atwiej, ale dzieci
rosn¹, i wydatki ponoszone na nie równie¿ wzrastaj¹. Martwi mnie
ta sytuacja. Jestem zniechêcony.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ du¿o pie-
niêdzy, abym móg³ robiæ to, co chcê i co muszê zrobiæ. Chcê
wyjœæ z d³ugów. Chcê, aby staæ mnie by³o na zakup dobrych
rzeczy dla mojej rodziny.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Martwi mnie ta sytuacja. Jestem
zniechêcony. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny po-
miêdzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Staæ nas na wygodne ¿ycie.

Rozdział 28.
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• Nie przychodzi mi na myœl nic, czego byœmy na-
prawdê potrzebowali, a czego byœmy nie mieli.

• Obecnie ¿yjemy na o wiele wy¿szym poziomie ¿ycia
ni¿ nasi rodzice, kiedy byli w naszym wieku.

• Nasze dzieci rzadko narzekaj¹ na jakiekolwiek braki.
• Nasze dzieci odczuwaj¹ taki entuzjazm do ¿ycia.
• Bycie rodzicem takich dzieci przynosi tak wiele

satysfakcji.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca samochodu pe³nego usterek: Pra-
cujê i oszczêdzam od czasów, kiedy ukoñczy³em szko³ê, i uda³o mi
siê zaoszczêdziæ wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, aby dokonaæ wp³aty
du¿ej zaliczki na poczet samochodu. Znalaz³em samochód, który
wygl¹da³ ca³kiem dobrze i wp³aci³em zaliczkê wynosz¹cej ponad po-
³owê jego wartoœci, tak, ¿e moje bie¿¹ce op³aty z nim zwi¹zane nie
s¹ wysokie. Niestety, cieszy³em siê tym samochodem przez nieca³e
dwa miesi¹ce, a on zacz¹³ siê psuæ. Musia³em siê zapo¿yczyæ, aby
zdobyæ pieni¹dze na jego naprawê. W obecnej sytuacji, raty, które
p³acê za samochód w po³¹czeniu z kosztami naprawy wynosz¹ wiê-
cej ni¿ wyniós³by koszt zakupu ca³kiem nowego samochodu. Czujê
siê winny tej sytuacji.Ogarnia mnie zniechêcenie. Wzbiera we mnie
gniew.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ nowy sa-
mochód. Chcê otrzymaæ adekwatn¹ wartoœæ za pieni¹dze, któ-
re p³acê.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia
mnie zniechêcenie. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje
znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnie-
niem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
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• Warsztat samochodowy by³ w stanie naprawiæ mój
samochód.

• W chwili obecnej nie dostrzegam ¿adnego dowodu
na to, ¿e samochód mój nie funkcjonuje dobrze.

• Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê znaleŸæ pieni¹dze na
jego naprawê.

• Pamiêtam jak bardzo by³em podekscytowany tym
samochodem, kiedy po raz pierwszy go zobaczy³em.

• W chwili obecnej, samochód ten nie ró¿ni siê od
wizerunku, jaki posiada³, gdy go pierwszy raz uj-
rza³em.

• Bardzo lubiê prowadziæ ten samochód.
• Samochód ten dotychczas okaza³ siê dla mnie s³usz-

nym wyborem.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca poczucia bezpieczeñstwa finan-
sowego: Mój m¹¿ i ja pracowaliœmy przez ca³e nasze ¿ycie. Zawsze
bardzo ostro¿nie postêpowaliœmy z naszymi pieniêdzmi, poniewa¿
wiedzieliœmy, ¿e w pewnym okresie ¿ycia, bêdziemy chcieli przejœæ
na emeryturê. Uda³o nam siê zgromadziæ ca³kiem spore oszczêd-
noœci. Nasz syn, który pracuje jako makler gie³dowy, powiedzia³,
¿e powinniœmy pozwoliæ mu je zainwestowaæ i ¿e dziêki temu,
mo¿emy pomno¿yæ nasze oszczêdnoœci emerytalne. Tote¿ przeka-
zaliœmy te pieni¹dze pod jego zarz¹d, i okaza³o siê, ¿e przepad³y –
wszystko, na co pracowaliœmy ca³e nasze ¿ycie. Teraz nie mam
pojêcia, jak uda nam siê kiedykolwiek przejœæ na emeryturê. Bar-
dzo siê martwiê. Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê siê winna tej
sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczeñ-
stwa. Bojê siê.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ poczucie
bezpieczeñstwa finansowego. Chcê byæ w stanie przejœæ kiedyœ
na emeryturê. Chcê kochaæ mojego syna i ufaæ mu.
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Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Bardzo siê martwiê. Ogarnê³o mnie
zniechêcenie. Czujê siê winna tej sytuacji. Wzbiera we
mnie gniew. Nie czujê siê bezpieczna. Bojê siê. (Istnieje
znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnie-
niem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Nasz syn, którego bardzo kocham, naprawdê mia³

dobre intencje.
• I tak nie planowaliœmy natychmiast przejœæ na

emeryturê.
• Moja praca dzia³a na mnie stymuluj¹co, i póki co,

sprawia mi wiele radoœci.
• Nasze ¿ycie ma tak wiele cudownych stron.
• Planowanie naszej przysz³oœci przynios³o nam rów-

nie¿ wiele innych korzyœci.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca zad³u¿enia: Kilka ró¿nych firm
emituj¹cych karty kredytowe przys³a³o mi karty, które zosta³y ju¿
zatwierdzone do zaci¹gania kredytu. Jedynym warunkiem by³o wy-
konanie przeze mnie telefonu na podany numer w celu aktywacji
karty i to wystarczy³o, by karty te by³y gotowe do u¿ytku. Skorzysta-
³em z nich w celu zakupu kilku rzeczy, których potrzebowa³em, a¿
do wykorzystania ca³ego limitu z pierwszej karty, po czym zacz¹³em
korzystaæ z nastêpnej i nastêpnej... W chwili obecnej mam tyle d³u-
gów, ¿e nie jestem nawet w stanie sp³aciæ minimalnej kwoty z tytu-
³u zaci¹gniêtych nale¿noœci. Martwi mnie to. Czujê siê winny tej
sytuacji. Jestem zniechêcony. Brak mi poczucia bezpieczeñstwa.
Bojê siê.
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Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê mieæ wiêcej pie-
niêdzy tak, abym móg³ sp³aciæ moje bie¿¹ce nale¿noœci. Chcê
wyjœæ z d³ugów. Chcê mieæ wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, aby
móc pozwoliæ sobie na zakup rzeczy, których chcê i potrzebujê.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wi-
bracyjnego dysonansu: Martwi mnie to. Czujê siê win-
ny tej sytuacji. Jestem zniechêcony. Brak mi poczucia
bezpieczeñstwa. Bojê siê. (Istnieje znacz¹cy dysonans wi-
bracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a moimi przeko-
naniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Mi³o wiedzieæ, ¿e firmy emituj¹ce karty kredytowe

mi zaufa³y.
• Zawsze by³em dumny z tego, ¿e dotrzymujê dane-

go s³owa.
• Trzeba przyznaæ, ¿e dobrze siê bawi³em kupuj¹c

rzeczy, których potrzebowa³em.
• Dziêki temu obecnie prowadzê o wiele bardziej

komfortowe ¿ycie.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Mój świat

ytuacja kontrastu dotycz¹ca ostrych konfliktów i g³odu: Je-
den wielki ba³agan panuje na œwiecie, w którym ¿yjemy. Pro-
wadzi siê tyle wojen, wystêpuje tyle konfliktów i jest tyle cier-
pienia... Zupe³nie nie rozumiem dlaczego tak siê dzieje, skoro

dysponujemy tak¹ technologi¹ i mamy tyle dostêpnych œrodków.
Dlaczego tak wielu ludzi wci¹¿ przymiera g³odem? Wygl¹da na to, ¿e
do tego czasu powinniœmy byli znaleŸæ lepsze wyjœcie z tej sytuacji.
Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera
we mnie gniew.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, by ka¿dy mia³
wystarczaj¹co du¿o jedzenia. Chcê, ¿eby ludzie na œwiecie ze
sob¹ dobrze wspó³pracowali.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê
siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje
znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnie-
niem, a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ tego, co dooko³a siebie do-

strzegam, przepe³nia harmonia.

Rozdział 29.
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• Rzadko widzê w moim otoczeniu ludzi naprawdê przy-
mieraj¹cych g³odem lub prze¿ywaj¹cych cierpienie.

• Na œwiecie jest o wiele wiêcej zdrowia ni¿ chorób.
• Prawdopodobnie na œwiecie zawsze istnia³y kon-

flikty.
• Globalnie rzecz ujmuj¹c, stopa ¿yciowa zdecydo-

wanie ulega poprawie.
• Dla przewa¿aj¹cej czêœci ludzi na œwiecie, ¿ycie

wygl¹da coraz to lepiej.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca uk³adu planet: Uk³ad planet wydaje
siê niestabilny. Wystêpuje tyle trzêsieñ ziemi, osuniêæ b³ota, fal p³y-
wowych i huraganów, które znienacka atakuj¹ powoduj¹c zniszcze-
nie. Omal¿e nie chcê pozwoliæ rodzinie wyjœæ z domu w obawie o to,
¿e coœ siê wydarzy i zostaniemy od siebie odciêci, doznamy obra¿eñ
lub zdarzy siê coœ jeszcze gorszego. Martwi mnie ta sytuacja. Brak
mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby moja rodzi-
na by³a bezpieczna. Chcê, abyœmy ¿yli d³ugo i szczêœliwie.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Martwi mnie ta sytuacja. Brak mi
poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê. (Istnieje znacz¹cy dy-
sonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a moimi
przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Podobne rzeczy zawsze siê wydarza³y.
• Zazwyczaj, wiêkszoœæ ludzi, których zdarzenia te

dotknê³y, prze¿y³a.
• Ludzie czêsto otrzymuj¹ wystarczaj¹co wiele sy-

gna³ów ostrzegawczych, aby bezpiecznie siê ewa-
kuowaæ.
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• ¯yjemy na Ziemi, która przechodzi wiele zmian
i zawsze tak bêdzie.

• £atwo jest zamartwiaæ siê rzeczami, które nie maj¹
ze mn¹ nic wspólnego.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca podró¿y: Czujê siê tak ograniczony,
mam wra¿enie, ¿e jestem w stanie odkryæ lub zrozumieæ tylko ma³¹
czêœæ tego œwiata. Istnieje tyle miejsc, które chcia³bym odwiedziæ,
ale nie mogê dostaæ wystarczaj¹co du¿o urlopu z pracy, aby wyje-
chaæ bardzo daleko lub aby zostaæ gdzieœ wystarczaj¹co d³ugo, by
g³êbiej coœ poznaæ. Czujê, ¿e tyle dobrego mnie omija. Czujê siê
znudzony. Ogarnia mnie rozczarowanie.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê odkrywaæ œwiat.
Chcê doznawaæ szerszych, bardziej rozwojowych doœwiadczeñ.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Czujê siê znudzony. Ogarnia mnie
rozczarowanie. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny
pomiêdzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Mam jeszcze wiele czasu, by znaleŸæ sposób na

podró¿owanie.
• W chwili obecnej dobrym pomys³em mog³oby byæ

zebranie informacji o œwiecie.
• S¹dzê, ¿e zrobiê listê miejsc, które najbardziej chcia³-

bym zobaczyæ.
• Istniej¹ takie miejsce, do których podró¿ kosztuje

mniej ni¿ do innych.
• Sporz¹dzenie d³ugiej listy ciekawych podró¿y bê-

dzie ca³kiem niez³¹ zabaw¹.
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•Pewnego dnia przyjemnie bêdzie dopisaæ nowe miej-
sca do tej listy, jednoczeœnie skreœlaj¹c te, które ju¿
odwiedzi³em.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca œrodowiska naturalnego: Obawiam
siê, ¿e niszczymy nasz¹ planetê. Powietrze nie jest ju¿ czyste. Nie
mo¿na piæ wody, jest ska¿ona. Ryby wymieraj¹, czapy lodowe to-
pniej¹. Czujê siê winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak
mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby nasze œrodo-
wisko naturalne by³o czyste i zdrowe. Chcê, aby nasza planeta
przetrwa³a dla dobra przysz³ych pokoleñ.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Czujê siê winny tej sytuacji. Narasta
we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê
siê. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim
pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Zdobycze technologii wyposa¿y³y nas we wspania-

³e filtry do oczyszczania wody pitnej.
• Du¿y procent naszych wód nie jest zanieczyszczony.
• Zjawiska atmosferyczne prze¿ywaj¹ cykle, o któ-

rych czêsto zapominamy.
• Chocia¿ istniej¹ obszary zanieczyszczone, pozosta³e

obszary wolne s¹ od zanieczyszczeñ.
• Nadal oddycham i pijê wodê, i nic mi nie jest.
• Byæ mo¿e mój niepokój o nasz¹ planetê jest nie-

uzasadniony.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Mój rząd

ytuacja dotycz¹ca rz¹du: Mêczy mnie bardzo niewydolnoœæ
biurokracji rz¹dowej. Obowi¹zuje tyle wymogów narzuconych
przez rz¹d, ¿e musisz zatrudniaæ w tym celu odpowiednich
ludzi, do zwyk³ego wype³nienia formularzy biurokracji rz¹do-

wej. Nie mo¿na siê nawet do tych biurokratów dodzwoniæ, aby uzy-
skaæ bezpoœrednio od nich potrzebne informacje. Zmarnowa³em ju¿
tyle czasu usi³uj¹c dowiedzieæ siê, co nale¿y zrobiæ, aby za pierwszym
razem spe³niæ stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich ¿yczeniem.
Potrzeba nam sprawniej dzia³aj¹cego systemu biurokracji. Ogarnia
mnie frustracja. Mam poczucie przyt³oczenia. Czujê siê winny tej
sytuacji.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê sprawnie dzia³a-
j¹cego rz¹du. Chcê, aby rzeczy, których spe³nienia rz¹d wyma-
ga ode mnie, by³y ³atwe do wykonania.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wi-
bracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Mam
poczucie przyt³oczenia. Czujê siê winny tej sytuacji. (Ist-
nieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pra-
gnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:

Rozdział 30.



151

• Z up³ywem czasu, zawsze udaje mi siê zrozumieæ,
czego siê ode mnie wymaga.

• Jestem w stanie przyswoiæ sobie nowe procedury
bêd¹ce efektem wprowadzanych zmian.

• Organizowanie staje siê trudne, kiedy obejmuje ono
tyle osób.

• Wszystkie du¿e organizacje musz¹ pracowaæ nad
swoimi umiejêtnoœciami komunikacyjnymi.

• Rz¹d posiada mo¿liwy do osi¹gniêcia cel i rokuj¹ce
sukces korzyœci.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca finansowego deficytu rz¹du: Nasz
rz¹d jest taki niewydolny i opiesza³y. Jeœli potrzebuje nowych œrod-
ków, po prostu samowolnie je z nas œci¹ga. Nie musi t³umaczyæ siê
z wykorzystania powierzonych mu œrodków; pieni¹dze wydaje w tak
nierozs¹dny sposób, po czym jeszcze narzeka, ¿e nie starcza œrod-
ków na te rzeczy, które naprawdê s¹ dla nas istotne. Jeden wielki
ba³agan. Nie wyobra¿am sobie, jak ktokolwiek móg³by naprawiæ tê
sytuacjê. Jestem rozczarowany. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera
we mnie gniew.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby moje pieni¹-
dze, które p³acê w formie podatków, by³y wykorzystywane sku-
tecznie i odpowiedzialnie.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Jestem rozczarowany. Czujê siê win-
ny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje znacz¹cy
dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a mo-
imi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Tak naprawdê, nie znam siê na ekonomicznej stro-

nie funkcjonowania rz¹du.
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• Nie umia³bym z ³atwoœci¹ zarz¹dzaæ tymi biliona-
mi dolarów.

• Rz¹d w koñcu nadal funkcjonuje.
• Istniej¹ pewne korzyœci p³yn¹ce z funkcjonowania

rz¹du.
• Jeœli rz¹d mia³by od jutra znikn¹æ, by³oby go nam

brak.
• Rz¹d dostarcza nam w koñcu pewnej wartoœcio-

wej stabilnoœci.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Sytuacja kontrastu dotycz¹ca dumy narodowej: Kiedy by³em dziec-
kiem, odczuwa³em taki entuzjazm p³yn¹cy z mojej przynale¿noœci
narodowej. By³em g³êboko wzruszony s³uchaj¹c patriotycznych pie-
œni i ogromn¹ przyjemnoœæ sprawia³o mi przys³uchiwanie siê opo-
wieœciom o tym, co mia³o miejsce w czasach, kiedy kszta³towa³ siê
nasz naród i kraj nasz siê rozwija³. Ju¿ nie czujê takiego patrioty-
zmu, chyba zbyt wiele siê dowiedzia³em. Decyzje podejmowane przez
mój rz¹d nie wywo³uj¹ we mnie dobrego samopoczucia. Jestem roz-
czarowany. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê czuæ siê dum-
nym z mojego kraju.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Jestem rozczarowany. Czujê siê win-
ny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje znacz¹cy
dysonans wibracyjny pomiêdzy moim pragnieniem a mo-
imi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem a mo-
im obecnym przekonaniem:
• Moje opinie nie opieraj¹ siê na g³êbokich badaniach.
• Nie chcia³bym wykonywaæ pracy polegaj¹cej na kie-

rowaniu rz¹dem.
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• Osobiœcie nie zna³em nikogo z tych historycznych
przywódców.

• Nie mam tak naprawdê pewnoœci, ¿e w obecnych
czasach sprawy przybra³y gorszy obrót.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).

Obecna sytuacja kontrastu dotycz¹ca wolnoœci obywateli: Mam
wra¿enie, ¿e wolnoœæ osobista obywateli jest w szybkim tempie ogra-
niczana. Wydaje siê, ¿e nasz rz¹d opanowa³o szaleñstwo pos³ugiwa-
nia siê swoj¹ taktyk¹ silnego ramienia pod p³aszczykiem s³u¿enia
„dobru wiêkszoœci”. A co z moim dobrem? Co z dobrem osób po-
dobnych do mnie? Rz¹d postrada³ zmys³y. Wiem, ¿e nie taka by³a
intencja Ojców Za³o¿ycieli naszego narodu. Prawdopodobnie, na
sam¹ myœl o tym, przewracaj¹ siê w grobach. Ogarnia mnie rozcza-
rowanie. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.
Brak mi poczucia bezpieczeñstwa. Popadam w smutek. Czujê siê
bezsilny.

Wynikaj¹ce z powy¿szego pragnienia: Chcê, aby nasi obecni
przywódcy rz¹dowi podtrzymali i realizowali intencje m¹drych
za³o¿ycieli naszego narodu. Chcê, aby rz¹d utrzyma³ ca³y za-
kres wolnoœci obywatelskich, których podtrzymanie by³o in-
tencj¹ za³o¿ycieli naszego narodu.

Wynikaj¹ce z powy¿szego emocje lub wskazówki wibra-
cyjnego dysonansu: Czujê rozczarowanie. Czujê siê win-
ny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia
bezpieczeñstwa. Ogarnia mnie smutek. Czujê siê bezsil-
ny. (Istnieje znacz¹cy dysonans wibracyjny pomiêdzy moim
pragnieniem a moimi przekonaniami).

Celowy wysi³ek skierowany na poprawê relacji wi-
bracyjnej pomiêdzy moim nowym pragnieniem
a moim obecnym przekonaniem:
• Niezale¿nie od tego, kto zostanie wybrany na urz¹d,

moje ¿ycie pozostaje, w zasadzie, takie samo.
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• Podejmowane przeze mnie decyzje wp³ywaj¹ na
moje ¿ycie w o wiele wiêkszym stopniu ni¿ decy-
zje mojego rz¹du.

• Jestem w stanie doœwiadczyæ wolnoœci przemiesz-
czaj¹c siê z miejsca na miejsce.

• Rz¹d nie przeszkadza mi w podejmowaniu osobi-
stych wyborów.

• Osobiœcie nie zna³em Ojców Za³o¿ycieli naszej
ziemi.

• Gdyby Ojcowie Za³o¿yciele naszej ziemi pozostali
tutaj, by byæ œwiadkiem tego wszystkiego, co siê
wydarzy³o na œwiecie, byæ mo¿e wyci¹gnêliby wnio-
ski podobne do tych, do których dochodz¹ nasi obec-
ni przedstawiciele rz¹du.

Wynik koñcowy: (wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a po-
prawie).
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Wartość podniesionej
względności wibracyjnej

zêsto zdarza siê, ¿e rozwa¿aj¹c ideê bycia twórc¹ w³asnej
rzeczywistoœci, ludzie podaj¹ argument, ¿e niezwykle trud-
no jest znajdowaæ siê w samym œrodku bardzo niepo¿¹da-
nej sytuacji, a jednoczeœnie, wytwarzaæ w sobie przyjem-

niejsze myœli na temat przysz³ych doœwiadczeñ. Spieraj¹ siê, ¿e
o wiele ³atwiej by³oby stworzyæ jasn¹, promienn¹ i poci¹gaj¹c¹ przy-
sz³oœæ bazuj¹c na przyjemniejszych doœwiadczeniach w chwili obec-
nej. Rozumiemy ich sposób myœlenia i zgadzamy siê, ¿e rzeczywi-
œcie jest ³atwiej czuæ siê dobrze w warunkach pozytywnych ni¿
w negatywnych. Tym samym, rozumiemy ich, kiedy wyra¿aj¹ ¿al,
¿e sprawy nie potoczy³y siê dotychczas dla nich lepiej, gdy¿ wtedy
teraŸniejszoœæ mog³aby pos³u¿yæ za lepsz¹ odskoczniê dla przysz³ych
wydarzeñ.

Niektórzy ludzie odczuwaj¹ g³êbokie urazy po nieprzyjemnych
zdarzeniach z ich wczeœniejszych doœwiadczeñ ¿yciowych, kiedy
przytaczaj¹ przykre szczegó³y niesprawiedliwego traktowania lub
nawet fizycznego znêcania siê, jakie mia³o miejsce w ich dzieciñ-
stwie. Czêstokroæ, przyjmuj¹ postawê obronn¹, i nie kwestionuje-
my ich prawa do ¿ywienia takich uczuæ. Czêsto przyznajemy im
racjê, ¿e, wzi¹wszy pod uwagê warunki, w których ¿yli, ich negatyw-
na reakcja znajduje swoje usprawiedliwienie. Lecz zawsze dodaje-
my, ¿e chocia¿ ich negatywna reakcja na to, co im siê przytrafi³o,

Rozdział 31.
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jest jak najbardziej usprawiedliwiona, to jednak, owe negatywne
emocje wskazuj¹ na to, ¿e osoba taka zatrzyma³a siê w miejscu,
w którym nie mo¿e otrzymaæ tego, czego naprawdê pragnie.

Niestety, s³owa te zazwyczaj przyczyniaj¹ siê do jeszcze wiêksze-
go ich rozdra¿nienia, gdy¿ czuj¹ to, co czuj¹, a postawê swoj¹ de-
monstruj¹ od tak dawna, ¿e nasze s³owa (choæ bardzo m¹dre) nie
odwodz¹ ich od przekonañ, które ¿ywi¹ i którym siê oddaj¹, w kwe-
stii niesprawiedliwoœci, których od ¿ycia doœwiadczyli.

Czy tworzyłeś celowo, czy bez zastanowienia?

Wielu z naszych fizycznych przyjació³ odczuwa g³êbokie porusze-
nie w zakamarkach swojej pamiêci, kiedy t³umaczymy im, ¿e to oni
sami s¹ twórcami swojej rzeczywistoœci. Oni chc¹ tworzyæ w³asn¹
rzeczywistoœæ. I wielu z nich, po pewnym czasie, zgadza siê z twier-
dzeniem, ¿e s¹ oni Istotami zbudowanymi z wibracji i ¿yj¹cymi we
Wszechœwiecie równie¿ funkcjonuj¹cym na zasadzie wibracji. Czê-
sto zdarza siê, ¿e akceptuj¹ oni nawet koncepcjê g³osz¹c¹, i¿ przy-
chodz¹ na œwiat wyposa¿eni w System Naprowadzania Emocji u³a-
twiaj¹cy im poznanie zawartoœci ich w³asnej barwy wibracyjnej, co
z kolei u³atwia im zorientowanie siê w ka¿dej sytuacji, czy to, co
w³aœnie tworz¹ przyniesie im radoœæ i satysfakcjê, kiedy nast¹pi tego
manifestacja. Lecz wiêkszoœæ ludzi, nawet ci, którzy z pe³n¹ œwia-
domoœci¹ przyjmuj¹ do wiadomoœci i uznaj¹ swoj¹ naturê wibra-
cyjn¹ oraz istnienie Systemu Naprowadzania Emocji, pomimo to,
emituj¹ z siebie przewa¿aj¹c¹ czêœæ wibracji – a tym samym tworz¹
przewa¿aj¹c¹ czêœæ swojej rzeczywistoœci – automatycznie, na za-
sadzie braku lepszej alternatywy. Czyni¹ to, poniewa¿ wiêkszoœæ
wibracji wytwarzaj¹ oni raczej jako reakcjê na rzeczywistoœæ, któr¹
obserwuj¹, ni¿ jako reakcjê na rzeczywistoœæ, której woleliby do-
œwiadczyæ.

To, co ju¿ siê urzeczywistni³o w waszym ¿yciu, ma w sobie coœ
poci¹gaj¹cego. Wy nazywacie to rzeczywistoœci¹; nazywacie to fak-
tem; nazywacie to materia³em dowodowym; nazywacie to dowo-
dem na istnienie. Dokumentujecie to w formie pisemnej i obrazo-
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wej. Nadajecie jej nazwê historii... i dokonuj¹c tego wszystkiego,
przeoczacie ca³kowicie przejœciowy charakter tego zjawiska (czym-
kolwiek by to by³o). Patrz¹c na sprawê z naszego punktu widzenia,
przyzwoliliœcie na to, aby wasza „rzeczywistoœæ” zajê³a bardziej do-
minuj¹ce miejsce w waszej percepcji ¿ycia ni¿ na to zas³uguje, a kie-
ruj¹c ¿arliw¹ uwagê na wasz¹ bie¿¹c¹ „rzeczywistoœæ”, opóŸniacie
tempo odbioru jeszcze bardziej satysfakcjonuj¹cych doœwiadczeñ
„teraŸniejszoœci”.

Chcielibyœmy, abyœcie zrozumieli, i¿ TERAŹNIEJSZOŒÆ, w wiêk-
szoœci przypadków, stanowi zaledwie p³aszczyznê, od której odbijacie
siê do tego, co nastêpne. A ¯YCIE, tak naprawdê, polega na PRZE-
CHODZENIU do tego, co nastêpne. Zamiast poœwiêcaæ tyle uwagi
RZECZYWISTOŒCI, W TRAKCIE TWORZENIA KTÓREJ JESTE-
ŒCIE, chcemy, abyœcie raczej przypomnieli sobie rozkosz p³yn¹c¹ ze
skupienia uwagi na WRA¯ENIU (UCZUCIU, DOZNANIU) TWO-
RZENIA W£ASNEJ RZECZYWISTOŒCI. Czy potraficie odczuæ to
rozró¿nienie?

Odbywacie dwie równoległe podróże

Niedawno z³o¿yliœmy wizytê kobiecie, która odczuwa³a ostry ból
artretyczny w stawach biodrowych. Jej bie¿¹cy obraz rzeczywistoœci
by³ obrazem nieomal¿e nieustaj¹cego bólu fizycznego.

Jeœli tylko bylibyœmy w stanie pomóc jej zrozumieæ, ¿e jej bolesna
choroba jest tylko chwilowym miejscem, w którym ona siê obecnie
znajduje, wtedy mog³aby zacz¹æ niezw³ocznie przechodziæ do stanu
zdrowia powoduj¹cego lepsze samopoczucie. Gdyby tylko uda³o nam
siê pomóc jej skupiæ uwagê na MIEJSCU, DO KTÓREGO w³aœnie
ZMIERZA zamiast skupiaæ uwagê na RZECZYWISTOŒCI, która
obecnie siê wydarza... Gdyby tylko uda³o nam siê pomóc jej skupiæ
siê na WRA¯ENIU PRZECHODZENIA DO miejsca wywo³uj¹cego
w niej lepsze samopoczucie zamiast skupiaæ siê na RZECZYWI-
STOŒCI, która wydaje siê byæ zakoñczona – jej zdrowie uleg³oby
natychmiastowej poprawie.
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Chcieliœmy pomóc jej zrozumieæ, ¿e w jej ¿yciu maj¹ miejsce dwie
podró¿e odbywaj¹ce siê równolegle obok siebie w trakcie jej dnia:
Podró¿ Dzia³añ (innymi s³owy – rzeczywistoœæ bólu artretycznego
w stawach biodrowych) oraz Podró¿ Emocjonalna (emocje, których
odczuwanie ona wybiera).

Patrz¹c na sprawê z miejsca jej obecnej rzeczywistoœci lub z p³asz-
czyzny, z której obecnie odbija siê ona do swoich przysz³ych do-
œwiadczeñ, ma ona do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

• Doznawaæ ostrego bólu artretycznego w stawach biodrowych oraz
odczuwaæ lêk, gniew, zamartwianie siê, poczucie krzywdy lub roz-
pacz.

• Doznawaæ ostrego bólu artretycznego w stawach biodrowych i ¿y-
wiæ nadziejê.

Widzisz, jej bie¿¹cy stan zdrowia skoncentrowany na bólu w sta-
wach biodrowych stanowi jej Podró¿ Dzia³añ. On aktualnie ma
miejsce. On jest rzeczywistoœci¹. Taki jest jej obecny stan zdrowia.
Przy czym, z ca³¹ pewnoœci¹, potrafimy zrozumieæ powody, dla któ-
rych skupi³ on jej uwagê. Lecz gdyby ona mog³a, choæ przez chwilkê,
spróbowaæ skoncentrowaæ siê na swojej Podró¿y Emocjonalnej –
jeœli tylko uda³oby siê jej zaakceptowaæ fakt, ¿e stawy biodrowe spra-
wiaj¹ jej ból tylko w chwili obecnej, a jednoczeœnie, od³o¿yæ na bok
w swojej wyobraŸni tê Podró¿ Dzia³añ, chocia¿ przez chwilkê, i sku-
piæ siê na opcjach, jakie stwarza jej Podró¿ Emocjonalna, wtedy jej
wibracyjny punkt przyci¹gania zacz¹³by ulegaæ zmianie. A tym sa-
mym, jej stan zdrowia zacz¹³by ulegaæ poprawie.

Nie mo¿esz nadal emitowaæ z siebie tych samych wibracji, które
zaprowadzi³y ciê do twojego obecnego miejsca w ¿yciu i oczekiwaæ,
¿e z ich pomoc¹, dotrzesz do innego miejsca. Musisz zmieniæ coœ
w sposobie, w jaki kierujesz swoj¹ uwag¹, swoj¹ koncentracj¹ i swoj¹
wibracj¹.
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Podróż Działań
a Podróż Emocjonalna

kup siê na idei przemieszczania twojego cia³a fizycznego z jed-
nego miejsca w drugie. Byæ mo¿e znajdujesz siê w samocho-
dzie, na autostradzie i prowadzisz samochód w kierunku in-
nego miasta, a byæ mo¿e, idziesz szlakiem poœród lasu

z plecakiem wype³nionym prowiantem na drogê. W ka¿dym z tych
przyk³adów, prawdopodobnie masz jasne pojêcie o tym, dok¹d zmie-
rzasz. Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ celu przemieszczasz siê z miejsca na
miejsce z zamiarem dotarcia do pewnego punktu przeznaczenia. Tê
czêœæ nazwiemy twoj¹ Podró¿¹ Dzia³añ (twoj¹ faktyczn¹ podró¿¹
dzia³añ).

Podró¿ tê opisaæ mo¿na w kategoriach bardzo konkretnych: mo-
¿esz wskazaæ odleg³oœæ, któr¹ zamierzasz przebyæ. Mo¿esz opisaæ
pogodê, która obecnie ci towarzyszy. Mo¿esz oszacowaæ, z dosyæ du¿¹
dok³adnoœci¹, twój przewidywany czas przybycia na miejsce.

Podró¿ Dzia³añ, w któr¹ wyruszy³eœ, posiada wiele bezpoœrednich,
³atwych do zrozumienia aspektów iloœciowych.

A teraz chcielibyœmy zwróciæ twoj¹ uwagê na inn¹ czêœæ twojej
podró¿y. I to w³aœnie ta perspektywa twojej podró¿y nadaje ton
wszystkiemu, co w dalszej kolejnoœci wydarzy siê w twoim ¿yciu.
Twoje podró¿e nie sk³adaj¹ siê bowiem tylko z tuzinkowych do-
œwiadczeñ przemieszczania siê z miejsca na miejsce. W o wiele wiêk-
szym stopniu dotycz¹ one twojego samopoczucia w trakcie odbywa-

Rozdział 32.
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nia podró¿y. Temu aspektowi twoich doœwiadczeñ ¿yciowych nada-
liœmy nazwê Podró¿y Emocjonalnej.

Chcielibyœmy, abyœ zrozumia³, ¿e nigdy nie odbywasz tylko jed-
nej z tych podró¿y. W ka¿dej chwili, doœwiadczasz dwóch równole-
g³ych podró¿y: Podró¿y Dzia³añ (bêd¹cej twoj¹ œwiadomoœci¹ czasu
i przestrzeni, jak równie¿ rzeczy, które ju¿ siê urzeczywistni³y), jak
równie¿ Podró¿y Emocjonalnej (bêd¹cej twoj¹ wibracyjn¹ odpowie-
dzi¹ na ów moment mocy w czasie, w którym rodz¹ siê wszystkie
przysz³e doœwiadczenia).

Istniej¹ niekoñcz¹ce siê potencjalne kombinacje Podró¿y Dzia-
³añ z Podró¿ami Emocjonalnymi, z których podamy ci kilka przy-
k³adów. Chcemy, abyœ zda³ sobie sprawê, ¿e najwa¿niejszym aspek-
tem ka¿dej podró¿y jest jej aspekt emocjonalny, gdy¿, jeœli jesteœ
œwiadomy swojego samopoczucia, i jeœli jesteœ w stanie œwiadomie
i celowo wp³yn¹æ na owe uczucia, wtedy (i tylko wtedy) uzyskasz
œwiadom¹ kontrolê nad wszystkimi efektami koñcowymi twoich
przysz³ych doœwiadczeñ ¿yciowych. Proces ten okreœlamy mianem
Celowego Tworzenia.

Z drugiej strony, jeœli uwaga twoja, w przewa¿aj¹cej mierze, sku-
piona jest na Podró¿y Dzia³añ, polegaj¹cej na obserwacji i reagowa-
niu na rzeczy, które w tej chwili wydarzaj¹ siê w twoim ¿yciu oraz na
przyzwalaniu na to, by twoje uczucia naturalnym biegiem rzeczy po-
d¹¿a³y za wzorcami twoich obserwacji, nie czyni¹c, przy tym ¿adnego
wysi³ku pokierowania swoimi uczuciami, lecz tylko reaguj¹c na poja-
wiaj¹ce siê warunki i okolicznoœci... wtedy nie zdobêdziesz ¿adnej
œwiadomej kontroli nad swoim ¿yciem. Ten rodzaj aktu tworzenia
nazywamy tworzeniem na zasadzie braku lepszej alternatywy.
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Zastosowanie Procesu:
Księga−Pozytywnych−
−Aspektów

biekt skupienia twojej uwagi powoduje aktywacjê jego wibracji
w tobie, a im lepsze twoje samopoczucie podczas owego sku-
piania uwagi, tym bardziej s³u¿y ci obiekt twojej koncentracji.
Ilekroæ œwiadomie i celowo doszukujesz siê pozytywnych stron

danej rzeczy, tylekroæ œwiadomie i celowo aktywujesz w sobie korzystne
dla ciebie wibracje. Oczywiœcie nie jest istotne to, byœ odnalaz³ dosko-
na³¹ wibracjê lub najlepsz¹ wibracjê, lecz celowe doszukiwanie siê
pozytywnych stron w danej kwestii automatycznie nakieruje ciê na
w³aœciwe tory i we w³aœciwym kierunku.

Czasami, jeœli pewna rzecz ciê drêczy, nie jest ³atwo sporz¹dziæ
d³ug¹ listê (lub nawet krótk¹ listê) jej pozytywnych stron. Lecz za-
zwyczaj, kiedy uprzesz siê, by znaleŸæ pozytywn¹ stronê danej rze-
czy, udaje ci siê j¹ odnaleŸæ. A kiedy to nast¹pi i uaktywnisz j¹ w so-
bie, mo¿esz wtedy znaleŸæ kolejn¹ pozytywn¹ stronê, i jeszcze jedn¹,
a¿ do momentu, w którym w krótkim przedziale czasowym – w ci¹-
gu 15 do 20 minut koncentracji na danym obiekcie, mo¿esz znacz¹-
co zmieniæ swoj¹ wibracjê w tej sprawie.

Proces ten jest prosty: zaopatrz siê w zeszyt porêczny w u¿yciu
i napisz na jego ok³adce: Moja Ksiêga Pozytywnych Aspektów. Otwórz
pierwsz¹ stronê i napisz: Pozytywne Aspekty... (po czym wpisz w to
miejsce temat, w kwestii którego pragniesz uzyskaæ poprawê swojej

Rozdział 33.
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relacji wibracyjnej). Nastêpnie sporz¹dŸ swoj¹ listê pozytywnych
aspektów na ten temat.

Nie próbuj zmuszaæ siê do wymyœlania tych aspektów, pozwól
raczej, by naturalnie wyp³ynê³y z twojego wnêtrza i przelane zosta³y
na papier. Pisz tak d³ugo, jak d³ugo nap³ywaj¹ myœli, po czym prze-
czytaj to, co napisa³eœ i delektuj siê w³asnymi s³owami. Pomocn¹
technik¹ mo¿e okazaæ siê skupienie siê na danej sytuacji i postawie-
nie sobie pytania: „Co podoba mi siê w sobie? Jakie s¹ moje pozy-
tywne strony?”.

Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich
emocji na Skali Naprowadzania Emocji* oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
1. Radoœæ / Wiedza / Moc / Wolnoœæ / Mi³oœæ / Wdziêcznoœæ
2. Pasja
3. Entuzjazm / Gor¹ce pragnienie / Poczucie szczêœcia
4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara
5. Optymizm
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ

Jeœli twoje samopoczucie jest tak z³e, ¿e wykracza poza granice
wskazane na wy¿ej przytoczonej skali emocji, to istnieje mo¿liwoœæ,
i¿ inne procesy oka¿¹ siê dla ciebie bardziej skuteczne i bardziej po-
mocne w osi¹gniêciu wzglêdnoœci wibracyjnej. Lecz zaobserwowali-
œmy, ¿e ka¿da osoba wyra¿aj¹ca celow¹ intencjê na jakikolwiek te-
mat, jest w stanie poprawiæ swoje samopoczucie; a kiedy tego dokona,
sprawy w jej ¿yciu musz¹ zacz¹æ przybieraæ lepszy obrót. Prawo Przy-
ci¹gania zadba o to, aby tak w³aœnie siê sta³o!*

Poni¿ej podajemy kilka przyk³adów obrazuj¹cych sposób, w jaki
Proces: Ksiêga-Pozytywnych-Aspektów mo¿e pomóc ci uwolniæ opór

* Wiêcej dowiesz siê z ksi¹¿ek z serii „Sekret Prawo Przyci¹gania”: Proœ a bêdzie ci
dane i Prawo Przyci¹gania (przyp. red.).
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i poprawiæ wzglêdnoœæ wibracyjn¹ pomiêdzy tym, co obecnie ma
miejsce, a tym, co chcia³byœ, aby siê wydarzy³o.

Sytuacja dotycz¹ca niszczej¹cego domu: Od d³u¿szego czasu ¿yjê
w tym samym domu i mam tego dosyæ. Mój dom nie spe³nia ju¿
naszych potrzeb, ale nie staæ nas na przeprowadzkê do nowego. Przy-
³apa³em siê nawet na tym, ¿e szukam wymówek, aby nie byæ w do-
mu, poniewa¿ nie czujê siê w nim dobrze. Ogarnia mnie frustracja.
Czujê poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm.

Pozytywne aspekty mojego obecnego domu:
• Moje rzeczy wystarczaj¹co d³ugo zajmuj¹ to samo miejsce, abym

z ³atwoœci¹ móg³ zlokalizowaæ ich po³o¿enie.
• Mieszkanie w dobrze znanym mi miejscu daje poczucie stabil-

noœci.
• Przerobiliœmy to mieszkanie w takim stopniu, w jakim planowali-

œmy, dziêki czemu teraz mo¿emy przeznaczyæ czas wolny na an-
ga¿owanie siê w inne rzeczy, które sprawiaj¹ nam przyjemnoœæ.

• Nasi przyjaciele i znajomi z krêgów zawodowych raczej nie strac¹
z nami kontaktu, jeœli nadal bêdziemy tu mieszkaæ.

• Mamy dobre stosunki z naszym dorêczycielem poczty, jak rów-
nie¿ z dostawcami innych us³ug, którzy znaj¹ nas od d³u¿szego
czasu.

• Frajdê sprawi³o nam przygl¹danie siê jak aran¿owany krajobraz
naszego podwórka siê rozrasta. Niektóre z tych drzew i krzewów
sprawiaj¹ wra¿enie starych znajomych.

Sytuacja dotycz¹ca wspó³pracownika: Dzielê biuro z osob¹, której
towarzystwo ledwo mogê znieœæ. Nie ma ona wiele mi³ego do po-
wiedzenia na jakikolwiek temat, a ca³y czas chce prowadziæ rozmo-
wê. Nie cierpi swojej pracy, a mnie traktuje jakbym by³ g³upcem,
kiedy chcê wykonaæ moj¹. Chcia³bym, ¿eby siê sama zwolni³a, albo
¿eby j¹ zwolnili. ¯ycie jest zdecydowanie za krótkie, ¿eby spêdzaæ
tak wiele czasu w towarzystwie kogoœ tak niesympatycznego. Od-
czuwam poirytowanie. Czujê siê winny tej sytuacji. Narasta we
mnie gniew.
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Pozytywne aspekty mojej kole¿anki z biura:
• Cieszê siê, ¿e mam pracê.
• Cieszê siê, ¿e otrzymujê regularne pobory.
• Lubiê finansow¹ stabilnoœæ, któr¹ daje mi moja praca.
• Lubiê wiele osób, które tutaj pracuj¹.
• Moja praca wymaga skupienia, a ja lubiê uczucie bycia wydaj-

nym w pracy.
• Moja kole¿anka z biura utrzymuje porz¹dek na biurku.
• Zawsze ubiera siê schludnie.
• Ma radosny œmiech.
• Ma dobre wykszta³cenie w dziedzinie, w której siê obracamy.
• Szybko siê uczy.

Sytuacja dotycz¹ca rz¹du: Mêczy mnie bardzo niewydolnoœæ biu-
rokracji rz¹dowej. Obowi¹zuje tyle wymogów narzuconych przez
rz¹d, ¿e musisz zatrudniaæ w tym celu odpowiednich ludzi do zwy-
k³ego wype³nienia formularzy biurokracji rz¹dowej. Nie mo¿na siê
nawet do tych biurokratów dodzwoniæ, aby uzyskaæ bezpoœrednio
od nich potrzebne informacje. Zmarnowa³em ju¿ tyle czasu usi³u-
j¹c dowiedzieæ siê, co nale¿y zrobiæ, aby za pierwszym razem spe³niæ
stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich ¿yczeniem. Potrzeba nam
sprawniej dzia³aj¹cego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustra-
cja. Mam poczucie przyt³oczenia. Czujê siê winny tej sytuacji.

Pozytywne aspekty rz¹du:
• Cieszê siê, ¿e rz¹d dba o niektóre rzeczy, którymi ja nie chcê siê

zajmowaæ.
• Nasz rz¹d zatrudnia wiele osób, co korzystnie wp³ywa na gospo-

darkê naszego kraju.
• Rz¹d naszego kraju i system prawny w nim obowi¹zuj¹cy za-

pewniaj¹ nam stabilnoœæ.
• Nasz rz¹d ma w swoich szeregach kilku utalentowanych i postê-

powych myœlicieli.
• Osoby wchodz¹ce w sk³ad naszego rz¹du czêsto siê zmieniaj¹.
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Czytaj¹c powy¿sze przyk³ady lub zajmuj¹c siê tego typu kwestia-
mi we w³asnym ¿yciu, ³atwo jest zagubiæ siê w debacie ideologicz-
nej dotycz¹cej s³usznoœci, prawoœci, prawdy lub faktów w danej
sprawie. Lecz istnieje wiele rzeczy, które s¹ prawd¹. S¹ to rzeczy,
które ktoœ gdzieœ stworzy³, a których ty nie chcesz stworzyæ w swoim
¿yciu. Analogicznie, istniej¹ pewne sprawy z twojej przesz³oœci,
które chocia¿ kiedyœ by³y prawd¹, nie chcesz powielaæ ich w twojej
przysz³oœci.

Kiedy wystarczaj¹co mocno zale¿y ci na czymœ, aby poœwiêciæ
czas na wpisanie tej rzeczy do twojej Ksiêgi Pozytywnych Aspektów,
rzecz¹ pewn¹ jest to, i¿ przy o wiele mniejszym nak³adzie wysi³ku
i energii ni¿ wymaga³oby tego debatowanie na temat prawdy lub
faktów danej kwestii z inn¹ osob¹, jesteœ w stanie poprawiæ relacjê
pomiêdzy wibracj¹ twojego pragnienia a wibracj¹ twojego przekona-
nia. Proces: Pozytywne Aspekty spowoduje w tobie natychmiastow¹
poprawê wibracji... Ciesz siê z tej poprawy samopoczucia; pogratu-
luj sobie lepszej wzglêdnoœci wibracyjnej; zajmij siê kolejnymi spra-
wami dnia; a dalsze dowody twoich osi¹gniêæ, z biegiem czasu obja-
wi¹ ci siê.
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Zastosowanie Procesu:
Segment Intencje

roces: Segment Intencje jest procesem, w którym okreœlasz
charakterystyczne cechy wibracyjne segmentu czasowego,
do którego siê przesuwasz. Jest to sposób na utorowanie
twojej œcie¿ki wibracyjnej, maj¹cy pomóc ci odbyæ ³atwiejsz¹

i przyjemniejsz¹ podró¿ do miejsca twojego przeznaczenia. Pomo-
¿e ci on w mniejszym stopniu skupiaæ siê na tym, jakie uczucia
dane kwestie w chwili obecnej wywo³uj¹ w tobie, a bardziej na tym,
jakie uczucia chcesz, aby sprawy te w tobie powodowa³y. Jest to
proces o potê¿nym dzia³aniu, który akcentuje znaczenie Podró¿y
Emocjonalnej, jednoczeœnie akcent ten wycofywuj¹c z Podró¿y
Dzia³añ.

Proces ten pomo¿e ci w bardziej œwiadomy i celowy sposób kon-
centrowaæ swoje myœli. Pomo¿e ci on staæ siê bardziej œwiadomym
tego, na czym obecnie skupione s¹ twoje myœli i u³atwi ci z wiêkszym
poczuciem celu i z wiêksz¹ œwiadomoœci¹ dobieraæ myœli, które z sie-
bie emanujesz. Z biegiem czasu, czynnoœci¹ bardzo naturaln¹ stanie
siê dla ciebie zatrzymanie siê na chwilê w ci¹gu dnia, tu¿ przed wej-
œciem w nowy segment i celowe ukierunkowanie twojej w³asnej in-
tencji, b¹dŸ oczekiwania wobec tego segmentu.

Nowy segment rozpoczynasz za ka¿dym razem, kiedy twoje in-
tencje ulegaj¹ zmianie: jeœli zmywasz naczynia i nagle zadzwoni
telefon... wchodzisz w nowy segment. Kiedy wsiadasz do samocho-

Rozdział 34.
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du... wkraczasz w nowy segment. Kiedy nowa osoba wchodzi do
pokoju... wtedy te¿ inicjujesz nowy segment.

Jeœli poœwiêcisz czas na zastanowienie siê, jakie masz oczekiwa-
nia wobec nowego segmentu jeszcze zanim siê w nim znajdziesz,
wtedy bêdziesz w stanie nadaæ bardziej konkretny ton temu seg-
mentowi ni¿ mia³oby to miejsce, gdybyœ tak po prostu wkroczy³
w ten segment i zacz¹³ obserwowaæ go w postaci, w jakiej bêdzie on
ju¿ wtedy istnia³. Innymi s³owy, Segment Intencje jest procesem
polegaj¹cym na skupieniu uwagi na Podró¿y Emocjonalnej, a nie na
Podró¿y Dzia³añ.

Za ka¿dym razem, kiedy wyra¿asz swoje intencje dotycz¹ce tego,
jak chcia³byœ siê poczuæ i jak chcia³byœ, aby dany segment siê poto-
czy³, zawsze jest to dla ciebie korzystne.

Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich
emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara
5. Optymizm
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia

Sytuacja dotycz¹ca zmêczenia: Brak mi energii. Nieustannie czujê
siê zmêczony. Ledwie udaje mi siê przebrn¹æ przez dzieñ. Trudnoœæ
sprawia mi terminowe wywi¹zywanie siê z moich obowi¹zków i nic
mnie nie cieszy, poniewa¿ odczuwam takie zmêczenie. Mam po-
czucie wielkiego przyt³oczenia.

Nowy segment: Zakoñczy³em mój dzieñ pracy. Zatrzyma³em siê
w sklepie z artyku³ami spo¿ywczymi i kupi³em kilka siatek jedzenia
i rzeczy do domu. W³aœnie zaparkowa³em samochód na podjeŸdzie
i wy³¹czy³em jego silnik, lecz przed wyjœciem z samochodu w celu
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wy³adowania zakupów, postanowi³em zastosowaæ niniejszy Proces:
Segment Intencje.

Ten nowy segment sk³ada siê z: przeniesienia zakupów z samo-
chodu do domu i u³o¿eniu ich na swoje miejsce.

Moje intencje na niniejszy nowy segment: Podczas niniejszego
segmentu, chcê czuæ, ¿e jestem wydajny. Chcê czuæ, ¿e jestem
produktywny. Chcê mieæ poczucie bycia dobrze zorganizowanym.
Chcê czuæ siê dobrze w moim ciele. Chcê odczuwaæ wdziêcznoœæ
za ¿ywnoœæ oraz chcê odczuwaæ wdziêcznoœæ za moj¹ kuchniê.

Sytuacja dotycz¹ca pracy: Ca³kiem dobrze zarabiam w porówna-
niu z wieloma innymi stanowiskami pracy w moim otoczeniu, ale
chodzenie do pracy nie sprawia mi radoœci. Od d³u¿szego czasu ro-
biê w³aœciwie to samo i nic mnie w pracy nie stymuluje. Nikt nie
zauwa¿a mojej pracy, chyba ¿e pope³niê b³¹d. Dzieñ mija tak wol-
no... po czym muszê wróciæ do pracy i to samo robiæ nastêpnego
dnia. Popadam w nudê. Ogarnia mnie pesymizm.

Nowy segment: Wzi¹³em prysznic, ubra³em siê i zjad³em œniada-
nie. Pojecha³em do pracy i w³aœnie zaparkowa³em samochód na
parkingu. Przed wejœciem do budynku, postanowi³em posiedzieæ
w moim samochodzie przez dwie do trzech minut, aby zastosowaæ
niniejszy Proces: Segment Intencje.

Ten nowy segment sk³ada siê z: jednogodzinnego spotkania
z cz³onkami zespo³u, podczas którego moja prze³o¿ona spotka siê ze
wszystkimi cz³onkami jej dzia³u. Spotkanie takie odbywamy w ka¿-
dy poniedzia³ek rano.

Moje intencje na niniejszy nowy segment: Chcê dotrzeæ tam punk-
tualnie. Chcê, ¿eby dla wszystkich by³o oczywiste, ¿e podczas week-
endu zregenerowa³em moje si³y. Chcê mieæ jasnoœæ umys³u i czuæ siê
szczêœliwy. Chcê cieszyæ siê towarzystwem innych osób, które siê
tam zbior¹. Chcê, aby to spotkanie da³o nam poczucie wydajnoœci. Po
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spotkaniu chcê czuæ siê szczêœliwy, ¿e w nim uczestniczy³em, jak
równie¿ chcê, aby inni byli zadowoleni z mojej na nim obecnoœci.

Niniejszy Proces: Segment Intencje mo¿e pozostawiaæ uczucie,
i¿ jest zbyt prosty lub zbyt ³atwy, aby byæ wartoœciowym, lecz celowe
zastosowanie tego procesu przemieni ¿ycie, któremu brak poczucia
celu i które pe³ne jest niesatysfakcjonuj¹cych wydarzeñ, w ¿ycie
obfituj¹ce w dynamikê i pasjê.

Proces ten poprawia relacjê pomiêdzy obecn¹ wibracj¹ twojego prze-
konania, a wibracj¹ twojego pragnienia, poniewa¿ sprawia, ¿e prze-
stajesz skupiaæ siê na tym co-istnieje, a zaczynasz koncentrowaæ siê
nad tym, co nadchodzi. Z biegiem czasu, zyskasz wiêksz¹ umiejêt-
noœæ podnoszenia poziomu swoich pozytywnych oczekiwañ. Kiedy
twoje negatywne emocje s¹ tak niewielkie, ¿e mieszcz¹ siê w zakresie
emocji wskazanym na wy¿ej podanej skali, nie bêdziesz musia³ doko-
nywaæ wielkiego skoku wibracyjnego, aby przyj¹æ bardziej optymi-
styczn¹ postawê wzglêdem swoich twoich przysz³ych doœwiadczeñ.
Lecz jeœli odczuwasz silniejsze negatywne emocje ni¿ te, które wska-
zaliœmy na powy¿szej skali jako zakres emocji dla niniejszego proce-
su, trudnoœci mo¿e nastrêczaæ ci oczekiwanie pozytywnego segmentu
w przysz³oœci, i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia negatywnego uczu-
cia, które teraz odczuwasz, równie¿ do kolejnego segmentu. Jeœli za-
uwa¿ysz u siebie podobne symptomy, zaprzestañ stosowania proce-
su, gdy¿ nie bêdzie on dla ciebie przedstawia³ wartoœci, poniewa¿
w przysz³ym segmencie bêdziesz siê z jeszcze wiêksz¹ si³¹ skupiaæ na
tym, czego nie chcesz doœwiadczaæ.

Rozpoczynaj¹c ten proces, b¹dŸ radosny i pe³en nadziei, a z bie-
giem czasu, poczujesz moc i pewnoœæ w momencie, kiedy œwiado-
mie i celowo wydawa³ bêdziesz instrukcje Si³om Wszechœwiata oraz
innym wchodz¹cym w grê czynnikom, aby zadzia³a³y dok³adnie tak,
jak wyrazi³eœ to w swojej intencji. Z biegiem czasu, niniejszy Pro-
ces: Segment Intencje wywo³a w tobie wra¿enie, i¿ jesteœ artyst¹-
mistrzem lub twórc¹ decyduj¹cym o efekcie koñcowym wszyst-
kich spraw, rozpoznaj¹cym wszystkie szczegó³y i celowo nadaj¹cym
kszta³t szczegó³om twojego ¿ycia, gdy¿ to w³aœnie ty jesteœ twórc¹
swojego ¿ycia.
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Zastosowanie Procesu:
Czyż−Nie−Byłoby−Miło−
−Gdyby...?

iêkszoœæ ludzi zosta³a nauczona, aby postêpowaæ obiek-
tywnie – co oznacza, ¿e bior¹ pod uwagê plusy i minusy,
rozwa¿aj¹ argumenty za i przeciw – lecz rozwa¿aj¹c oba
aspekty rzeczy, aktywuj¹ w sobie równie¿ wibracje prze-

ciwstawne powoduj¹ce przeszkodê w postaci oporu wzglêdem przy-
zwalania na to, czego pragn¹. Kiedy mówisz: „Chcê, aby ta rzecz siê
wydarzy³a, ale ona jeszcze siê nie wydarzy³a”, wtedy nie tylko akty-
wujesz wibracjê swojego pragnienia, ale aktywujesz równie¿ wibra-
cjê braku twojego pragnienia i z tego wzglêdu, nic w twoim ¿yciu nie
ulega zmianie. Czêsto zdarza siê, ¿e chocia¿ nie wypowiadasz dru-
giej czêœci zdania i mówisz tylko: „Chcê, aby to siê wydarzy³o”, ist-
nieje w tobie niewypowiedziana wibracja, która nadal utrzymuje ciê
w stanie nie przyzwalania na spe³nienie twojego pragnienia.

Lecz, kiedy wypowiadasz nastêpuj¹ce s³owa: „Czy¿ nie by³oby
mi³o, gdyby to pragnienie siê zrealizowa³o?”, wtedy wchodzisz w stan
innego rodzaju oczekiwania, które, z racji swojej natury, wywo³uje
o wiele mniej oporu. Wibracyjna wzglêdnoœæ pomiêdzy twoim pra-
gnieniem, a twoim przekonaniem osi¹ga wtedy stan o wiele wiêk-
szej harmonii.

Rozdział 35.
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Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich
emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara
5. Optymizm
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie

Sytuacja dotycz¹ca przestrzeni domowej: W moim domu panuje
jeden wielki ba³agan. Mój dom jest taki ma³y i ma tak nieodpowied-
ni do moich potrzeb magazyn, ¿e nie mam gdzie k³aœæ swoich rze-
czy. I nawet wtedy, kiedy usi³ujê zaprowadziæ w nim porz¹dek, ¿eby
siê trochê lepiej zorganizowaæ, robiê jeszcze wiêkszy ba³agan ni¿
poprzednio. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przyt³oczenia.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybym móg³ znaleŸæ porêczne miejsce na niektóre z naszych

rzeczy?
...gdybym móg³ pozbyæ siê niektórych rzeczy, których nie potrze-

bujemy i zwolniæ wiêcej przestrzeni?
...gdybyœmy mieli dodatkowe pomieszczenie na magazyn na po-

dwórku?
...gdyby mój m¹¿ sprzeda³ swój stary samochód, udostêpniaj¹c nam,

tym samym, wiêcej przestrzeni w gara¿u?
...gdybym mog³a wygospodarowaæ trochê czasu tu i tam na uspraw-

nienie funkcjonalnoœci rzeczy?
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...gdyby ktoœ bardzo zorganizowany móg³ przyjœæ do mnie i pomóc
mi... lub zainspirowaæ mnie?

Sytuacja dotycz¹ca niszczej¹cego domu: Od d³u¿szego czasu ¿yjê
w tym samym domu i mam tego dosyæ. Mój dom nie spe³nia ju¿
naszych potrzeb, ale nie staæ nas na przeprowadzkê do nowego. Przy-
³apa³em siê nawet na tym, ¿e szukam wymówek, aby nie byæ w do-
mu, poniewa¿ nie czujê siê w nim dobrze. Ogarnia mnie frustracja.
Czujê Poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm.

Czy¿ nie by³oby mi³o, gdybyœmy...
...mogli doprowadziæ do porz¹dku patio na podwórku?
...mogli znaleŸæ wspania³e nowe meble do pokoju goœcinnego po

okazyjnej cenie?
...mogli pozbyæ siê tych niepotrzebnych gratów blokuj¹cych nasz¹

przestrzeñ?
...znaleŸli wspania³e nowe miejsce do mieszkania, które by³oby

w granicach cen, na jakie nas staæ?
...mogli dobudowaæ piêkny pokój rodzinny na zapleczu domu?
...mogli wymalowaæ wnêtrza i zewnêtrzn¹ powierzchniê domu

w cudownych, œwie¿ych barwach?

Sytuacja dotycz¹ca s¹siadów: Kiedyœ lubi³em to s¹siedztwo, lecz
w pewnym momencie wprowadzi³o siê obok kilka osób i okazali siê
upiornymi s¹siadami. Ich pies wykorzystuje nasze podwórko jako
swoj¹ toaletê, maj¹ trzy lub cztery gruchoty zaparkowane na podjeŸ-
dzie do domu, zamiast na ulicy przed domem, a mnie jest wstyd
zaprosiæ do siebie znajomych z wizyt¹. Czujê siê winny tej sytuacji.
Ogarnia mnie zniechêcenie. Wzbiera we mnie z³oœæ.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdyby ci s¹siedzi przeprowadzili siê gdzieœ indziej?
...gdyby ich pies znalaz³ sobie toaletê, która bardziej przypad³aby

mu do gustu?
...gdyby ich pies móg³ zareagowaæ na moc mojego umys³u?
...gdyby uda³o im siê sprzedaæ wszystkie te stare samochody?
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...gdybym myli³ siê co do nich i okazaliby siê oni ca³kiem mi³ymi
s¹siadami?

...gdybym móg³ tak bardzo zaanga¿owaæ siê w prace na moim w³a-
snym podwórku, ¿e nie zauwa¿a³bym tak bardzo, co dzieje siê
na podwórku moich s¹siadów?

Sytuacja dotycz¹ca konserwacji domu: Utrzymanie naszego domu
w stanie funkcjonalnoœci kosztuje nas fortunê. Zacznijmy od tego,
¿e nie zosta³ prawid³owo zbudowany, a w obecnej sytuacji, kiedy
liczy sobie ju¿ dziesiêæ lat, bezustannie wszystko siê wali. Gdzie siê
nie obrócê, kolejna rzecz wymaga naprawy. Ogarnia mnie frustra-
cja. Mam poczucie przyt³oczenia. Odczuwam rozczarowanie. Ogar-
nia mnie zniechêcenie.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybyœmy mogli znaleŸæ znakomit¹ z³ot¹ r¹czkê?
...gdyby by³a to ostatnia rzecz, która by siê w d³u¿szym okresie

czasu zepsu³a?
...gdyby kupowane przez nas rzeczy na d³u¿ej nam starcza³y?
...gdybyœmy mogli zakupiæ dobrej jakoœci rzeczy, które starcza³yby

na d³u¿ej?
...gdybyœmy potrafili siê po prostu zrelaksowaæ i zaakceptowaæ fakt,

¿e rzeczy nieustannie przychodz¹ i odchodz¹?
...gdyby nasze dochody by³y coraz to wiêksze?

Sytuacja dotycz¹ca relacji doros³y-dziecko: Mam doros³¹ córkê, która
zawsze jest na mnie wœciek³a. Niezale¿nie od tego, ile czasu z ni¹
spêdzam, nigdy jej to nie wystarcza. A kiedy przebywam w jej towa-
rzystwie, to ona wiêkszoœæ tego czasu spêdza narzekaj¹c, ¿e nie spê-
dzamy wystarczaj¹co du¿o czasu razem! Jestem taka zajêta i nie mogê
spêdziæ wiele czasu w jej towarzystwie, ale naprawdê nie jest mi³o
z ni¹ przebywaæ, skoro ma takie podejœcie. Mam poczucie winy. Na-
rasta we mnie gniew. Ogarnia mnie rozczarowanie.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybyœmy mog³y znaleŸæ trochê wiêcej czasu na wspóln¹ zabawê?
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...gdybyœmy mog³y ka¿dego dnia krótko ze sob¹ rozmawiaæ i wy-
mieniæ siê nowoœciami?

...gdybym mog³a czêœciej ogl¹daæ jej cudowny uœmiech?

...gdyby jej ¿ycie wype³nione by³o zajêciami, które ona uwielbia
robiæ?

...gdyby jej ¿ycie powodowa³o w niej uczucie, ¿e jest pe³ne, satys-
fakcjonuj¹ce i cudowne?

...gdybyœmy zawsze bêd¹c razem mia³y obie znakomite samopo-
czucie?

Sytuacja dotycz¹ca ma³¿eñstwa: Nadal kocham moj¹ ¿onê, ale
naszego zwi¹zku nie mo¿na ju¿ przyrównaæ do tego, czym by³ w prze-
sz³oœci. Na pocz¹tku naszego ma³¿eñstwa, nie mog³em doczekaæ siê
spotkania z ni¹ pod koniec dnia, a teraz, jeœli mam byæ szczery,
w pewnym stopniu, obawiam siê powrotu do domu. Moja ¿ona bar-
dzo narzeka na tak wiele ró¿nych rzeczy i s¹dzê, ¿e mnie obwinia za
to, ¿e sprawy nie uk³adaj¹ siê po jej myœli. Nie chcê siê z ni¹ rozsta-
waæ, ale z pewnoœci¹ tkwienie w zwi¹zku z ni¹ równie¿ nie nale¿y
do przyjemnoœci. Ogarnia mnie frustracja. Czujê siê winny tej sytu-
acji. Narasta we mnie irytacja.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybyœmy mogli poczuæ siê tak, jak na pocz¹tku naszego zwi¹zku?
...gdybym nie móg³ doczekaæ siê powrotu do domu, aby byæ z ni¹?
...gdyby ona mog³a znaleŸæ dla siebie takie zajêcia, które prawdzi-

wie uwielbia wykonywaæ?
...gdybyœmy oboje byli w stanie siê rozchmurzyæ i nieco siê zabawiæ?
...gdyby ona mog³a zapomnieæ o tych sprawach, które jej przeszka-

dzaj¹?
...gdybyœmy zawsze mogli byæ dla siebie nawzajem najlepszymi

przyjació³mi?

Sytuacja dotycz¹ca ingeruj¹cego rodzica: Nie mieszkam z rodzi-
cami od ponad dziesiêciu lat, lecz moja matka wci¹¿ uwa¿a, ¿e po-
winna mówiæ mi, co mam robiæ, tote¿ unikam jej, bo nie lubiê jak
mi siê rozkazuje. To z kolei, doprowadza j¹ do sza³u, co jest jeszcze
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gorsze. Lecz kiedy jesteœmy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym
nie wiedzia³, jak mam ¿yæ. Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia
mnie gniew.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdyby moja matka znalaz³a sobie nowe poci¹gaj¹ce j¹ hobby?
...gdyby jeden z jej przyjació³ móg³ zainspirowaæ j¹ do jakiegoœ dzia-

³ania?
...gdyby mog³a uœwiadomiæ sobie, ¿e jestem prawdziwie odpowie-

dzialn¹ osob¹?
...gdybym siê tak nie przejmowa³ jej zachowaniem?
...gdybym tak bardzo j¹ kocha³, ¿e nie zauwa¿a³bym tego, jak bar-

dzo siê wtr¹ca?
...gdybyœmy spotykali siê tylko wtedy, kiedy oboje czujemy siê praw-

dziwie szczêœliwi?

Sytuacja dotycz¹ca zad³u¿enia: Kilka ró¿nych firm emituj¹cych
karty kredytowe przys³a³o mi karty, które zosta³y ju¿ zatwierdzone
do zaci¹gania kredytu. Jedynym warunkiem by³o wykonanie prze-
ze mnie telefonu na podany numer w celu aktywacji karty i to
wystarczy³o, by karty te by³y gotowe do u¿ytku. Skorzysta³em z nich
w celu zakupu kilku rzeczy, których potrzebowa³em, a¿ do wyko-
rzystania ca³ego limitu z pierwszej karty, po czym zacz¹³em korzy-
staæ z nastêpnej i nastêpnej... W chwili obecnej mam tyle d³ugu,
¿e nie jestem nawet w stanie sp³aciæ minimalnej kwoty z tytu³y
zaci¹gniêtych nale¿noœci. Martwi mnie to. Czujê siê winny tej
sytuacji. Jestem zniechêcony. Brak mi poczucia bezpieczeñstwa.
Bojê siê.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybym by³ wolny od d³ugów?
...gdybym ka¿dego miesi¹ca móg³ sp³acaæ zad³u¿enie z moich kart

kredytowych?
...gdybym móg³ znaleŸæ karty kredytowe pobieraj¹ce ni¿sze opro-

centowanie?
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...gdybym móg³ sp³aciæ zad³u¿enie na tych kartach i zatrzymaæ tyl-
ko kilka z nich dla siebie dla wygody dokonywania niektórych
p³atnoœci?

...gdybym móg³ znaleŸæ sposób na zarobienie dodatkowych pie-
niêdzy?

...gdyby sposób, którego jeszcze nie rozwa¿a³em, zawita³ w mojej
g³owie i pozwoli³ mi rozwi¹zaæ mój problem zad³u¿enia?

Sytuacja dotycz¹ca ostrych konfliktów i g³odu: Jeden wielki ba³a-
gan panuje na œwiecie, w którym ¿yjemy. Prowadzi siê tyle wojen,
jest tyle konfliktów i jest tyle cierpienia. Zupe³nie nie rozumiem
dlaczego tak siê dzieje. Skoro dysponujemy tak¹ technologi¹ i ma-
my tyle dostêpnych œrodków, to dlaczego tak wielu ludzi wci¹¿ przy-
miera g³odem? Wygl¹da na to, ¿e do tego czasu powinniœmy byli
znaleŸæ lepsze wyjœcie z tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechêcenie.
Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybyœmy mogli bardziej sobie nawzajem pomagaæ?
...gdyby ludzie mogli poczuæ swoj¹ w³asn¹ moc?
...gdyby pieni¹dze, które p³acimy z tytu³u podatków, znalaz³y bar-

dziej produktywne wykorzystanie?
...gdyby ka¿dy mia³ wystarczaj¹co du¿o jedzenia?
...gdyby ka¿dy móg³ byæ szczêœliwy?
...gdybyœmy mogli mieæ poszanowanie dla istniej¹cych miêdzy nami

ró¿nic?

Sytuacja dotycz¹ca rz¹du: Mêczy mnie bardzo niewydolnoœæ biu-
rokracji rz¹dowej. Obowi¹zuje tyle wymogów narzuconych przez
rz¹d, ¿e musisz zatrudniaæ w tym celu odpowiednich ludzi do zwy-
k³ego wype³nienia formularzy biurokracji rz¹dowej. Nie mo¿na siê
nawet do tych biurokratów dodzwoniæ, aby uzyskaæ bezpoœrednio
od nich potrzebne informacje. Zmarnowa³em ju¿ tyle czasu usi³u-
j¹c dowiedzieæ siê, co nale¿y zrobiæ, aby za pierwszym razem spe³niæ
stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich ¿yczeniem. Potrzeba nam
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sprawniej dzia³aj¹cego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustra-
cja. Mam poczucie przyt³oczenia. Czujê siê winny tej sytuacji.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdybyœmy mogli zbudowaæ sprawniej dzia³aj¹cy system biuro-

kracji?
...gdybym móg³ zatrudniæ kogoœ, kto rozumie jego dzia³anie i móg³-

by za³atwiaæ za mnie sprawy z nim zwi¹zane?
...gdyby pracownicy biurokracji wyci¹gnêli wnioski z doœwiadczeñ

i opracowali lepszy sposób na za³atwianie u nich spraw?
...gdyby w sukurs przysz³y nam zdobycze technologii?
...gdyby opracowano zupe³nie nowy sposób przechowywania doku-

mentów?
...gdyby rozwi¹zanie tej sytuacji czeka³o na nas w niedalekiej przy-

sz³oœci?

Sytuacja dotycz¹ca finansowego deficytu rz¹du: Nasz rz¹d jest
taki niewydolny i opiesza³y. Jeœli potrzebuje nowych œrodków, po
prostu samowolnie je z nas œci¹ga. Nie musi siê t³umaczyæ z wyko-
rzystania powierzonych mu œrodków pieni¹dze wydaje w tak nieroz-
s¹dny sposób, po czym jeszcze narzeka, ¿e nie starcza œrodków na te
rzeczy, które naprawdê s¹ dla nas istotne. Jeden wielki ba³agan. Nie
wyobra¿am sobie, jak ktokolwiek móg³by naprawiæ tê sytuacjê. Je-
stem rozczarowany. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie
gniew.

Czy¿ nie by³oby mi³o, ...
...gdyby pojawi³ siê na horyzoncie ktoœ o znakomitym wykszta³ce-

niu finansowym i wyczuciu do tych spraw?
...gdyby sytuacja w tej instytucji zaczê³a zmieniaæ siê i pod¹¿aæ

w nowym bardziej sprawnie dzia³aj¹cym kierunku?
...gdybym mia³ tak du¿o pieniêdzy, ¿e sposób wydawania pieniêdzy

nie mia³by dla mnie znaczenia?
...gdybyœmy wszyscy prosperowali pod wzglêdem finansowym?
...gdyby ka¿dy robi³ to, co do niego nale¿y?
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...gdybyœmy mogli znaleŸæ kilku utalentowanych przywódców re-
prezentuj¹cych nowe podejœcie do ekonomii?

W trakcie wykonywania kolejnych czynnoœci dnia, natkniesz siê
na wiele ró¿nych sytuacji, które spowoduj¹ aktywacjê w tobie ca³ego
wachlarza odmiennych wibracji. Niektóre z nich poprawi¹ twoje sa-
mopoczucie, inne nie wywo³aj¹ w tobie tak pozytywnego efektu,
a jeszcze inne pogorsz¹ je. Wy¿ej przedstawiony Proces: Czy¿-Nie-
-By³oby-Mi³o-Gdyby...? mo¿e poprawiæ twoje samopoczucie niemal¿e
za ka¿dym razem, pod warunkiem, ¿e bêdziesz mia³ ochotê skupiæ
swoj¹ uwagê i pod¹¿aæ za myœlami poprawiaj¹cymi twoje samopo-
czucie.

Samo wyartyku³owanie s³ów: Czy¿ Nie By³oby Mi³o Gdyby...?
nastawia ciê na wy¿sz¹ wibracjê i wywo³uje œwiadome i celowe sku-
pienie uwagi. Wypowiedzenie tych s³ów powoduje w tobie równie¿
aktywacjê pozytywnych wibracji jeszcze przed wypowiedzeniem resz-
ty s³ów zwi¹zanych z tym tematem.

 Jeœli celowo zabawisz siê w tê grê podczas jazdy samochodem lub
czekania w kolejce, lub za ka¿dym razem, kiedy twoja uwaga nie
musi skupiaæ siê na czymœ konkretnym, wzglêdnoœæ wibracyjna
pomiêdzy twoim pragnieniem, a twoimi przekonaniami w kwestii
tysi¹ca ró¿nych tematów, poprawi siê, a pragnienia, których spe³-
nienie przechowywane jest dla ciebie w przechowalni wibracyjnej,
zaczn¹ realizowaæ siê w twoim ¿yciu.

Konsekwentne uprawianie tej gry spowoduje stopniow¹ poprawê
relacji wibracji pomiêdzy punktem, w którym obecnie siê znajdujesz,
a punktem, w którym chcia³byœ siê znaleŸæ, na ka¿dej p³aszczyŸnie
swojego ¿ycia. Niniejszy Proces: Czy¿-Nie-By³oby-Mi³o-Gdyby...? jest
rozkosznie, zwodniczo i zadziwiaj¹co potê¿ny w dzia³aniu.
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Zastosowanie Procesu:
Która−Myśl−Powoduje−
−Lepsze−Samopoczucie?

iniejszy proces dzia³a najskuteczniej, jeœli mo¿esz usi¹œæ na
kilka minut i przelaæ swoje myœli na papier. Z biegiem cza-
su, po wystarczaj¹co d³ugim stosowaniu tej gry, uda ci siê j¹
skutecznie zastosowaæ poprzez zwyk³e przetaczanie myœli

w g³owie. Jednak¿e, przelanie tych myœli na papier stwarza o wiele
bardziej skuteczny punkt skupienia, co z kolei, u³atwia ci odczucie
kierunku, w jakim pod¹¿a wybrana przez ciebie myœl.

Oto, w jaki sposób j¹ zaczynamy: w pierwszej kolejnoœci spisz na
papierze kilka krótkich zdañ dotycz¹cych twoich obecnych uczuæ
w danej kwestii. Mo¿esz opisaæ to, co siê wydarzy³o, lecz najwa¿-
niejsze jest to, abyœ opisa³ swoje uczucia na ten temat. (To pomo¿e
ci ³atwiej rozpoznaæ jak¹kolwiek poprawê w trakcie stosowania tego
procesu).

Kiedy napiszesz kilka zdañ opisuj¹cych twoje prawdziwe uczucia
w chwili obecnej, powiedz sobie coœ takiego: Zamierzam siêgn¹æ po
kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹ we mnie lepsze samopo-
czucie. Nastêpnie, napisz kilka krótkich myœli, które przyjd¹ ci na
myœl, które mog³yby pomóc ci uzyskaæ lepsze samopoczucie w tym
temacie. (Po sformu³owaniu ka¿dego zdania, oceñ, czy powoduje ono
w tobie lepsze uczucia, takie same uczucia, czy gorsze uczucia ni¿ te,
które towarzyszy³y ci na pocz¹tku tego æwiczenia).

Rozdział 36.
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Poprzez skupienie uwagi – wraz z towarzysz¹c¹ temu intencj¹
poprawy swojego samopoczucia w tych kwestiach – poprawisz rela-
cjê wibracyjn¹ pomiêdzy twoimi pragnieniami a twoimi przekona-
niami: a nastêpnie, z biegiem czasu, sytuacje te musz¹ ulec popra-
wie. To, co siê manifestuje w twoim ¿yciu, zawsze pod¹¿a za
kierunkiem twoich wibracji: kiedy ty sam czujesz siê lepiej, sprawy
nabieraj¹ lepszego obrotu. I to za ka¿dym razem.

Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich
emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara
5. Optymizm
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew

Sytuacja dotycz¹ca utraty si³ fizycznych: Martwi mnie pogorsze-
nie siê stanu mojego zdrowia. Nie mam ju¿ takich pok³adów energii
jak kiedyœ i nie mogê ju¿ wykonywaæ rzeczy, których wykonywanie
sprawia³o mi przyjemnoœæ. Odczuwam wszelkiego rodzaju bóle i nie-
domagania, kolana bol¹ mnie, kiedy chodzê, bojê siê nawet próbo-
waæ biegaæ. Bojê siê, ¿e stan mojego zdrowia jeszcze bardziej siê
pogorszy. Martwi mnie to.

Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
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• Powinienem czêœciej spacerowaæ, ale nie mogê zmusiæ siê do
tego. (samopoczucie bez zmian)

• Móg³bym wybraæ siê na krótki spacer i zawróciæ, kiedy tylko bêdê
mia³ na to ochotê. (lepsze samopoczucie)

• Nie mam wystarczaj¹co du¿o energii, by wybraæ siê na spacer.
(gorsze samopoczucie)

• Jeœli codziennie bêdê trochê spacerowa³, mogê siê wzmocniæ.
(lepsze samopoczucie)

• Byæ mo¿e, z biegiem czasu, znowu polubiê spacery. (lepsze sa-
mopoczucie)

• Nie muszê przebiegaæ dzisiaj maratonu. (lepsze samopoczucie)
• Mogê wybraæ dystans i szybkoœæ spaceru. (lepsze samopoczucie)
• Lecz kiedy spacerujê, bol¹ mnie kolana. (gorsze samopoczucie)
• Jeœli spacerowaæ bêdê powoli, prawdopodobnie nic mi nie bê-

dzie. (lepsze samopoczucie)
• Moje cia³o reagowa³o ju¿ na æwiczenia fizyczne. (lepsze samopo-

czucie)
• Nie æwiczy³em od d³u¿szego czasu. (gorsze samopoczucie)
• Jeœli postanowiê spacerowaæ trochê ka¿dego dnia, mogê tego

dokonaæ. (lepsze samopoczucie)
• Chyba spróbujê. (lepsze samopoczucie)
• Mam nadziejê, ¿e wkrótce poczujê siê lepiej. (lepsze samopoczucie)
• Przyjemnie bêdzie znowu poczuæ w sobie si³ê i witalnoœæ. (lep-

sze samopoczucie)

Sytuacja dotycz¹ca kariery aktorskiej: Ju¿ kiedy by³am ma³¹ dziew-
czynk¹, chcia³am zostaæ aktork¹. Wziê³am kilka lekcji aktorskich
i dowiedzia³am siê, ¿e ca³kiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do
czasu, otrzymujê jakieœ zlecenia aktorskie, lecz nic wielkiego, i nic,
czego bym naprawdê chcia³a. Nie jest ³atwo. Tak wiele osób stara
siê o tê sam¹ pracê, co ja, ¿e czasami mam wra¿enie, ¿e sprawa
wygl¹da beznadziejnie. Mo¿e powinnam po prostu o tym zapomnieæ
i postaraæ siê o prawdziw¹ pracê. Czujê w sobie rozczarowanie.
Ogarnia mnie zniechêcenie.
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Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
• Jestem zmêczona chodzeniem na castingi i nieotrzymywaniem

ról. (gorsze samopoczucie)
• Nie wiem, co powinnam zmieniæ w moim podejœciu. (gorsze sa-

mopoczucie)
• Nie pojmujê, dlaczego tamta dziewczyna otrzyma³a tê rolê. (gor-

sze samopoczucie)
• Mimo wszystko, zdobywam pewne doœwiadczenie aktorskie. (lep-

sze samopoczucie)
• Rozumiem teraz, na czym polegaj¹ castingi. (lepsze samopoczucie)
• Nie ogarnia mnie ju¿ takie przera¿enie, kiedy idê na casting.

(lepsze samopoczucie)
• Nawet s³awne aktorki przesz³y przez ten etap. (lepsze samopo-

czucie)
• Jeœli one to prze¿y³y, ja te¿ potrafiê to prze¿yæ. (lepsze samopo-

czucie)
• Otrzymanie wspania³ej roli aktorskiej bêdzie cudownym uczu-

ciem. (lepsze samopoczucie)
• Wiem, ¿e dam radê stan¹æ na wysokoœci zadania i sprostaæ wy-

mogom producentów. (lepsze samopoczucie)
• Kiedy spogl¹dam wstecz, widzê jak wielkie postêpy poczyni³am.

(lepsze samopoczucie)
• Odprê¿ê siê i postaram siê dobrze zabawiæ. (lepsze samopo-

czucie)

Sytuacja dotycz¹ca samochodu pe³nego usterek: Pracujê i oszczê-
dzam od czasów, kiedy ukoñczy³em szko³ê i uda³o mi siê zebraæ
wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, aby dokonaæ wp³aty du¿ej zaliczki na
poczet samochodu. Znalaz³em samochód, który wygl¹da³ ca³kiem
dobrze, i dokona³em na niego wp³aty zaliczki wynosz¹cej ponad
po³owê jego wartoœci, tak, ¿e moje bie¿¹ce op³aty z nim zwi¹zane
nie s¹ wysokie. Niestety, cieszy³em siê tym samochodem przez nie-
ca³e dwa miesi¹ce, kiedy zacz¹³ siê psuæ. Musia³em siê zapo¿yczyæ,
aby zdobyæ pieni¹dze na jego naprawê. W obecnej sytuacji raty, któ-
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re p³acê za samochód w po³¹czeniu z kosztami naprawy wynosz¹
wiêcej ni¿ wyniós³by koszt zakupu ca³kiem nowego samochodu.
Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechêcenie. Wzbiera
we mnie gniew.

Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
• To takie niesprawiedliwe. (gorsze samopoczucie)
• Wiedzieli, ¿e samochód ma usterki, kiedy mi go sprzedawali.

(gorsze samopoczucie)
• Nie postêpuj¹ etycznie. (gorsze samopoczucie)
• Teraz przynajmniej samochód dobrze funkcjonuje. (lepsze sa-

mopoczucie)
• Sprawa ta przysporzy³a mi wiele zmartwieñ. (gorsze samopo-

czucie)
• Kiedy spogl¹dam na mój samochód, podoba mi siê. (lepsze samo-

poczucie)
• Udaje mi siê sp³acaæ nale¿noœci. (lepsze samopoczucie)
• Uczymy siê przecie¿ na doœwiadczeniach (lepsze samopoczucie)
• Ju¿ dosyæ na ten temat narzeka³em. Czas ruszyæ z miejsca. (lep-

sze samopoczucie)

Sytuacja dotycz¹ca poczucia bezpieczeñstwa finansowego: Mój
m¹¿ i ja pracowaliœmy przez ca³e nasze ¿ycie. Zawsze bardzo ostro¿-
nie postêpowaliœmy z naszymi pieniêdzmi, poniewa¿ wiedzieliœmy,
¿e w pewnym okresie ¿ycia, bêdziemy chcieli przejœæ na emeryturê.
Uda³o nam siê zgromadziæ ca³kiem spore oszczêdnoœci. Nasz syn,
który pracuje jako makler gie³dowy, powiedzia³, ¿e powinniœmy
pozwoliæ mu je zainwestowaæ i ¿e, dziêki temu, mo¿emy pomno¿yæ
nasze oszczêdnoœci emerytalne. Tote¿ przekazaliœmy te pieni¹dze
pod jego zarz¹d i okaza³o siê, ¿e przepad³y – wszystko, na co praco-
waliœmy ca³e nasze ¿ycie. Teraz nie mam pojêcia, jak uda nam siê
kiedykolwiek przejœæ na emeryturê. Bardzo siê martwiê. Ogarnia
mnie zniechêcenie. Czujê siê winna tej sytuacji. Narasta we mnie
gniew. Brak mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.
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Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
• Jak mogliœmy tak g³upio post¹piæ? (gorsze samopoczucie)
• Nasz syn nie powinien by³ ryzykowaæ naszymi œrodkami. (gorsze

samopoczucie)
• Jego prze³o¿ony powinien by³ nalegaæ na dywersyfikacjê fundu-

szy. (gorsze samopoczucie)
• Jakoœ to prze¿yjemy. (lepsze samopoczucie)
• I tak nie jesteœmy gotowi do przejœcia na emeryturê. (lepsze sa-

mopoczucie).
• Nadal osi¹gamy dochody z naszych Ÿróde³ zarobkowania. (lepsze

samopoczucie)
• I tak nie korzystaliœmy z tamtych œrodków. (lepsze samopoczucie)
• Zawsze dajemy sobie radê z tym, co nas spotyka. (lepsze samo-

poczucie)
• Znajdziemy jakieœ wyjœcie z tej sytuacji. (lepsze samopoczucie)
• Wci¹¿ mamy czas, aby znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie. (lepsze samo-

poczucie)

Sytuacja dotycz¹ca uk³adu planet: Uk³ad planet wydaje siê niesta-
bilny. Wystêpuje tyle trzêsieñ ziemi, osuniêæ b³ota, fal p³ywowych
i huraganów, które znienacka atakuj¹ powoduj¹c zniszczenie. Omal-
¿e nie chcê pozwoliæ rodzinie wyjœæ z domu w obawie o to, ¿e coœ siê
wydarzy i zostaniemy od siebie odciêci, doznamy obra¿eñ lub zda-
rzy siê coœ jeszcze gorszego. Martwi mnie ta sytuacja. Brak mi po-
czucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
• Straszne by³oby, gdyby jedna z powy¿szych tragedii nam siê przy-

trafi³a. (gorsze samopoczucie)
• Przera¿aj¹ca jest sama myœl o tych zagro¿eniach. (gorsze samo-

poczucie)
• ¯yjê ju¿ wiele lat i nie doœwiadczy³em takich zdarzeñ. (lepsze

samopoczucie)
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• Nasze technologie s¹ nadal usprawniane, aby ostrzegaæ nas przed
takimi zjawiskami. (lepsze samopoczucie)

• Moje dzieci zachowuj¹ pe³n¹ czujnoœæ i rozwa¿nie podchodz¹ do
tego, co robi¹. (lepsze samopoczucie)

• Nikogo z nas nie spotka³a osobista tragedia. (lepsze samopoczucie)
• Zamartwianie siê nie jest produktywnym wykorzystaniem cza-

su. (lepsze samopoczucie)

Sytuacja dotycz¹ca œrodowiska naturalnego: Obawiam siê, ¿e nisz-
czymy nasz¹ planetê. Powietrze nie jest ju¿ czyste. Nie mo¿na piæ
wody, gdy¿ jest ska¿ona. Ryby wymieraj¹, czapy lodowe topniej¹.
Czujê siê winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi po-
czucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
• Musimy nauczyæ siê lepiej dbaæ o nasz¹ planetê. (gorsze samo-

poczucie)
• Ludzie s¹ tak egoistyczni i nie chc¹ robiæ tego, co powinni. (gor-

sze samopoczucie)
• Odwiedzi³em miasto, w którym dorasta³em i zauwa¿y³em, ¿e

bardzo ma³o siê w nim zmieni³o. (lepsze samopoczucie)
• Niektóre obszary s¹ mniej zanieczyszczone ni¿ inne. (lepsze sa-

mopoczucie)
• To samo by³o te¿ prawd¹ 50 lat temu. (lepsze samopoczucie)
• W obecnych czasach ¿yjemy bardziej œwiadomie, a standardy emisji

zanieczyszczeñ zosta³y ju¿ ustalone. (lepsze samopoczucie)
• Sprawy zaczynaj¹ przybieraæ lepszy obrót. (lepsze samopoczucie)
• Zawsze istnieje wiele dowodów na Dobrostan. (lepsze samopo-

czucie)

Sytuacja dotycz¹ca finansowego deficytu rz¹du: Nasz rz¹d jest
taki niewydolny i opiesza³y. Jeœli potrzebuje nowych œrodków, po
prostu samowolnie je z nas œci¹ga. Nie musi siê t³umaczyæ z wyko-
rzystania powierzonych mu œrodków; pieni¹dze wydaje w tak nie-
rozs¹dny sposób, po czym jeszcze narzeka, ¿e nie starcza œrodków
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na te rzeczy, które naprawdê s¹ dla nas istotne. Jeden wielki ba³a-
gan. Nie wyobra¿am sobie, jak ktokolwiek móg³by naprawiæ tê sytu-
acjê. Jestem rozczarowany. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera
we mnie gniew.

Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
• Jeœli jakaœ firma prowadzona by by³a w ten sposób, zbankrutowa-

³aby. (gorsze samopoczucie)
• Spraw¹ oczywist¹ jest to, ¿e nie maj¹ pojêcia o tym, co robi¹.

(gorsze samopoczucie)
• ¯yje mi siê dzisiaj lepiej ni¿ dziesiêæ lat temu. (lepsze samopo-

czucie)
• ¯yje mi siê dzisiaj lepiej ni¿ nawet piêæ lat temu. (lepsze samo-

poczucie)
• Tak naprawdê, dzia³ania podejmowane przez rz¹d nie dotykaj¹

mnie bezpoœrednio. (lepsze samopoczucie)
• Gdybym osobiœcie siê w dzia³ania te zaanga¿owa³, mo¿liwe, ¿e

okaza³bym wiêcej tolerancji. (gorsze samopoczucie)
• Znalezienie rozwi¹zania tej sytuacji nie jest moj¹ spraw¹. (lep-

sze samopoczucie)
• Skupiê siê raczej na tych rzeczach, na które mam wp³yw. (lepsze

samopoczucie)

Sytuacja dotycz¹ca dumy narodowej: Kiedy by³em dzieckiem, od-
czuwa³em taki entuzjazm p³yn¹cy z mojej przynale¿noœci narodo-
wej. By³em g³êboko wzruszony s³uchaj¹c patriotycznych pieœni
i ogromn¹ przyjemnoœæ sprawia³o mi przys³uchiwanie siê opowie-
œciom o tym, co mia³o miejsce w czasach, kiedy kszta³towa³ siê nasz
naród i kraj siê rozwija³. Ju¿ nie czujê takiego patriotyzmu; chyba
zbyt wiele siê dowiedzia³em. Decyzje podejmowane przez mój rz¹d
nie wywo³uj¹ we mnie dobrego samopoczucia. Jestem rozczarowa-
ny. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.

Zamierzam siêgn¹æ po kilka myœli na ten temat, które wywo³aj¹
we mnie lepsze samopoczucie:
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• Polityka zagraniczna prowadzona przez mój rz¹d jest przera¿aj¹-
ca. (gorsze samopoczucie)

• Nie zgadzam siê z dzia³aniami podejmowanymi przez mój rz¹d.
(gorsze samopoczucie)

• Wstydzê siê za niektóre zachowania mojego prezydenta. (gorsze
samopoczucie)

• Wci¹¿ wierzê w idea³y, na których fundamencie powsta³ mój
naród. (lepsze samopoczucie)

• Potrafiê dostrzec ró¿nicê pomiêdzy wartoœciami reprezentowa-
nymi przez te idea³y, a jednym cz³owiekiem. (lepsze samopo-
czucie)

• Kiedy coœ przybiera z³y obrót, po jakimœ czasie fala zawsze siê
odwraca (lepsze samopoczucie)

• Ka¿dy podejmuje dzia³ania w oparciu o swoj¹ w³asn¹ perspekty-
wê. (lepsze samopoczucie)

• Sam dokonujê w³asnych wyborów. (lepsze samopoczucie)
• Wci¹¿ wierzê w naród, z którego siê wywodzê. (lepsze samopo-

czucie)
• Nie chcia³bym mieszkaæ w innym miejscu. (lepsze samopoczucie)
• Moje w³asne dzia³ania œwiadcz¹ o mnie. (lepsze samopoczucie)

Proces: Która-Myœl-Powoduje-Lepsze-Samopoczucie? dotyka sa-
mego sedna wzglêdnoœci wibracyjnej. Kiedy grasz w tê grê, korzy-
stasz ze swojego Systemu Naprowadzania Emocji w sposób najbar-
dziej œwiadomy i celowy ze wszystkich mo¿liwych. Celowo wyra¿asz
pewne twierdzenie obserwuj¹c, jakie samopoczucie on w tobie po-
woduje, a nastêpnie dokonujesz wyboru innego twierdzenia z in-
tencj¹ poprawy samopoczucia. Na tym w³aœnie polega proces Celo-
wego Tworzenia.

¯adnego wysi³ku nie wymaga zwyk³a obserwacja tego, co istnieje
ju¿ przed twoimi oczyma, podobnie jak ¿adnego wysi³ku nie wyma-
ga rozwa¿anie jakiejkolwiek myœli, która pojawi siê samoczynnie
w twoim umyœle. Natomiast, wysi³ku wymaga œwiadomy i celowy
dobór w³asnych myœli. A kiedy podejmowaæ bêdziesz tego typu wy-
bory, oparte na uczuciach, jakie ka¿da z nich wywo³uje w odniesie-
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niu do poprzedzaj¹cej j¹ myœli, bêdziesz w stanie zmniejszyæ tê wi-
bracyjn¹ rozpiêtoœæ pomiêdzy punktem, w którym obecnie siê znaj-
dujesz a punktem, w którym chcesz siê znaleŸæ, a stosowna manife-
stacja tego faktu wkrótce siê pojawi. Na tym w³aœnie polega Celowe
Tworzenie w najlepszym wydaniu.
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Zastosowanie Procesu:
Portfel

hcemy, abyœ zapamiêta³, ¿e to, czego obecnie doœwiadczasz
w twoim ¿yciu, nie jest w po³owie tak istotne jak twoje
uczucia wzglêdem tego, czego doœwiadczasz, gdy¿ to, cze-
go doœwiadczasz, przechodzi nieustanne zmiany. Czytaj¹c

te s³owa, niektórzy niezw³ocznie deklaruj¹, i¿ nie zgadzaj¹ siê z ni-
mi, poniewa¿ s¹dz¹, ¿e ¿ycie siê nie zmienia, a przynajmniej nie
w ich przypadku.

Jeœli masz wra¿enie, ¿e nic w twoim ¿yciu nie ulega zmianie lub
zmienia siê w bardzo wolnym tempie, oto powód, dla którego tak siê
dzieje: wiêkszoœæ twojej uwagi kierujesz na to-co-istnieje, którego
doœwiadczasz, a w bardzo niewielkim stopniu uwagê twoj¹ kierujesz
na to-czego-chcia³byœ-doœwiadczaæ.

Poniewa¿ pieni¹dze stanowi¹ istotn¹ czêœæ twojego codziennego
¿ycia, ju¿ niewielkie dostrojenie relacji wibracji pomiêdzy twoim
pragnieniem, a tym, co zazwyczaj aktywujesz w sobie w danej kwe-
stii, mo¿e spowodowaæ bardzo odczuwaln¹ ró¿nicê w twoim ¿yciu.
Jeœli pragnieniem twoim jest posiadaæ wiêcej pieniêdzy, a za ka¿-
dym razem, kiedy myœlisz o pieni¹dzach, odczuwasz zmartwienie
lub frustracjê, twój System Naprowadzania Emocji przekazuje ci
komunikat, i¿ pod¹¿asz w niew³aœciwym kierunku. Musisz popra-
wiæ relacjê wibracji pomiêdzy swoim pragnieniem a rodzajem my-
œli, którym zazwyczaj oddajesz siê w tej kwestii, aby zmiana mog³a

Rozdział 37.



190

zaistnieæ. I podobnie jak w pozosta³ych przypadkach, poprawa two-
jego samopoczucia oznacza, ¿e pod¹¿asz w kierunku realizacji swo-
jego pragnienia.

Naturalnym zjawiskiem jest swobodny nap³yw obfitoœci do two-
jego ¿ycia, a Proces: Portfel pomo¿e ci emitowaæ z siebie wibracjê,
która zgodna bêdzie z wibracj¹ otrzymywania przez ciebie pieniêdzy
zamiast z wibracj¹ ich odpychania.

Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich
emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie

Proces: Portfel. W pierwszej kolejnoœci, zaopatrz siê w banknot
100-z³otowy i umieœæ go w swoim portfelu lub portmonetce. Miej go
zawsze przy sobie i za ka¿dym razem, kiedy trzymaæ bêdziesz w rêku
swój portfel lub portmonetkê, pamiêtaj, ¿e twój 100-z³otowy banknot
w nim siê znajduje. Czuj zadowolenie p³yn¹ce z faktu, i¿ on siê tam
znajduje i przypominaj sobie czêsto o owym wzmocnionym poczuciu
bezpieczeñstwa, jakie daje ci jego obecnoœæ.

Wykonuj¹c ró¿ne zajêcia w ci¹gu dnia, postaraj siê zaobserwowaæ
wiele rzeczy, które móg³byœ zakupiæ za te sto z³otych. Przechowuj¹c
w portfelu banknot stuz³otowy i nie wydaj¹c go od razu, odnosisz
z tego faktu wibracyjn¹ korzyœæ za ka¿dym razem, kiedy nawet o nim
myœlisz. Innymi s³owy, gdybyœ mia³ pamiêtaæ o swoich stu z³otych
i wydaæ je na pierwsz¹ rzecz, która wpadnie ci w oko, odniós³byœ
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korzyœæ polegaj¹c¹ na prawdziwym odczuciu swojego finansowego
Dobrobytu tylko jeden raz. Lecz gdybyœ w myœlach wyda³ te sto
z³otych 20 lub 30 razy tego samego dnia, odniós³byœ wibracyjn¹
korzyœæ polegaj¹c¹ na odczuciu dokonania zakupów na kwotê dwóch
lub trzech tysiêcy z³otych.

Za ka¿dym razem, kiedy przyznajesz, ¿e dysponujesz moc¹ na-
bywcz¹ swojego portfela na zakup danej rzeczy lub wykonania pew-
nej rzeczy, wzmacniasz swoje poczucie Dobrostanu finansowego
raz po raz, a tym samym twój punkt przyci¹gania ulega zmianie:
Móg³bym sobie to kupiæ. Móg³bym sobie tamto kupiæ. Mam moc
nabywcz¹ zakupu tamtej rzeczy...

A poniewa¿ naprawdê dysponujesz œrodkami, aby tego dokonaæ
(nie udajesz czegoœ, co nie ma miejsca), nie istnieje ju¿ ¿adna stoj¹-
ca na przeszkodzie w¹tpliwoœæ lub brak wiary m¹c¹cy wody przyp³y-
wu twojego finansowego Dobrobytu. Proces: Portfel jest prostym,
a zarazem skutecznym procesem, który zmieni twój punkt przyci¹-
gania Dobrobytu finansowego.

Przeczytaj Obecn¹ sytuacjê kontrastu dotycz¹c¹ obfitoœci finan-
sowej w poni¿szym przyk³adzie i zaobserwuj, czy potrafisz wskazaæ
na wibracje oporu uniemo¿liwiaj¹ce osobom z przyk³adu poprawê
sytuacji. Nastêpnie, przeczytaj przytoczone przyk³ady celowego za-
stosowania Procesu: Portfel i zwróæ uwagê, czy potrafisz wyczuæ
zmianê w wibracji.

Obecna sytuacja kontrastu dotycz¹ca obfitoœci finansowej: Mój
m¹¿ i ja pracowaliœmy przez wiele lat i uda³o nam siê zaoszczêdziæ
trochê grosza – nie tak znowu du¿o, ale wystarczaj¹co du¿o, aby
móc ¿yæ rok bez pracy. Mieliœmy naprawdê znakomity pomys³ na
za³o¿enie w³asnego biznesu i mieliœmy przyjaciela, który mia³ wy-
starczaj¹co du¿o pieniêdzy, aby pomóc nam rozkrêciæ biznes, ale
teraz, po dwóch latach, ci¹gle ¿yjemy z uprzednio zaoszczêdzonych
pieniêdzy, a nasze oszczêdnoœci topniej¹ w zastraszaj¹cym tempie.
Bardzo siê martwiê. Zniechêci³am siê.

Proces: Portfel. Postanowiliœmy wyruszyæ na przeja¿d¿kê samo-
chodem. Ka¿dy z nas jest w posiadaniu 100 z³otych. Mamy nastê-



192

puj¹cy plan: w ci¹gu nastêpnej godziny lub dwóch, podjedziemy do
dzielnicy handlowej nieopodal naszego domu i w myœlach wielo-
krotnie wydawaæ bêdziemy te prawdziwe z³otówki. Za ka¿dym ra-
zem, kiedy jeden z nas dostrze¿e coœ, na co ma ochotê, doœwiadczy-
my radoœci p³yn¹cej z zakupu tej rzeczy w myœlach. W koñcu,
przecie¿ mamy do dyspozycji gotówkê, tu i teraz, zatem naprawdê
moglibyœmy zakupiæ dan¹ rzecz, jeœli mielibyœmy na to ochotê. Po-
jeŸdzimy tak sobie dooko³a, poogl¹damy wystawy z okna samocho-
du, zobaczymy, co wpadnie nam w oko i w myœlach zakupimy tê
rzecz, jeœli siê nam spodoba.

• Zatrzymajmy siê tutaj na kolacjê. Uwielbiam siê tutaj posilaæ.
• Zatrzymajmy siê przy tym stoisku z kwiatami i kupmy olbrzymi

bukiet kwiatów.
• Chyba kupiê tê kuchenkê do naszego patio.
• Kupmy ten zestaw huœtawkowy dla naszych wnuków.
• Z³ó¿my zamówienie u tego sprzedawcy ognia na podpa³kê, ¿eby-

œmy mieli czym zapaliæ nasz pierwszy ogieñ w kominku.
• Zamówiê ca³odniow¹ wizytê w oœrodku odnowy biologicznej.
• Zafundujê sobie ekstra fryzurê.
• Chyba zatrzymam siê tu i kupiê sobie nowe buty.
• Ja zrobiê to samo!
• Ale¿ piêkny dywan! I po jakiej korzystnej cenie!
• Chcia³bym mieæ dwie z tych trzech wielkich doniczek kwiatów

do ogrodu.
• Chcia³bym mieæ takie lampki do montowania na drzewach.
• Kupmy now¹ skrzynkê na listy.
• I do tego œció³kê do frontowych klombów.
• Pojadê umyæ samochód i go wywoskowaæ.
• Podoba mi siê ten fotel bujany. Kupmy go na werandê.
• A mo¿e byœmy kupili nowe wê¿e ogrodowe...

Kiedy grasz w tê grê po raz pierwszy, mo¿liwe jest, ¿e w trakcie
identyfikowania rzeczy, które pragniesz zakupiæ, mo¿esz aktywo-
waæ w sobie uczucie nieposiadania wystarczaj¹cej sumy pieniêdzy,
a co za tym idzie, w pierwszych minutach rozgrywania tej gry, mo-
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¿esz raczej odczuæ wiêkszy dyskomfort ni¿ poczucie ulgi. Lecz jeœli
kontynuuj¹c tê grê, przy ka¿dej identyfikowanej rzeczy, zatrzymasz
siê i przyjmiesz do wiadomoœci nastêpuj¹c¹ prawdê: Tak, gdybym
naprawdê chcia³, to dysponujê tu i teraz œrodkami na zakup tej
rzeczy, to twoje uczucie dyskomfortu zmniejszy siê. Kontynuuj¹c tê
grê przez d³u¿szy czas, owo poczucie dyskomfortu ca³kowicie ciê
opuœci. A wraz ze znikniêciem poczucia dyskomfortu, zniknie rów-
nie¿ poczucie oporu. A kiedy zniknie poczucie oporu... twoja sytu-
acja finansowa musi zacz¹æ siê poprawiaæ.
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Zastosowanie Procesu:
Koło−Koncentracji

roces: Ko³o-Koncentracji jest prawdopodobnie najskutecz-
niejszym procesem przez nas oferowanym w celu u³atwienia
ci osi¹gniêcia szybkiej poprawy relacji wibracyjnej pomiêdzy
twoimi obecnymi przekonaniami a twoimi obecnymi pra-

gnieniami. Doœwiadczaj¹c niniejszego Procesu: Ko³o-Koncentracji,
bêdziesz w stanie faktycznie odczuæ poprawê, jaka bêdzie mia³a miej-
sce w procesie zestrajania siê wibracji twoich Energii.

WyobraŸ sobie, ¿e stoisz obok karuzeli na placu zabaw i zamierzasz
na ni¹ wskoczyæ. Ale karuzela krêci siê tak szybko, ¿e kiedy próbujesz
na ni¹ wskoczyæ, nie jesteœ w stanie tego dokonaæ. Ró¿nica w prêdkoœci
rozpêdu karuzeli, a twojego rozpêdu jest zbyt du¿a, twoja próba koñczy
siê l¹dowaniem w krzakach. Lecz gdyby karuzela zwolni³a, w pewnym
momencie by³byœ w stanie wskoczyæ na ni¹, a kiedy nabra³aby prêdko-
œci, z ³atwoœci¹ utrzyma³byœ siê na jej platformie.

Analogiczna sytuacja ma miejsce, kiedy wystêpuje rozbie¿noœæ
pomiêdzy si³¹ rozpêdu twojego pragnienia, a si³¹ rozpêdu twojego
przekonania. Albo twoje pragnienie musi zwolniæ tempo, albo twoje
przekonanie musi nabraæ prêdkoœci, aby nast¹pi³o zestrojenie siê
tych dwóch prêdkoœci.

Koncentruj¹c siê na tym procesie, bêdziesz w stanie wystarczaj¹-
co zwolniæ wibracje si³y rozpêdu twojego pragnienia, aby wejœæ na

Rozdział 38.
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platformê, a kiedy ju¿ na niej bêdziesz, mo¿esz zwiêkszyæ prêdkoœæ
wibracji.

Proces: Ko³o-Koncentracji przynosi najlepsze rezultaty, jeœli za-
kres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w gra-
nicach podanych poni¿ej:
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew

Oto sposób na rozpoczêcie Procesu: Ko³o-Koncentracji: na arku-
szu papieru narysuj du¿e ko³o. Nastêpnie, w centrum du¿ego ko³a
narysuj mniejsze ko³o o œrednicy oko³o 5 cm, po czym usi¹dŸ wy-
godnie i spójrz na mniejsze kó³ko i poczuj jak twoje oczy skupiaj¹
siê na nim.

Teraz zamknij na chwilê oczy i skieruj swoj¹ uwagê na zdarzenie,
które wywo³a³o w tobie negatywne uczucia i rozpoznaj dok³adnie to,
czego nie chcesz.

Nastêpnie, powiedz sobie: Có¿, dok³adnie wiem, czego nie chcê.
A czego w³aœciwie chcê?

Pomocnym oka¿e siê rozpoznanie tego, czego nie chcesz, jak rów-
nie¿ tego, czego chcesz w kontekœcie samopoczucia, które chcesz
osi¹gn¹æ w danej kwestii. Nastêpnie, wpisz krótkie zdanie mówi¹ce
o tym, czego chcesz w ma³e kó³ko narysowane w centrum kartki.

Nastêpnie, wokó³ zewnêtrznej krawêdzi du¿ego ko³a wypisz zda-
nia, które zgodnie s¹ z tym, czego pragniesz doœwiadczyæ. Kiedy
znajdziesz takie twierdzenie, które bêdzie wystarczaj¹co bliskim
odpowiednikiem twojego pragnienia, rozpoznasz je. Innymi s³owy,
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uczucia podpowiedz¹ ci, kiedy twoje twierdzenie nie bêdzie pasowaæ
do twojego pragnienia i spowoduje, twoje zrzucenie z karuzeli i wpad-
niêcie prosto w krzaki, a kiedy twoje twierdzenie bêdzie twierdze-
niem na tyle bliskim twojemu pragnieniu, to spowoduje ono twoje
pozostanie na platformie karuzeli.

Powodem, dla którego Proces: Ko³o-Koncentracji jest procesem
tak skutecznym jest to, i¿ twierdzenia, które wpisujesz, s¹ twierdze-
niami, które celowo i œwiadomie wybra³eœ. S¹ to ogólnikowe zdania,
co do prawdziwoœci których jesteœ ju¿ przekonany i które zgodne s¹
z twoim pragnieniem. Powodem, dla którego proces ten siê spraw-
dza jest to, i¿ Prawo Przyci¹gania dzia³a z tak potê¿n¹ si³¹, ¿e ile-
kroæ rozwa¿asz dan¹ myœl przez zaledwie 17 sekund, przyci¹gasz do
siebie inn¹ podobn¹ do niej myœl; a kiedy te dwie myœli po³¹cz¹ siê,
nastêpuje proces ich spalania siê, które dodatkowo wzmacnia owo
potê¿ne dzia³anie myœli.

Kiedy uda ci siê znaleŸæ dodatkowe myœli wywo³uj¹ce w tobie
dobre samopoczucie, kontynuuj zapisywanie ich wzd³u¿ krawêdzi
du¿ego ko³a. Zapisywanie ich rozpocznij od pozycji godziny 12:00,
jeœli mia³byœ przyrównaæ ko³o do tarczy zegara, a nastêpnie kolejne
zdania zapisuj na godzinie 13:00, 14:00, itd. a¿ do momentu, w któ-
rym zapiszesz 12 zdañ, które bêd¹ w tobie powodowa³y dobre samo-
poczucie.

Nastêpnie, po zapisaniu zdania na pozycji godziny 11:00, zdecy-
dowanym ruchem zakreœl w kó³ko s³owa, które pierwotnie wpisa³eœ
w œrodek Ko³a Koncentracji, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê, i¿ od-
czuwasz bli¿sz¹ harmoniê wibracyjn¹ z t¹ myœl¹, podczas kiedy za-
ledwie kilka minut wczeœniej, nie znajdowa³eœ siê nawet w pobli¿u
czêstotliwoœci tej wibracji.

Sytuacja dotycz¹ca zmêczenia: Brak mi energii. Nieustannie czujê
siê zmêczony. Ledwo udaje mi siê przebrn¹æ przez dzieñ. Trudnoœæ
sprawia mi terminowe wywi¹zywanie siê z moich obowi¹zków, i nic
mnie nie cieszy, poniewa¿ odczuwam takie zmêczenie. Mam po-
czucie wielkiego przyt³oczenia.
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Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego nie chcê:
Nie chcê czuæ siê zmêczony.
Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego chcê:
Chcê poczuæ przyp³yw si³ fizycznych, zdrowia i energii.

Moja pierwsza próba wskoczenia na platformê karuzeli (jesteœ
w stanie wyczuæ, czy si³a rozpêdu karuzeli odrzuci ciê w krzaki, po-
dobnie jak mo¿esz wyczuæ, czy wypowiedziane przez ciebie twier-
dzenie jest wystarczaj¹co bliskie twojemu pragnieniu, aby umo¿li-
wiæ ci faktyczny skok na karuzelê i utrzymanie siê na jej platformie):
Muszê wzi¹æ siê w garœæ. (bez skutku)

Nie mogê tak dalej ¿yæ. (bez skutku)
Pamiêtam czasy, kiedy czu³em siê lepiej ni¿ teraz. (z zamierzonym

efektem)

To ostatnie twierdzenie by³o wystarczaj¹co zbli¿one, pod wzglê-
dem relacji wibracyjnej, do twojego pragnienia, aby umo¿liwiæ ci
pozostanie na platformie karuzeli. Zatem napisz je na swoim kole
koncentracji na pozycji godziny 12:00. Kiedy znajdziesz inne zda-
nia, które powodowaæ bêd¹ twoje pozostanie na platformie karuzeli,
kontynuuj ich zapisywanie wzd³u¿ tarczy zegara na pozycji godziny
13:00, 14:00, itd.

Zazwyczaj zdrowie mi dopisuje. (godzina 13:00)
Lubiê czuæ siê dobrze. (godzina 14:00)

Twoje skupienie uwagi spowodowa³o ju¿ na tyle znacz¹c¹ popra-
wê relacji wibracyjnej pomiêdzy punktem, w którym obecnie siê
znajdujesz, a punktem, w którym chcia³byœ siê znaleŸæ, ¿e teraz z ³a-
twoœci¹ utrzymasz siê na rozpêdzonej karuzeli. Zatem wykorzystaj
jak najlepiej tê chwilê i tak trzymaj. Im wiêcej twierdzeñ bêd¹cych
w wibracyjnej harmonii z twoimi pragnieniami napiszesz, tym
wiêksz¹ stabilnoœæ osi¹gniesz na czêstotliwoœci tej nowej i ulepszo-
nej wibracji.
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Czujê, jak moje cia³o reaguje. (godzina 15:00)
Ju¿ czujê siê lepiej. (godzina 16:00)
Ka¿dego dnia odzyskam wiêcej si³. (godzina 17:00)
Myœl o za¿ywaniu spacerów w przysz³oœci sprawia mi radoœæ.

(godzina 18:00)
Celowe wychodzenie na powietrze ka¿dego dnia przynosi orzeŸ-

wiaj¹ce uczucie. (godzina 19:00)
Dziœ jest piêkny dzieñ. (godzina 20:00)
Cieszê siê bardzo zdrowym i sprawnym cia³em. (godzina 21:00)
Lubiê czuæ siê dobrze. (godzina 22:00)
Istnieje tak wiele rzeczy, które lubiê robiæ. (godzina 23:00)

Powy¿sza gra sk³oni³a ciê do skupienia uwagi na odczuciu wibra-
cyjnej rozbie¿noœci pomiêdzy punktem, w którym obecnie siê znaj-
dujesz a punktem, w którym chcia³byœ siê znaleŸæ. Ponadto, w tak
krótkim odstêpie czasu, twoja wzglêdnoœæ wibracyjna uleg³a zaska-
kuj¹cej poprawie – w rzeczy samej, tak wielkiej, ¿e bêd¹c w punk-
cie, w którym wibracyjnie obecnie siê znajdujesz, mo¿esz teraz
wpisaæ poni¿sze zdanie w ma³e kó³ko znajduj¹ce siê w samym œrod-
ku twojego ko³a koncentracji, bêd¹ce w zgodnoœci z wyra¿onym
przez ciebie pragnieniem: Odczuwam przyp³yw si³ fizycznych, zdro-
wia i energii!

Sytuacja dotycz¹ca samotnoœci: Nie mam wielu przyjació³. Tak
naprawdê to nie mam nawet jednego bliskiego przyjaciela, a ¿ycie
w pojedynkê nie nale¿y do przyjemnoœci. Miewa³em w przesz³oœci
kilku przyjació³, ale nie spotka³em nikogo naprawdê mi bliskiego.
Mam wra¿enie, ¿e ludzi interesuje tylko to, co mog¹ ode mnie do-
staæ, a gdy ju¿ to dostan¹, nie chc¹ daæ nic od siebie. Ogarnia mnie
zniechêcenie. Czujê siê samotny.

Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego nie chcê:
Nie chcê czuæ siê samotny.
Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego chcê:
Chcê znaleŸæ naprawdê bliskiego mi przyjaciela.
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Moja pierwsza próba wskoczenia na platformê karuzeli: Nie jest
³atwo znaleŸæ bliskiego przyjaciela. (bez skutku)

Nigdy nie mia³em naprawdê bliskiego mi przyjaciela. (bez skutku)
Dostrzegam innych ludzi, którzy nawi¹zali udane relacje z innymi.

(z zamierzonym efektem)

To ostatnie twierdzenie by³o wystarczaj¹co zbli¿one do zakresu
wibracyjnego twojego pragnienia, zatem wpisz je na pozycji godziny
12:00 ko³a koncentracji.

Spotka³em kilkoro ludzi, w towarzystwie których lubiê przebywaæ.
(godzina 13:00).

Nie jest to rodzaj zdarzenia, o którego pojawienie siê powinienem
usilnie zabiegaæ. (godzina 14:00)

Kiedy spotkam kogoœ, kogo chcia³bym lepiej poznaæ, natychmiast
to wyczujê. (godzina 15:00)

Zazwyczaj, kiedy czujê w stosunku do kogoœ sympatiê, osoba ta j¹
odwzajemnia. (godzina 16:00)

(Stawiany przez ciebie opór w du¿ym stopniu uleg³ os³abieniu. Two-
ja relacja wibracji naprawdê uleg³a poprawie, zatem tak trzymaj... )

Prawdê powiedziawszy, wcale nie zabiega³em o poznanie kogoœ.
(godzina 17:00)

Wokó³ jest mnóstwo przyjaznych ludzi. (godzina 18:00)
Inni ludzie te¿ poszukuj¹ udanych zwi¹zków. (godzina 19:00)
Kiedy ja poczujê siê lepiej, inne osoby, które równie¿ ciesz¹ siê

dobrym samopoczuciem zaczn¹ pojawiaæ siê w moim ¿yciu.
(godzina 20:00)

Jest wiele sposobów na poznanie nowych ludzi. (godzina 21:00)
Przebywanie w towarzystwie innych ludzi sprawia mi wiele przy-

jemnoœci. (godzina 22:00)
Mam wra¿enie, ¿e ¿ycie zaczyna siê dla mnie od nowa.

(godzina 23:00)
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W³aœnie osi¹gn¹³eœ harmoniê, zatem wpisz nastêpuj¹ce zdanie
w kó³ko w centrum ko³a: Myœl o moich nowych przyjacio³ach, któ-
rzy s¹ ju¿ w drodze do mnie, napawa mnie radoœci¹.

Sytuacja dotycz¹ca wspó³pracownika: Dzielê biuro z osob¹, której
towarzystwo ledwo mogê znieœæ. Nie ma ona wiele mi³ego do po-
wiedzenia na jakikolwiek temat, a ca³y czas chce prowadziæ rozmo-
wê. Nie cierpi swojej pracy, a mnie traktuje jakbym by³ g³upcem,
kiedy chcê wykonaæ moj¹. Chcia³bym, ¿eby siê sama zwolni³a, albo,
¿eby j¹ zwolnili. ¯ycie jest zdecydowanie za krótkie, ¿eby spêdzaæ
tak wiele czasu w towarzystwie kogoœ tak niesympatycznego. Od-
czuwam poirytowanie. Czujê siê winny tej sytuacji. Narasta we
mnie gniew.

Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego nie chcê:
Nie chcê dzieliæ przestrzeni z kimœ tak niesympatycznym.
Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego chcê:
Chcê spêdzaæ czas w towarzystwie ludzi, którzy s¹ mili w obyciu.

Moja pierwsza próba wskoczenia na platformê karuzeli: Chcia³-
bym, ¿eby j¹ zwolnili. (bez skutku)

Chcia³bym, ¿eby jednego z nas przenieœli do innego dzia³u. (bez
skutku)

Lubiê czuæ siê dobrze w pracy. (z zamierzonym efektem)

To ostatnie twierdzenie by³o wystarczaj¹co zbli¿one, pod wzglê-
dem relacji wibracyjnej, do twojego pragnienia, aby umo¿liwiæ ci
pozostanie na platformie karuzeli. Zatem zapisz je na swoim kole
koncentracji na pozycji godziny 12:00.

Du¿¹ satysfakcjê sprawiaj¹ mi czynnoœci, jakie wykonujê w ci¹gu
ca³ego dnia w pracy. (godzina 13:00)

Jestem dobry w tym, czym zajmujê siê w pracy. (godzina 14:00)
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Twoja barwa wibracyjna uleg³a ju¿ znacz¹cej poprawie, zatem
wykorzystaj tê chwilê i tak trzymaj a¿ do momentu, w którym owa
ulepszona wibracja i pozytywne uczucia zaczn¹ w tobie odczuwal-
nie dominowaæ.

Lubiê wykazywaæ sam przed sob¹, ¿e posiadam umiejêtnoœæ kon-
centracji uwagi. (godzina 15:00)

Czêsto zdarza siê, ¿e kiedy zachowujê du¿¹ jasnoœæ umys³u, inni
naturalnie pod¹¿aj¹ za mn¹. (godzina 16:00)

Nie zaszkodzi mi praca nad dawaniem dobrego przyk³adu.
(godzina 17:00)

Osoba, z któr¹ dzielê przestrzeñ biurow¹, z pewnoœci¹ kieruje siê
silnym pragnieniem. (godzina 18:00)

Prawdê powiedziawszy, nie mam pe³nego obrazu spraw, które za-
prz¹taj¹ umys³ mojej kole¿anki z biura. (godzina 19:00)

Mam szczêœcie, ¿e w moim ¿yciu wszystko tak dobrze siê uk³ada.
(godzina 20:00)

Wiêkszoœæ z moich przyjació³ to wspaniali kumple do towarzystwa.
(godzina 21:00)

Jeœli siê postaram, potrafiê u³o¿yæ sobie dobre stosunki z wiêkszo-
œci¹ ludzi. (godzina 22:00)

Jestem sk³onny dodatkowo siê postaraæ, aby osi¹gn¹æ harmoniê.
(godzina 23:00)

W kó³ko w centrum ko³a wpisz teraz nastêpuj¹ce zdanie: Myœl
o naszych lepszych stosunkach napawa mnie radoœci¹.

Sytuacja dotycz¹ca kariery aktorskiej: Ju¿ kiedy by³am ma³¹ dziew-
czynk¹, chcia³am zostaæ aktork¹. Wziê³am kilka lekcji aktorskich
i dowiedzia³am siê, ¿e ca³kiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do
czasu, otrzymujê jakieœ zlecenia aktorskie, lecz nic wielkiego, i nic,
czego bym naprawdê chcia³a. Nie jest ³atwo. Tak wiele osób stara
siê o tê sam¹ pracê, co ja, ¿e czasami mam wra¿enie, ¿e sprawa
wygl¹da beznadziejnie. Mo¿e powinnam po prostu o tym zapomnieæ
i postaraæ siê o prawdziw¹ pracê. Czujê w sobie rozczarowanie.
Ogarnia mnie zniechêcenie.
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Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego nie chcê:
Nie chcê tak ciê¿ko pracowaæ, nie osi¹gaj¹c ¿adnych rezultatów.
Moje twierdzenie odnoœnie tego, czego chcê:
Chcê otrzymaæ wspania³¹ rolê aktorsk¹.

Moja pierwsza próba wskoczenia na platformê karuzeli: Chodzê
na castingi niemal¿e ka¿dego dnia. (bez skutku)

Ktoœ z pewnoœci¹ bêdzie chcia³ mnie zatrudniæ. (bez skutku)
Ten casting w zesz³ym tygodniu by³ naprawdê ciekawy. (z zamie-

rzonym efektem)

Twoja wzglêdnoœæ wibracyjna jest teraz wystarczaj¹co zbli¿ona,
aby umo¿liwiæ ci skok na platformê karuzeli i pozostanie na niej,
zatem wpisz to ostatnie zdanie na pozycji godziny 12:00 ko³a kon-
centracji.

Lubiê poznawaæ ciekawych ludzi. (godzina 13:00)
Czu³am, ¿e by³am zrelaksowana i ¿e dobrze siê spisa³am.

(godzina 14:00)
Bêdzie w porz¹dku, jeœli nie bêdê nadawaæ siê do konkretnej roli.

(godzina 15:00)
Tak naprawdê, to chcê otrzymaæ tylko tak¹ rolê, do której idealnie

siê nadajê. (godzina 16:00)
Wielu znanych aktorów przesz³o przez etap, przez który ja obecnie

przechodzê. (godzina 17:00)
Ka¿dy casting wzbogaca mnie o nowe wspania³e doœwiadczenie.

(godzina 18:00)
Uczestniczy³am ju¿ w wystarczaj¹cej liczbie castingów, aby mój

lêk przed nimi ca³kowicie znikn¹³. (godzina 19:00)
Czujê, ¿e coraz bardziej zbli¿am siê do celu. (godzina 20:00)
Z ka¿dym castingiem roœnie moja pewnoœæ siebie. (godzina 21:00)
S¹dzê, ¿e idzie mi coraz to lepiej. (godzina 22:00)
Uwielbiam byæ aktork¹. (godzina 23:00)
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Wibracja twojego pragnienia i twojego przekonania w chwili obec-
nej pasuj¹ do siebie idealnie. Zatem wpisz nastêpuj¹ce zdanie w kó³ko
w centrum ko³a: Tak wielk¹ radoœæ sprawi¹ mi te wspania³e role,
które s¹ ju¿ w drodze do mnie.

Po chwilowym skupieniu uwagi na czymœ niepo¿¹danym, a tym
samym, po zaktywowaniu wibracji nie bêd¹cych w harmonii z tym,
czego naprawdê pragniesz, coraz to trudniejsze staje siê wtedy skie-
rowanie uwagi na to, czego naprawdê pragniesz. Lecz musisz zna-
leŸæ sposób na to, by skupiæ swoj¹ uwagê w inny sposób po to, aby
byæ w stanie stworzyæ inny rezultat. W tym w³aœnie celu opracowa-
no niniejszy Proces: Ko³o-Koncentracji. U³atwia ci on wykonanie
skoku na po¿¹dany poziom wibracji z miejsca, w którym obecnie
siê znajdujesz i wprawienie samego siebie w wiruj¹c¹ spiralê pozwa-
laj¹c¹ osi¹gaæ coraz to wy¿sze wibracje. Proces ten przeniesie ciê ze
stanu wielkiego oporu do stanu braku jakiegokolwiek oporu szybciej
ni¿ jakikolwiek inny proces.

Klucz do mocy niniejszego procesu kryje siê w jego nazwie: Kon-
centracja. Ilekroæ przeznaczasz czas swój na skoncentrowanie siê
na czymœ i przelewasz to na papier, twoja koncentracja (a jednocze-
œnie twoja moc) wzrasta. Czynnoœæ polegaj¹ca na narysowaniu du-
¿ego ko³a potêguje twoj¹ œwiadom¹ intencjê koncentrowania siê, po
czym okreœlenie miejsca, w którym obecnie siê znajdujesz ju¿ na
pocz¹tku tego procesu, powiêksza istniej¹c¹ ju¿ wibracyjn¹ dyshar-
moniê. Mimo to, wiêcej koncentracji wymaga wykonanie pierwsze-
go skoku na karuzelê; jest to moment najwiêkszej zmiany w wibra-
cjach. Lecz po zapisaniu pierwszego zdania na pozycji godziny 12:00,
pozostanie na niej wymaga ju¿ mniej koncentracji, a wraz z ka¿dym
dopisywanym twierdzeniem, twoja wibracja osi¹ga stabilizacjê w tym
miejscu, a relacja wibracji pomiêdzy twoim pragnieniem a twoim
przekonaniem ulega poprawie.

My pos³u¿ylibyœmy siê Procesem: Ko³o-Koncentracji w ka¿dej
sprawie, która ma dla nas znaczenie. Wykorzystalibyœmy go do po-
prawy sytuacji, do nawi¹zywania bardziej satysfakcjonuj¹cych rela-
cji miêdzyludzkich, do przyci¹gania wiêkszej obfitoœci finansowej
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oraz do poprawy stanu zdrowia... Jest to proces, który warto sobie
przyswoiæ i stosowaæ.

Proces ten mo¿e zmieniæ twoje ¿ycie.
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Zastosowanie Procesu:
Odnajdywanie−Miejsca−Uczuć

astosowanie Procesu: Odnajdywanie-Miejsca-Uczuæ przy-
nosi najlepsze efekty w sytuacji, w której chcesz mieæ pew-
noœæ, ¿e emitujesz ze swojego wnêtrza wibracjê, która
przyniesie ci korzyœæ. Dziêki temu procesowi zdasz so-

bie sprawê z tego, co w rzeczywistoœci do siebie przyci¹gasz. Proces
ten polega na wykorzystaniu wyobraŸni dla stworzenia pozorów,
¿e twoje pragnienie ju¿ siê urzeczywistni³o i ¿e w chwili obecnej
faktycznie doœwiadczasz w swoim ¿yciu szczegó³owych realiów tego
pragnienia.

Kiedy skupiaæ siê bêdziesz na odczuciach, jakie wywo³uje w tobie
doœwiadczanie realiów swojego pragnienia, niemo¿liwe jest, abyœ
jednoczeœnie, odczuwa³ brak realizacji tego pragnienia. Zatem z bie-
giem czasu, mo¿esz przechyliæ szalê realizacji tego pragnienia na swoj¹
korzyœæ, co umo¿liwi ci emitowanie wibracji jego spe³nienia, chocia¿
pragnienie to faktycznie siê jeszcze nie spe³ni³o, a wtedy – musi na-
st¹piæ jego urzeczywistnienie.

W przypadku tego procesu, twoim celem bêdzie przywo³anie do
swojej wyobraŸni obrazów powoduj¹cych emitowanie z ciebie takiej
wibracji, która przyzwala na realizacjê pragnienia. Twoim celem
jest stworzenie w wyobraŸni obrazów, które wywo³uj¹ w tobie dobre
uczucia; twoim celem jest odnalezienie miejsca-uczuæ spe³nienia

Rozdział 39.
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twojego pragnienia zamiast odnajdywania miejsca-uczuæ, jakie to-
warzyszy³oby niespe³nieniu twojego pragnienia.

W tym celu mo¿esz pos³u¿yæ siê technik¹ pamiêciow¹ i przypo-
mnieæ sobie takie sytuacje, przypominaj¹ce te, których obecnie pra-
gniesz. Mo¿esz pos³u¿yæ siê technik¹ wyobra¿eniow¹ i wyobraziæ
sobie lub udawaæ, ¿e sytuacja ta ma miejsce w chwili obecnej, a mo-
¿esz równie¿ skupiæ uwagê na kimœ, kto ju¿ doœwiadcza w swoim
¿yciu spe³nienia twojego pragnienia, a wtedy skupienie uwagi na
szczegó³ach owego pragnienia spowoduje aktywacjê jego esencji
wibracyjnej w tobie. Aby móc emitowaæ z siebie wibracjê spe³nienia
danego pragnienia nie musisz wcale faktycznie doznawaæ jego fi-
zycznej manifestacji w ¿yciu, lecz kiedy zaczniesz emitowaæ z siebie
wibracje urzeczywistnienia tego pragnienia, w nied³ugim czasie ty
sam doœwiadczysz jego fizycznej manifestacji.

Im czêœciej graæ bêdziesz w tê grê zwan¹ Procesem: Odnajdywa-
nie-Miejsca-Uczuæ, tym lepsze efekty w niej osi¹gniesz, i tym wiêksz¹
satysfakcjê przyniesie ci zabawa w ni¹. Kiedy stwarzasz pozory lub
kiedy uruchamiasz selektywn¹ pamiêæ, aktywujesz w sobie nowe
wibracje – a tym samym twój punkt przyci¹gania ulega zmianie.
A kiedy twój punkt przyci¹gania ulega zmianie, twoje ¿ycie równie¿
ulegnie poprawie na ka¿dej p³aszczyŸnie, w odniesieniu do której
odnalaz³eœ nowe miejsce-uczuæ.

Proces: Odnajdywanie-Miejsca-Uczuæ przynosi najlepsze rezul-
taty,  jeœli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji
oscyluje w granicach podanych poni¿ej:
10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew
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Sytuacja dotycz¹ca ma³¿eñstwa: Nadal kocham moj¹ ¿onê, ale
naszego zwi¹zku nie mo¿na ju¿ przyrównaæ do tego, czym by³ w prze-
sz³oœci. Na pocz¹tku naszego ma³¿eñstwa, nie mog³em doczekaæ siê
spotkania z ni¹ pod koniec dnia, a teraz, jeœli mam byæ szczery,
w pewnym stopniu, obawiam siê powrotu do domu. Moja ¿ona bar-
dzo narzeka na tak wiele ró¿nych rzeczy, i s¹dzê, ¿e mnie obwinia za
to, ¿e sprawy nie uk³adaj¹ siê po jej myœli. Nie chcê siê z ni¹ rozsta-
waæ, ale z pewnoœci¹ tkwienie w zwi¹zku z ni¹ równie¿ nie nale¿y
do przyjemnoœci. Ogarnia mnie frustracja. Czujê siê winny tej sytu-
acji. Narasta we mnie irytacja.

Technika pamiêciowa: Pamiêtam dzieñ, w którym dosz³o do
naszego pierwszego spotkania. Od razu przyku³a moj¹ uwagê. Spodo-
ba³a mi siê jej aparycja i to, jaka by³a zabawna. Pamiêtam, ¿e zwró-
ci³em uwagê na to, jak uwa¿nie mnie s³ucha³a, kiedy z ni¹ rozma-
wia³em, i jak znakomicie czu³em siê w jej towarzystwie, poniewa¿
okazywa³a takie zainteresowanie tym, co mówi³em. Od razu wie-
dzia³em, ¿e jest osob¹, z któr¹ chcia³bym spêdziæ wiêcej czasu...

(Przypominanie sobie jakiegoœ zdarzenia z przesz³oœci, które po-
wodowa³o dobre samopoczucie, jest skutecznym narzêdziem s³u¿¹-
cym do poprawy wibracji, poniewa¿ kiedy przypominasz sobie te
czasy, które wywo³ywa³y w tobie lepsze samopoczucie, aktywujesz
wibracjê, która wówczas by³a aktywna. Ponadto, nie jest mo¿liwe,
abyœ skupia³ uwagê na tym, co obecnie siê wydarza, jednoczeœnie
skupiaj¹c uwagê na tym, co siê ju¿ wydarzy³o).

Technika wyobra¿eniowa: Wyobra¿am sobie, jak wychodzê z biura
i odczuwam zadowolenie z zakoñczonego dnia pracy. W wyobraŸni
widzê siebie wsiadaj¹cego do samochodu. Jestem z dumny z mojego
samochodu. To prawdziwa œlicznotka. W³¹czam odtwarzacz CD, i za-
czynaj¹ rozbrzmiewaæ dŸwiêki ulubionej p³yty mojej ¿ony. Uœmie-
cham siê, poniewa¿ wiem, ¿e ¿ona prowadzi³a mój samochód wczo-
raj i s³ucha³a tej muzyki. To nasza gra, w której ona zawsze zostawia
swoj¹ p³ytê CD w odtwarzaczu. Teraz nie mogê siê doczekaæ przyjaz-
du do domu i spêdzenia z ni¹ czasu. Moja ¿ona to dziewczyna o rado-
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snym usposobieniu, która zawsze sprawia, ¿e dobrze siê czujê w jej
towarzystwie. Szczêœciarz ze mnie...

(Zwróæ uwagê, ¿e nic powa¿nego, ani nic skomplikowanego nie
ma miejsca w tej wizualizacji. Nie usi³ujesz spowodowaæ, aby coœ
siê wydarzy³o. Nie usi³ujesz reformowaæ ¿ony, ani jej zmieniaæ. Po
prostu wymyœlasz historiê maj¹c na wzglêdzie jeden jedyny cel:
wywo³aæ w sobie dobre samopoczucie, koncentruj¹c siê jednocze-
œnie na czymœ, co ma dla ciebie znaczenie. Takie æwiczenie wy-
obraŸni, choæ mo¿e byæ ca³kowit¹ fikcj¹, ju¿ zmieni³o relacjê zacho-
dz¹c¹ pomiêdzy wibracj¹ ostatnio emitowan¹ z ciebie w kwestii twojej
¿ony, a wibracj¹ twojego pragnienia dotycz¹cego twojej ¿ony. Spra-
wy musz¹ teraz ulec zmianie, a przynajmniej, ty ju¿ teraz masz
dobre samopoczucie).

Sytuacja dotycz¹ca obfitoœci finansowej: Mój m¹¿ i ja pracowali-
œmy przez wiele lat i uda³o nam siê zaoszczêdziæ trochê grosza – nie
tak znowu du¿o, ale wystarczaj¹co, aby móc ¿yæ rok bez pracy. Mie-
liœmy naprawdê znakomity pomys³ na za³o¿enie w³asnego biznesu
i mieliœmy przyjaciela, który mia³ wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, aby
pomóc nam rozkrêciæ biznes, ale teraz, po dwóch latach, ci¹gle ¿yje-
my z uprzednio zaoszczêdzonych pieniêdzy, a nasze oszczêdnoœci
topniej¹ w zastraszaj¹cym tempie. Bardzo siê martwiê. Zniechêci-
³am siê.

Technika pamiêciowa: Pamiêtam, kiedy otrzyma³am moj¹
pierwsz¹ wyp³atê i jak znakomicie siê wtedy poczu³am. Nie mia³am
wtedy ¿adnych rachunków do op³acenia i wrêczenie mi takiej sumy
pieniêdzy na jeden raz wywo³a³o we mnie uczucie bycia bogat¹ ko-
biet¹. Pamiêtam, jak bardzo siê cieszy³am, ¿e tydzieñ po tygodniu,
otrzymywaæ bêdê nastêpne wyp³aty...

(Reaktywacja przyjemnego wspomnienia z przesz³oœci jest wyj¹t-
kowo skuteczn¹ technik¹, poniewa¿ to wspomnienie jest czymœ, co
faktycznie ci siê przytrafi³o, a zatem, z racji swojej natury, jest ju¿
faktem lub prawd¹, co oznacza jednoczeœnie, ¿e skrywa bardzo ma³o
przeciwstawnych dla ciebie wibracji. Innymi s³owy, ty w to wie-
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rzysz. Kiedy siêgasz do swojej przesz³oœci i aktywujesz istniej¹ce
w niej przekonanie, które odpowiada twojemu obecnemu pragnie-
niu, w tym momencie osi¹gasz stan wibracyjnej harmonii – a twoje
manifestacje ulegn¹ od tej chwili poprawie).

Technika wyobra¿eniowa: Wypisujê ostatni czek, którym sp³a-
cê naszemu przyjacielowi sumê pieniêdzy, któr¹ nam po¿yczy³ do
rozkrêcenia biznesu. Jest zdziwiony i zadowolony, ¿e tak szybko
daliœmy radê go sp³aciæ. Oczami wyobraŸni widzê zadowolenie ma-
luj¹ce siê na twarzy mê¿a, kiedy wrêcza czek naszemu przyjacielo-
wi. Oni s¹ tak bliskimi przyjació³mi. Dobre uczucia wywo³a³a w nas
wiara tej osoby w nasz pomys³ na biznes, a jeszcze lepsze uczucia
wywo³uje w nas myœl, i¿ pomys³ ten przyniós³ oczekiwany skutek
i œwiêtujemy taki sukces. A to dopiero pocz¹tek. Przed nami jeszcze
tyle nowych odkryæ, tyle prze¿yæ i tyle radoœci...

(Nie jest mo¿liwe, abyœ skupia³ siê jednoczeœnie na tym, czego
pragniesz i na tym, czego nie pragniesz. Pos³uguj¹c siê wyobraŸni¹
dla celowego i œwiadomego przywo³ania w umyœle scenariusza wy-
darzeñ powoduj¹cego dobre samopoczucie, od razu odwracasz swoj¹
uwagê od niepo¿¹danej rzeczywistoœci, a twoja wibracja ulega na-
tychmiastowej poprawie, przyzwalaj¹c tym samym, na osi¹gniêcie
przez ciebie wibracyjnej harmonii z twoimi w³asnymi pragnieniami).

Gdybyœ naprawdê rozumia³ moc swojej wibracji, ju¿ nigdy nie sku-
pia³byœ ponownie swojej uwagi na niepo¿¹danej rzeczywistoœci, gdy¿
twoja rzeczywistoœæ ma niezwykle tymczasowy charakter i z ³atwo-
œci¹ mo¿esz j¹ ukszta³towaæ w sytuacje, wydarzenia, scenariusze
i okolicznoœci, które przynios¹ ci satysfakcjê.

Sytuacja dotycz¹ca uk³adu planet: Uk³ad planet wydaje siê niesta-
bilny. Wystêpuje tyle wstrz¹sów ziemi, osuniêæ b³ota, fal p³ywowych
i huraganów, które znienacka atakuj¹ powoduj¹c zniszczenie. Omal-
¿e nie chcê pozwoliæ mojej rodzinie na opuszczenie domu w obawie
o to, ¿e coœ siê wydarzy i zostaniemy od siebie odciêci, doznamy obra-
¿eñ lub zdarzy siê coœ jeszcze gorszego. Martwi mnie ta sytuacja.
Brak mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.
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Technika pamiêciowa: Pamiêtam, kiedy by³em dzieckiem
i mieszka³em jeszcze w domu moich rodziców. Przed domem, na
podwórku przy p³ocie, ros³y dwa wielkie krzewy bzu. Mama pozwa-
la³a mi wtedy wynosiæ na zewn¹trz stare koce i pamiêtam, jak kla-
merkami do bielizny spina³em koce, aby pomiêdzy tymi krzewami
zbudowaæ namiot. Spêdza³em w nim ca³e godziny, organizowa³em
w nim przestrzeñ, po czym ponownie j¹ aran¿owa³em i bawi³em siê
w nim zabawkami, które przynios³em ze swojego pokoju...

(Jak widzisz nie musisz wcale rozwi¹zywaæ problemów œwiata –
ani nawet problemów w twoim w³asnym ¿yciu – aby poczuæ siê
lepiej. Wystarczy, ¿e przypomnisz sobie mi³¹ chwilê z przesz³oœci,
reaktywuj¹c, tym samym, swoj¹ wibracjê Dobrostanu, a kiedy regu-
larnie odczuwa³ bêdziesz wibracje Dobrobytu, nic poza Dobroby-
tem, nie mo¿e staæ siê twoim doœwiadczeniem).

Technika wyobra¿eniowa: Oczami wyobraŸni widzê jak ja, moja
¿ona i dzieci, wysiadamy z samochodu przy tym przepiêknym hote-
lu w górach. Nie nale¿y on do bardzo znanych oœrodków, ale odwie-
dzamy go corocznie. Dzieci zawsze ciesz¹ siê na przyjazd do tego
miejsca, poniewa¿ pozwalamy im na swobodne zachowanie w tym
oœrodku. Zawsze zapoznaj¹ siê z innymi dzieæmi, a atmosfera re-
laksu tu panuj¹ca sprawia, ¿e wszyscy czujemy siê tutaj komforto-
wo. Bêd¹c tutaj, nie staramy siê œciœle przestrzegaæ planu dnia. Po
prostu robimy to, na co mamy ochotê, i robimy to wtedy, kiedy
mamy na to ochotê.

(Æwiczenie to, polegaj¹ce na wytwarzaniu myœli dla œwiadomego
i celowego wywo³ania uczucia zamiast wytwarzania myœli, a nastêp-
nie doznawania reakcji na tê myœl w postaci uczucia, jest wyj¹tkowo
cennym narzêdziem. Kiedy zale¿y ci na swoim samopoczuciu i do-
bierasz swoje myœli ze wzglêdu na samopoczucie, jakie one w tobie
powoduj¹, zyskujesz wtedy kontrolê nad swoimi wibracjami i nad
relacj¹ pomiêdzy twoimi pragnieniami a przekonaniami).

Wiele osób uwa¿a, i¿ marzenie na jawie lub fantazjowanie jest
bezu¿ytecznym zajêciem. Dla nas jest to wykorzystanie Systemu
Naprowadzania Emocji dla przekierowania mocy swojego umys³u na
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zaktywowanie wibracji stanowi¹cej punkt przyci¹gania. Dla nas zajê-
cia te s¹ potê¿nie dzia³aj¹cymi Aktami Celowego Tworzenia.

Nie ma wielkiej ró¿nicy pomiêdzy przypominaniem sobie a wy-
obra¿aniem, gdy¿ w ka¿dym z tych przypadków, przedmiot twojej
uwagi nie ma miejsca w obecnej rzeczywistoœci. Kiedy koncentrujesz
siê na czymœ pozytywnym, niezale¿nie od tego, co wydarza siê w chwili
obecnej, mo¿esz aktywowaæ wibracjê, która przyci¹gnie do twojego
¿ycia nowe, inne doœwiadczenie. Lecz jeœli upierasz siê na kierowaniu
swojej uwagi tylko i wy³¹cznie na rzeczywistoœæ, która ma miejsce,
wtedy nic w twoim ¿yciu nie mo¿e ulec zmianie.
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Zastosowanie Procesu:
Uwalnianie−Się−Od−Długu

owy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres two-
ich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w gra-
nicach podanych poni¿ej:
10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ

11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew
18. Zemsta
19. Nienawiœæ / Wœciek³oœæ
20. Zazdroœæ
21. Brak poczucia bezpieczeñstwa / Poczucie winy / Poczucie bycia

niegodnym
22. Lêk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoœci

W celu rozpoczêcia Procesu: Uwalnianie-Siê-Od-D³ugu, zaopatrz
siê w zeszyt z nadrukiem takiej liczby kolumn, ile posiadasz rodzajów
miesiêcznych wydatków. Rozpocznij pisanie od pierwszej kolumny po
lewej stronie i nadaj jej tytu³, który oznacza³ bêdzie twój najwiêkszy
wydatek miesiêczny. Dla przyk³adu: jeœli twoim najwiêkszym wydat-

Rozdział 40.
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kiem ka¿dego miesi¹ca jest op³ata za mieszkanie, wtedy rubryce tej
nadaj nastêpuj¹cy tytu³: Op³ata za mieszkanie. Nastêpnie, w pierw-
szym wierszu pod tym tytu³em, zapisz w PLN kwotê twojej miesiêcz-
nej op³aty za mieszkanie. W dalszej kolejnoœci zakreœl kó³kiem tê kwo-
tê, przedstawiaj¹c¹ sumê pieniêdzy, któr¹ zobowi¹zany jesteœ wnieœæ
ka¿dego miesi¹ca, po czym, w trzeciej linijce wpisz ca³kowit¹ sumê
zad³u¿enia z tytu³u op³aty za mieszkanie.

Nastêpnie, w drugiej kolumnie, wpisz twój drugi co do wielkoœci
najwiêkszy wydatek miesiêczny, w kolumnie trzeciej – wpisz twój
trzeci co do wielkoœci najwiêkszy wydatek miesiêczny itd. W na-
g³ówku strony zawieraj¹cej rubryki z wyszczególnieniem wydatków
wpisz nastêpuj¹c¹ afirmacjê: Pragnieniem moim jest dotrzymaæ
obietnicy odnoœnie wszystkich moich poni¿szych zobowi¹zañ fi-
nansowych, a w niektórych przypadkach, wykonaæ dwa razy tyle
ile powinienem wykonaæ.

Za ka¿dym razem, kiedy otrzymujesz rachunek do zap³aty, otwórz
swój zeszyt z nadrukiem kolumn i, jeœli to konieczne, skoryguj wy-
sokoœæ minimalnej miesiêcznej kwoty do zap³aty. Jeœli nie ulegnie
ona zmianie, wpisz tê sam¹ kwotê.

Kiedy otrzymasz pierwszy rachunek lub kiedy nadejdzie czas na uisz-
czenie nale¿noœci z kategorii znajduj¹cej siê w ostatniej kolumnie po
prawej stronie zeszytu (innymi s³owy, nale¿noœci bêd¹cych najmniej-
szym wydatkiem ponoszonym ka¿dego miesi¹ca), dokonaj p³atnoœci
na dok³adn¹ dwukrotnoœæ wysokoœci nale¿nej kwoty, po czym, zapisz
now¹ kwotê nale¿noœci pozostaj¹cej do zap³aty z tego tytu³u.

Proces ten mo¿e ci siê wydawaæ nieco dziwny na pocz¹tku, kiedy
po raz pierwszy zaczynasz bawiæ siê t¹ gr¹, lecz jeœli nawet nie dyspo-
nujesz wystarczaj¹c¹ kwot¹ pieniêdzy na uiszczenie ca³kowitej sumy
nale¿noœci ze wszystkich kolumn, podwój kwotê do zap³aty w ostat-
niej rubryce po prawej stronie. Pozwól sobie na uczucie satysfakcji
p³yn¹ce z faktu, ¿e nie tylko dotrzyma³eœ swojej nowej obietnicy, aby
do³o¿yæ wszelkich starañ, by sp³aciæ ca³kowit¹ sumê nale¿noœci za
dany miesi¹c, ale równie¿ w niektórych przypadkach uiœci³eœ nawet
dwukrotnoœæ nale¿nej kwoty.

Poniewa¿ w obecnej sytuacji, przyj¹³eœ nowe podejœcie do sprawy
finansów, twoja wibracja w tej kwestii od razu zacznie siê zmieniaæ.
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Kiedy odczujesz nawet najmniejsze poczucie dumy p³yn¹ce z do-
trzymania danego sobie s³owa, twoja wibracja ulegnie poprawie. Do-
trzymuj¹c obietnicy w kwestii uiszczania dwukrotnoœci nale¿nych
kwot, twoja wibracja ulegnie poprawie, a wraz z ni¹, nawet, jeœli
bêdzie ona niewielka, sprawy przybior¹ nowy obrót w dziedzinie
twoich finansów.

Jeœli poœwiêcisz czas na wpisanie w kolumny wszystkich swoich
nale¿noœci, twoja na nowo skupiona uwaga zacznie pozytywnie
wp³ywaæ na otaczaj¹ce ciê okolicznoœci dotycz¹ce kwestii finansów.
Zamiast poddawaæ siê uczuciu zniechêcenia, znajduj¹c nowy ra-
chunek do zap³acenia w skrzynce na listy, poczujesz gor¹ce pragnie-
nie wpisania tego wydatku do swojego zeszytu kolumn, a wraz z tak¹
zmian¹ w twojej postawie i wibracji, sprawy zaczn¹ przybieraæ dla
ciebie nowy obrót na p³aszczyŸnie finansowej.

Pieni¹dze, których siê nie spodziewa³eœ, zaczn¹ nagle nap³ywaæ
do twojego ¿ycia. Zaczniesz trafiaæ na okazje, a co za tym idzie,
twoje z³otówki starcz¹ ci na d³u¿ej ni¿ siê tego spodziewa³eœ. Wy-
darz¹ siê wszelkiego rodzaju nietypowe zdarzenia na p³aszczyŸnie
finansowej, a kiedy to nast¹pi, miej œwiadomoœæ, i¿ zdarzenia te
maj¹ miejsce w odpowiedzi na twoj¹ nowo skupion¹ uwagê i bêd¹c¹
jej efektem – zmianê w twoich wibracjach.

Wraz ze œwie¿ym przyp³ywem gotówki odkryjesz, ¿e ogarnia ciê
gor¹ce pragnienie do uiszczenia kolejnej p³atnoœci ze znajduj¹cej siê
najdalej po prawej stronie kolumny. Wkrótce, ten najmniejszy d³ug
zostanie sp³acony, a ty bêdziesz móg³ wyeliminowaæ tê kolumnê
z twojego zeszytu. Rubryka po rubryce zacznie znikaæ wraz z tym,
jak odleg³oœæ w twoich finansach pomiêdzy przychodami a wydat-
kami zacznie siê powiêkszaæ.

Twoje poczucie Dobrostanu finansowego ulegnie poprawie ju¿
w pierwszym dniu zabawy w tê grê. A jeœli grê tê potraktujesz po-
wa¿nie, twoje wibracje w kwestii pieniêdzy tak znacz¹co siê zmie-
ni¹, ¿e w krótkim czasie mo¿esz ca³kowicie uwolniæ siê od d³ugu,
jeœli bêdziesz tego pragn¹³.

Nie ma nic z³ego w zad³u¿eniu, lecz jeœli zaci¹gniêty przez ciebie
d³ug ci¹¿y na tobie niczym ogromny balast, oznacza to, ¿e twoja
wibracja na p³aszczyŸnie finansowej jest wibracj¹ oporu. Kiedy ba-
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last ten zniknie, a ty poczujesz wiêksz¹ lekkoœæ i wolnoœæ, zniknie
równie¿ twój opór, a wtedy bêdziesz w stanie przyzwoliæ Dobroby-
towi na nap³yniêcie do twojego ¿ycia strumieniem obfitoœci.

Ka¿dy z procesów, który poprawia twoje samopoczucie, spowodu-
je równie¿ zmianê w wibracji dotycz¹cej finansów. Jednak¿e, proces
ten dzia³a wyj¹tkowo skutecznie, kiedy twoja sytuacja finansowa
spêdza ci sen z powiek, poniewa¿ spowoduje, i¿ spojrzysz na ni¹
z innej perspektywy.

Nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, z dnia na dzieñ przyswoisz sobie
nowy wibracyjny wzorzec finansowy jako odpowiedŸ na to, co siê
wokó³ ciebie w tej kwestii wydarza. Takiej wibracyjnej kontroli nad
swoimi finansami nie mia³eœ wtedy, kiedy tylko reagowa³eœ uczu-
ciami na dan¹ sytuacjê finansow¹.

Wy¿ej opisany Proces: Uwalnianie-Siê-Od-D³ugu uruchamia w to-
bie to samo odpowiedzialne podejœcie, do którego jesteœ przyzwycza-
jony w kwestii pieniêdzy, w tym sensie, ¿e nak³ania ciê do prowadze-
nia zapisków i monitorowania wysokoœci twojego zad³u¿enia itd., lecz
jednoczeœnie, sk³ania ciê do spojrzenia na tê kwestiê z nowej perspek-
tywy. Kiedy pomyœlisz o tym, czego mo¿esz dokonaæ, zamiast zasta-
nawiaæ siê nad tym, czego nie jesteœ w stanie dokonaæ, natychmiast
odczujesz zmianê w wibracjach. Proces ten ³¹czy w sobie podejœcie
praktyczne z odrobin¹ zabawy, co w efekcie zmieni twoj¹ Energiê i nada
jej kierunek twojego pragnienia.

Jeœli proces ten bêdziesz kontynuowa³ przez kilka tygodni, w tym
krótkim czasie twoje obawy i lêki, które byæ mo¿e przyswoi³eœ sobie
w kwestii pieniêdzy, zast¹pi nadzieja, œwietna zabawa i entuzjazm.
Gra ta pomo¿e ci wyjœæ z d³ugów, jeœli takie bêdzie twoje pragnienie.
Jednoczeœnie pomo¿e ci ona, raz na zawsze, zrównowa¿yæ twoj¹
Energiê w kwestii pieniêdzy, i mo¿emy ci obiecaæ rzecz nastêpuj¹c¹:
kiedy ju¿ zrównowa¿ysz swoj¹ Energiê na p³aszczyŸnie finansowej,
ca³okszta³t twojej równowagi finansowej równie¿ osi¹gnie harmo-
niê. Lecz bez owego zrównowa¿enia Energii nie mo¿e nast¹piæ rów-
nowaga finansowa.
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Zastosowanie Procesu:
Delegowania−Zadania−
−Na−Menedżera

yobraŸ sobie, ¿e jesteœ w³aœcicielem ogromnej korporacji
i pracuje dla ciebie tysi¹ce osób. Zatrudniasz pracowni-
ków, którzy pomagaj¹ ci w wytwarzaniu i sprzeda¿y two-
ich produktów. Zatrudniasz równie¿ ksiêgowych i dorad-

ców, zatrudniasz te¿ artystów i ekspertów od reklamy – tysi¹ce ludzi
pracuje na sukces twojej firmy.

WyobraŸ sobie teraz, ¿e osobiœcie nie pracujesz z ¿adnym z tych
pracowników, lecz zatrudniasz mened¿era, który siê tym zajmuje.
Twój mened¿er rozumie twoich pracowników, doradza im i zarz¹-
dza nimi. Dlatego, za ka¿dym razem, kiedy wpadasz na jakiœ po-
mys³, przekazujesz go swojemu mened¿erowi, który odpowiada tymi
s³owami: „Natychmiast siê tym zajmê”. Tak te¿ czyni. Sprawnie,
skutecznie, precyzyjnie. Dok³adnie tak, jak lubisz.

Byæ mo¿e mówisz sobie teraz coœ takiego: „Bardzo chcia³bym
mieæ takiego mened¿era – kogoœ, na kim móg³bym polegaæ, kogoœ,
kto pracowa³by w moim imieniu”.

A nasza odpowiedŸ na te s³owa brzmi: Masz ju¿ do swojej dyspo-
zycji mened¿era, który posiada wszystkie te zalety, a nawet jeszcze
wiêcej. Dysponujesz mened¿erem, który bezustannie pracuje
w twoim imieniu, a na imiê mu Prawo Przyci¹gania, i wystarczy,
¿e tylko go o coœ poprosisz, aby ów Mened¿er Wszechœwiata zacz¹³
dzia³aæ zgodnie z twoj¹ proœb¹.

Rozdział 41.
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Kluczem do udanego zastosowania niniejszego procesu jest wysy-
³anie do Wszechœwiata próœb wraz z oczekiwaniem, ¿e owa proœba
zostanie spe³niona. Przypomina to kierowanie proœby do kogoœ, komu
ufasz i kto nigdy ciê nie zawiód³, aby coœ dla ciebie zrobi³, z pe³nym
przekonaniem, ¿e osoba ta za³atwi tê sprawê. Z takim nastawieniem
nale¿y sk³adaæ proœby do Wszechœwiata. Z³ó¿ zatem swoj¹ proœbê
z nastawieniem otrzymania oczekiwanych rezultatów.

Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich
emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew

Sytuacja dotycz¹ca s¹siadów: Kiedyœ lubi³em to s¹siedztwo, lecz,
w pewnym momencie wprowadzi³o siê obok kilka osób i okazali siê
upiornymi s¹siadami. Ich pies wykorzystuje nasze podwórko jako
swoj¹ toaletê, maj¹ trzy lub cztery gruchoty zaparkowane na podjeŸ-
dzie do domu, zamiast na ulicy przed domem, a mnie jest wstyd
zaprosiæ do siebie znajomych z wizyt¹. Czujê siê winny tej sytuacji.
Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê z³oœæ.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Chcia³bym, aby pies moich s¹siadów znalaz³ sobie inne miejsce,
z dala od mojego podwórka.
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Chcia³bym, aby te gruchoty, zosta³y odholowane z dala od mojej
ulicy.

Chcia³bym nawi¹zaæ dobre stosunki z moimi s¹siadami.
Chcê, aby fakt zamieszkiwania na tej ulicy, by³ dla mnie powodem

do dumy.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca konserwacji domu: Utrzymanie naszego domu
w stanie funkcjonalnoœci kosztuje nas fortunê. Zacznijmy od tego,
¿e nie zosta³ prawid³owo zbudowany, a w obecnej sytuacji, kiedy
liczy sobie ju¿ dziesiêæ lat, bezustannie wszystko siê wali. Gdzie siê
nie obrócê, kolejna rzecz wymaga naprawy. Ogarnia mnie frustra-
cja. Mam poczucie przyt³oczenia. Odczuwam rozczarowanie. Ogar-
nia mnie zniechêcenie.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Proszê znajdŸ niedrogiego, zdolnego i wszechstronnego specjalistê
od napraw.

Chcia³bym, ¿eby okreœli³ on, który sprzêt nale¿y wymieniæ.
Proszê znajdŸ dla mnie te przedmioty w bardzo korzystnej cenie.
Chcê wykorzystaæ ca³e spektrum zalet mojej nieruchomoœci.
Chcê, aby wady tej nieruchomoœci, jakie da³y o sobie znaæ w prze-

sz³oœci, zosta³y ca³kowicie wyeliminowane.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca relacji doros³y-dziecko: Mam doros³¹ córkê, która
zawsze jest na mnie wœciek³a. Niezale¿nie od tego, ile czasu z ni¹
spêdzam, nigdy jej to nie wystarcza. A kiedy przebywam w jej towa-
rzystwie, to ona wiêkszoœæ tego czasu spêdza narzekaj¹c, ¿e nie spê-
dzamy wystarczaj¹co du¿o czasu razem! Jestem taka zajêta i nie mogê
spêdziæ wiele czasu w jej towarzystwie, ale naprawdê nie jest mi³o
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z ni¹ przebywaæ, skoro ma takie podejœcie. Mam poczucie winy. Na-
rasta we mnie gniew. Ogarnia mnie rozczarowanie.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Wyolbrzym w moich oczach najwiêksze zalety mojej córki.
Wyolbrzym moje najwiêksze zalety w oczach mojej córki.
Przypomnij ka¿dej z nas, wielokrotnie w ci¹gu dnia, o wspania³ym

¿yciu, jakim, ka¿dej z nas, dane jest siê cieszyæ.
Zaaran¿uj dla nas cudown¹ wycieczkê tylko we dwie.
Zajmij siê rozwi¹zaniem tych b³ahostek, które poch³ania³y tyle

mojego czasu.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca obfitoœci finansowej: Mój m¹¿ i ja pracowali-
œmy przez wiele lat i uda³o nam siê zaoszczêdziæ trochê grosza – nie
tak znowu du¿o, ale wystarczaj¹co, aby móc ¿yæ rok bez pracy. Mie-
liœmy naprawdê znakomity pomys³ na za³o¿enie w³asnego biznesu
i mieliœmy przyjaciela, który mia³ wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, aby
pomóc nam rozkrêciæ biznes, ale teraz, po dwóch latach, ci¹gle ¿yje-
my z uprzednio zaoszczêdzonych pieniêdzy, a nasze oszczêdnoœci
topniej¹ w zastraszaj¹cym tempie. Bardzo siê martwiê. Zniechêci-
³am siê.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Proszê zaaran¿uj dla nas obfity i równomierny nap³yw klientów.
Wznieæ w naszym rejonie zainteresowanie nasz¹ firm¹.
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Zainspiruj nas do podjêcia w³aœciwych dzia³añ.
Pozwól naszemu przyjacielowi odczuæ nasz¹ szczer¹ wdziêcznoœæ

za okazan¹ przez niego pomoc.
Wyœlij do nas pracowników, którzy bêd¹ nam potrzebni, aby nasz

rozwijaj¹cy siê interes móg³ dobrze prosperowaæ.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca samotnoœci: Nie mam wielu przyjació³. Tak
naprawdê to nie mam nawet jednego bliskiego przyjaciela, a ¿ycie
w pojedynkê nie nale¿y do przyjemnoœci. Miewa³em w przesz³oœci
kilku przyjació³, ale nie spotka³em nikogo naprawdê mi bliskiego.
Mam wra¿enie, ¿e ludzi interesuje tylko to, co mog¹ ode mnie do-
staæ, a gdy ju¿ to dostan¹, nie chc¹ daæ nic od siebie. Ogarnia mnie
zniechêcenie. Czujê siê samotny.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Proszê zaaran¿uj takie okolicznoœci, które umo¿liwi¹ mi poznanie
sympatycznych ludzi.

Postaw na mojej drodze ludzi, którzy bêd¹ w³aœciwymi partnerami
na spotkanie ze mn¹.

Chcia³bym, aby byli oni interesuj¹cy, zabawni i niezale¿ni.
Wola³bym poznaæ tych ludzi w sposób zupe³nie naturalny i nie-

skrêpowany.
Chcia³bym, aby proces ten rozpocz¹³ siê ju¿ teraz.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca ingeruj¹cego rodzica: Nie mieszkam z rodzi-
cami od ponad dziesiêciu lat, lecz moja matka wci¹¿ uwa¿a, ¿e po-
winna mówiæ mi, co mam robiæ, tote¿ unikam jej, bo nie lubiê jak
mi siê rozkazuje. To z kolei, doprowadza j¹ do sza³u, co jest jeszcze
gorsze. Lecz kiedy jesteœmy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym
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nie wiedzia³ jak mam ¿yæ. Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia
mnie gniew.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Proszê przypomnij mojej matce, ¿e jestem ju¿ doros³ym cz³owie-
kiem.

Proszê zwróæ uwagê mojej matki na fakt, i¿ potrafiê œwietnie za-
dbaæ o swoje interesy.

Proszê z mi³oœci¹ za³agodŸ wszelki niepokój mojej matki.
Skieruj uwagê mojej matki na inne wartoœciowe zdarzenia.
Pomó¿ mojej matce zrozumieæ jak bardzo j¹ kocham.
Zaaran¿uj nasze wspólne spotkania w taki sposób, abyœmy oboje

czuli siê znakomicie.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca kariery aktorskiej: Ju¿ kiedy by³am ma³¹ dziew-
czynk¹, chcia³am zostaæ aktork¹. Wziê³am kilka lekcji aktorskich
i dowiedzia³am siê, ¿e ca³kiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do
czasu, otrzymujê jakieœ zlecenia aktorskie, lecz nic wielkiego i nic,
czego bym naprawdê chcia³a. Nie jest ³atwo. Tak wiele osób stara
siê o tê sam¹ pracê, co ja, ¿e czasami mam wra¿enie, ¿e sprawa
wygl¹da beznadziejnie. Mo¿e powinnam po prostu o tym zapomnieæ
i postaraæ siê o prawdziw¹ pracê. Czujê w sobie rozczarowanie.
Ogarnia mnie zniechêcenie.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:
Za³atw mi kilka dobrych castingów.
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Puœæ w obieg informacjê, ¿e jestem do wziêcia i ¿e jestem utalento-
wan¹ aktork¹.

Umieœæ moje CV na samej górze ¿yciorysów do przejrzenia.
Zeœlij na moj¹ drogê nauczycieli, którzy pomog¹ mi rozwin¹æ mój

rozkwitaj¹cy talent.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca braku równowagi finansowej: Nie udaje mi
siê stan¹æ na nogi finansowo. Mam wra¿enie, ¿e nieplanowane
wydatki nieustannie siê pojawiaj¹, co powoduje, ¿e wydajê ca³oœæ
moich przychodów. Poza tym mam te¿ spore zad³u¿enie na karcie
kredytowej. W efekcie wydajê wiêcej ni¿ zarabiam. Staram siê pla-
nowaæ wydatki mojej rodziny, ale wszystko tyle kosztuje. Moja ¿ona
pracuje i dlatego jest nam ³atwiej, ale dzieci rosn¹ i wydatki pono-
szone na nie równie¿ wzrastaj¹. Martwi mnie ta sytuacja. Jestem
zniechêcony.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Za³atw mi podwy¿kê pensji.
Za³atw mojej ¿onie podwy¿kê pensji.
ZnajdŸ dla nas karty kredytowe o ni¿szym oprocentowaniu.
Przypominaj mi czêsto, jak wspania³e jest moje ¿ycie.
Wpój we mnie i w moj¹ ¿onê uczucie wdziêcznoœci za cudowne

rzeczy, które posiadamy.
Pokieruj nami ku najlepszym decyzjom finansowym z miejsca,

w którym obecnie siê znajdujemy.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca poczucia bezpieczeñstwa finansowego: Mój
m¹¿ i ja pracowaliœmy przez ca³e nasze ¿ycie. Zawsze bardzo ostro¿-
nie postêpowaliœmy z naszymi pieniêdzmi, poniewa¿ wiedzieliœmy,
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¿e w pewnym okresie ¿ycia, bêdziemy chcieli przejœæ na emeryturê.
Uda³o nam siê zgromadziæ ca³kiem spore oszczêdnoœci. Nasz syn,
który pracuje jako makler gie³dowy, powiedzia³, ¿e powinniœmy po-
zwoliæ mu je zainwestowaæ, i ¿e dziêki temu, mo¿emy pomno¿yæ
nasze oszczêdnoœci emerytalne. Tote¿ przekazaliœmy te pieni¹dze pod
jego zarz¹d, i okaza³o siê, ¿e przepad³y – wszystko, na co pracowali-
œmy ca³e nasze ¿ycie. Teraz nie mam pojêcia, jak uda nam siê kiedy-
kolwiek przejœæ na emeryturê. Bardzo siê martwiê. Ogarnia mnie
zniechêcenie. Czujê siê winna tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.
Brak mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Pomó¿ nam odzyskaæ nasze uczucie pomyœlnoœci finansowej.
ZnajdŸ szybszy sposób na pomno¿enie wartoœci posiadanych przez

nas œrodków.
Pomó¿ nam dostrzec dostêpne obecnie korzyœci, których dot¹d nie

zauwa¿aliœmy.
Pozwól naszemu synowi zrozumieæ, ¿e nie mamy do niego pretensji.
Zainspiruj nas do przyjêcia postawy „zaczynam nowe ¿ycie”.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca podró¿y: Czujê siê tak ograniczony, mam wra-
¿enie, ¿e jestem w stanie odkryæ lub zrozumieæ tylko ma³¹ czêœæ
tego œwiata. Istnieje tyle miejsc, które chcia³bym odwiedziæ, ale nie
mogê dostaæ wystarczaj¹co du¿o urlopu z pracy, aby wyjechaæ bar-
dzo daleko lub, aby zostaæ gdzieœ wystarczaj¹co d³ugo, by g³êbiej coœ
poznaæ. Czujê, ¿e tyle dobrego mnie omija. Czujê siê znudzony.
Ogarnia mnie rozczarowanie.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
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o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

ZnajdŸ miejsce w moim planie podró¿y na wakacje pe³ne odkryæ.
NaprowadŸ mnie na ciekawy szlak turystyczny, który pozwoli mi

zaspokoiæ wiele z moich zainteresowañ podczas tej pierwszej
podró¿y.

Postaraj siê uzyskaæ wyj¹tkowo dobr¹ cenê wycieczki i zwi¹zanych
z ni¹ atrakcji.

Przeœlij do mnie te informacje, kiedy je znajdziesz, nawet, jeœli
termin wycieczki jest jeszcze odleg³y.

Zorganizuj finanse na tê i na nastêpn¹ wycieczkê.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca œrodowiska naturalnego: Obawiam siê, ¿e nisz-
czymy nasz¹ planetê. Powietrze nie jest ju¿ czyste. Nie mo¿na piæ
wody, jest ska¿ona. Ryby wymieraj¹, czapy lodowe topniej¹. Czujê
siê winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia
bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Dopilnuj tego, aby dobra natury naszej planety funkcjonowa³y pra-
wid³owo (to jest: aby Ziemia prawid³owo kr¹¿y³a po orbicie, aby
ruch wód na naszej planecie nie by³ zak³ócony, si³a przyci¹gania
grawitacyjnego dzia³a³a bez zarzutu...).

Przywróæ stan naszych wód do ich pierwotnej czystoœci.
Za³atw w³aœciw¹ pogodê sprzyjaj¹c¹ Dobrostanowi Ziemi.
Kiedy tylko to mo¿liwe, pozwól mi dostrzec Dobrobyt naszej pla-

nety.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.
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Sytuacja dotycz¹ca rz¹du: Mêczy mnie bardzo niewydolnoœæ biu-
rokracji rz¹dowej. Obowi¹zuje tyle wymogów narzuconych przez
rz¹d, ¿e musisz zatrudniaæ w tym celu odpowiednich ludzi do zwy-
k³ego wype³nienia formularzy biurokracji rz¹dowej. Nie mo¿na siê
nawet do tych biurokratów dodzwoniæ, aby uzyskaæ bezpoœrednio
od nich potrzebne informacje. Zmarnowa³em ju¿ tyle czasu usi³u-
j¹c dowiedzieæ siê, co nale¿y zrobiæ, aby za pierwszym razem spe³niæ
stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich ¿yczeniem. Potrzeba nam
sprawniej dzia³aj¹cego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustra-
cja. Mam poczucie przyt³oczenia. Czujê siê winny tej sytuacji.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

Za³atw sprawnie dzia³aj¹cych urzêdników administracji pañstwowej.
Pomó¿ naszemu rz¹dowi zredagowaæ wytyczne i formularze przy-

jazne u¿ytkownikowi.
Zeœlij na moj¹ drogê ludzi, którzy rozumieæ bêd¹ regulacje rz¹dowe.
Pomó¿ nam znaleŸæ sposób, abyœmy potrafili z ³atwoœci¹ zastoso-

waæ siê do tych regulacji.
Przypominaj mi czêsto o sprawach, które le¿¹ w moim najlepszym

interesie i ku którym powinienem kierowaæ moj¹ uwagê.
To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca finansowego deficytu rz¹du: Nasz rz¹d jest
taki niewydolny i opiesza³y. Jeœli potrzebuje nowych œrodków, po
prostu samowolnie je z nas œci¹ga. Nie musi siê t³umaczyæ z wyko-
rzystania powierzonych mu œrodków; pieni¹dze wydaje w tak nie-
rozs¹dny sposób, po czym jeszcze narzeka, ¿e nie starcza œrodków
na te rzeczy, które naprawdê s¹ dla nas istotne. Jeden wielki ba³a-
gan. Nie wyobra¿am sobie, jak ktokolwiek móg³by naprawiæ tê sytu-
acjê. Jestem rozczarowany. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera
we mnie gniew.
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Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

WzbudŸ w przedstawicielach rz¹du poczucie odpowiedzialnoœci za
powierzane im wp³ywy z podatków.

Dopilnuj tego, abyœmy uzyskiwali wiêcej wartoœci z ka¿dej wyda-
nej z³otówki z podatków.

Przedstaw mi dowody dokonanego postêpu odnoœnie wartoœci pra-
cy rz¹du i sprawnoœci jego funkcjonowania.

WprowadŸ do rz¹du przywódców, którzy skupiaæ siê bêd¹ na uspraw-
nianiu funkcjonowania pañstwa.

Chcê widzieæ mniej stronniczoœci, a wiêcej szczerego zaintereso-
wania sprawami pañstwa u przedstawicieli rz¹du.

To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Sytuacja dotycz¹ca dumy narodowej: Kiedy by³em dzieckiem, od-
czuwa³em taki entuzjazm p³yn¹cy z mojej przynale¿noœci narodo-
wej. By³em g³êboko wzruszony s³uchaj¹c patriotycznych pieœni
i ogromn¹ przyjemnoœæ sprawia³o mi przys³uchiwanie siê opowie-
œciom o tym, co mia³o miejsce w czasach, kiedy kszta³towa³ siê nasz
naród i kraj siê rozwija³. Ju¿ nie czujê takiego patriotyzmu; chyba
zbyt wiele siê dowiedzia³em. Decyzje podejmowane przez mój rz¹d
nie wywo³uj¹ we mnie dobrego samopoczucia. Jestem rozczarowa-
ny. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.

Lecz teraz przypominam sobie, ¿e mam do dyspozycji owego zdol-
nego, skutecznego i chêtnego do pomocy Mened¿era Wszechœwiata,
który pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kierujê do niego proœbê
o to, co nastêpuje, staraj¹c siê jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e ów Mene-
d¿er jest naprawdê dobry w swoim fachu i bêdzie w stanie precyzyj-
nie zrealizowaæ moje proœby:

WzbudŸ inspiracjê w przysz³e pokolenie przywódców politycz-
nych i przygotuj ich do pe³nienia swojej roli.
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Wzmocnij wymowê intencji obywateli naszego narodu, tak, aby
politycy mogli je us³yszeæ.

WprowadŸ do rz¹du przywódców, którzy reagowaæ bêd¹ na pra-
gnienia osób, w s³u¿bie którym pracuj¹.

Zwróæ moj¹ uwagê na te rzeczy, które inspiruj¹ mnie do poczu-
cia dumy z przynale¿noœci do mojego narodu.

Przedstaw naszym przywódcom przekonywaj¹ce informacje do
rozwa¿enia.

Przypomnij naszym przywódcom, ¿e ci¹¿y na nich odpowiedzial-
noœæ wzglêdem nas za sprawowane przez nich rz¹dy.

To wszystko na tê chwilê. Dziêkujê ci za za³atwienie tych spraw.

Kiedy po raz pierwszy graæ bêdziesz w tê grê, byæ mo¿e odkryjesz,
¿e podwa¿asz moc w³asnych próœb poprzez w¹tpliwoœci, czy twoje
¿yczenia zostan¹ zrealizowane przez twojego Mened¿era. Jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e jeœli si³a twoich w¹tpliwoœci dominuje nad si³¹ twoich
pragnieñ, to wystêpuj¹ce okolicznoœci utwierdz¹ ciê w twoim prze-
konaniu co do tych w¹tpliwoœci i nie dostrze¿esz dowodów na to, ¿e
twoje intencje siê urzeczywistni³y.

Jeœli kontynuowa³ bêdziesz tê grê, wprowadzaj¹c siê w stan du-
cha delegowania spraw Mened¿erowi Wszechœwiata, to twoje w¹t-
pliwoœci znikn¹, twoje oczekiwania wzrosn¹ i otrzymasz dowody
potwierdzaj¹ce si³ê twojego umys³u. Dzieñ, w którym uœwiadomisz
sobie zadziwiaj¹c¹ moc twoich intencji bêdzie dniem nad wyraz
ekscytuj¹cym.

Nie mo¿emy opisaæ nawet namiastki œrodków dostêpnych w za-
siêgu twojej rêki – œrodków, które nie daj¹ siê opisaæ, a które stoj¹
w gotowoœci, aby pewnego dnia przyjœæ ci z pomoc¹. Twoim jedy-
nym zadaniem jest znalezienie sposobu na uzyskanie dostêpu do
tych œrodków, a Proces: Delegowanie-Zadania-Na-Mened¿era jest
narzêdziem, który ci w tym pomo¿e. Z biegiem czasu, proces ten
zmieni twój sposób patrzenia na ¿ycie, a kiedy zmieni siê twój spo-
sób patrzenia na ¿ycie, zmianie ulegnie równie¿ twoje ¿ycie.
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Zastosowanie Procesu:
Odzyskiwanie−Swojego−
−Naturalnego−Stanu−
−Zdrowia

oni¿szy proces wykonaj w pozycji le¿¹cej w wygodnym miej-
scu, a im bardziej wygodne bêdzie to miejsce, tym lepiej.
Wybierz porê dnia, kiedy bêdziesz mia³ do dyspozycji oko³o
15 minut i kiedy istnieje ma³e prawdopodobieñstwo, ¿e ktoœ

lub coœ zak³óci twój spokój.
Powy¿szy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeœli zakres twoich

emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach poda-
nych poni¿ej:
10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew
18. Zemsta
19. Nienawiœæ / Wœciek³oœæ
20. Zazdroœæ
21. Brak poczucia bezpieczeñstwa / Poczucie winy / Poczucie bycia

niegodnym
22. Lêk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoœci

Rozdział 42.
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Nastêpnie, sporz¹dŸ nastêpuj¹c¹ listê afirmacji i umieœæ j¹ w miej-
scu, w którym ³atwo bêdzie ci j¹ odczytywaæ, po czym, zaraz po przy-
jêciu pozycji le¿¹cej cia³a, przeczytaj j¹ sobie powoli na g³os.

• Naturalnym stanem mojego cia³a jest zdrowie.
• Nawet, jeœli nie wiem, co zrobiæ, aby moje cia³o poczu³o siê

lepiej, moje cia³o wie, jak tego dokonaæ.
• Moje cia³o sk³ada siê z bilionów komórek, a ka¿da z nich posiada

indywidualn¹ Œwiadomoœæ i ka¿da z nich wie, jak osi¹gn¹æ swoj¹
indywidualn¹ równowagê.

• Kiedy moja dolegliwoœæ da³a o sobie znaæ, nie posiada³em o niej
takiej wiedzy, jak¹ posiadam teraz.

• Gdybym wtedy posiada³ tak¹ wiedzê, jak¹ posiadam teraz, nie
dosz³oby do powstania takiej dolegliwoœci.

• Nie muszê rozumieæ powodów, dla których pojawi³a siê ta choroba.
• Nie muszê t³umaczyæ powodów, dla których doœwiadczam tej

choroby.
• Jedynym moim zadaniem jest ³agodne, stopniowe uwolnienie

tej choroby.
• Nie ma ju¿ znaczenia, jak do niej dosz³o, poniewa¿ w chwili

obecnej nastêpuje jej odwrót.
• Naturaln¹ rzecz¹ jest to, i¿ moje cia³o potrzebuje czasu, aby

dostroiæ siê do moich udoskonalonych myœli o Dobrostanie.
• Nie ma poœpiechu w ¿adnej z tych kwestii.
• Moje cia³o wie doskonale, co ma robiæ.
• Dobrostan jest moim naturalnym stanem.
• Moja Istota Wewnêtrzna ma g³êbok¹ œwiadomoœæ mojego cia³a

fizycznego.
• Moje komórki wysy³aj¹ do Wszechœwiata proœby o to, czego potrze-

buj¹ dla pomyœlnego rozwoju, a Energia Źród³a proœby te spe³nia.
• Jestem w bardzo dobrych rêkach.
• Teraz sobie odpocznê, przyzwalaj¹c tym samym na komunika-

cjê mojego cia³a ze Źród³em.
• Moim jedynym zadaniem jest zrelaksowanie siê i oddychanie.
• Dam radê sprostaæ temu zadaniu.
• Z ³atwoœci¹ dam radê temu zadaniu sprostaæ...
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Teraz po prostu zrelaksuj siê i rozkoszuj siê wygod¹ tego miejsca
odpoczynku i skup siê na oddechu – wdech, wydech, wdech, wy-
dech... Oddychaj g³êboko w tej wygodnej pozycji. Nie rób niczego na
si³ê. Nie próbuj niczego wymuszaæ – twoim zadaniem jest tylko
i wy³¹cznie osi¹gniêcie relaksu i oddychanie.

Jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e odczujesz delikatne, ³agodne
sensacje w ciele. Uœmiechnij siê i przyjmij do wiadomoœci, ¿e jest to
konkretna odpowiedŸ Energii Źród³a na proœbê wyra¿on¹ przez ko-
mórki twojego cia³a. Doœwiadczasz w tej chwili procesu uzdrowie-
nia. Nie rób niczego, aby go wzmocniæ lub zintensyfikowaæ. Zrelak-
suj siê i oddychaj – i przyzwól na to uzdrowienie.

Jeœli w pozycji le¿¹cej odczuwa³eœ ból, zastosuj ten sam proces.
Jednak¿e, jeœli odczuwa³eœ ból, pomocnym by³oby dopisanie poni¿-
szych s³ów do twojej listy zapisanych i wypowiedzianych na g³os
afirmacji:

• To uczucie bólu jest wskazówk¹, ¿e Źród³o odpowiada na proœbê
o Energiê wyra¿on¹ przez moje komórki.

• To uczucie bólu jest cudown¹ wskazówk¹, ¿e pomoc jest ju¿
w drodze.

• Zrelaksujê siê akceptuj¹c to uczucie bólu, poniewa¿ rozumiem,
¿e wskazuje ono na uzdrowienie.

Teraz, jeœli potrafisz, odp³yñ w sen. Uœmiechnij siê w b³ogiej
œwiadomoœci, ¿e Wszystko-Jest-W-Porz¹dku. Oddychaj i zrelaksuj
siê – i zaufaj.

Sytuacja dotycz¹ca utraty zdrowia fzycznego: Martwi mnie to,
¿e podupadam na zdrowiu. Nie mam ju¿ tej energii, któr¹ kiedyœ
mia³em i nie mogê ju¿ robiæ tych rzeczy, które kiedyœ uwielbia³em
robiæ. Cierpiê na ró¿ne niedomagania, bol¹ mnie kolana, kiedy
chodzê i brak mi odwagi, aby spróbowaæ pobiegaæ. Przera¿a mnie
myœl, ¿e mogê jeszcze bardziej podupaœæ na zdrowiu. Bardzo siê
martwiê.
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Cia³o moje sk³ada siê z krwi i koœci, lecz równie¿ z wibracji.
Wygl¹d mojego cia³a, jak i samopoczucie, jakie ono powoduje, jest

wynikiem mojej wibracji.
Moje cia³o jest takie, jakie jest w chwili obecnej i to jest w porz¹dku.
Moje cia³o nieustannie ulega zmianom i to jest w porz¹dku.
Barwa moich wibracji wp³ywa na zmiany w moim ciele.
Utrata zdrowia jest kwesti¹ niew³aœciwych wibracji, a nie up³ywa-

j¹cego czasu.
Mo¿liwe jest, abym dozna³ up³ywu czasu, a jednoczeœnie wzniós³

moj¹ wibracjê na wy¿szy poziom.
Utrata zdrowia fizycznego ani nie jest zjawiskiem naturalnym, ani

koniecznym.
Nie muszê czekaæ na doœwiadczenia innych w tym zakresie, aby

siê o tym przekonaæ, ani by byæ tego dowodem.
Mogê zacz¹æ ju¿ teraz byæ tego dowodem lub kiedykolwiek podej-

mê tak¹ decyzjê.
Zmiana w stanie moich wibracji nie spowoduje natychmiastowych

zmian fizycznych.
Zmiana w stanie moich wibracji przyniesie mi za to natychmiasto-

we tego dowody natury emocjonalnej.
Kiedy uda mi siê dokonaæ zmiany wibracyjnej i ustabilizowaæ siê

na jej czêstotliwoœciach, bêdê w stanie dostrzec dowody jej wy-
st¹pienia.

Pragnê dokonaæ zmiany mojej wibracji i poczekaæ na pojawienie
siê fizycznych jej dowodów.

Lepsze samopoczucie emocjonalne bêdzie wystarczaj¹cym dowo-
dem na chwilê obecn¹.

Odnalezienie i zachowanie stanu pozytywnego oczekiwania to cu-
downe uczucie.

Czujê, jak moje cia³o odnosi korzyœæ z mojego nowo odnalezionego
spokoju umys³u.

Czujê stabilny stan mojego cia³a fizycznego.
Odczuwam ¿yciodajne w³aœciwoœci mojego nowego zestrojenia siê

z Energi¹.
Czujê, ¿e zbli¿am siê do osi¹gniêcia Równowagi z Energi¹ Źród³a.
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Czujê, jak bardzo moje cia³o cieszy siê z osi¹gniêtej Równowagi
z Energi¹ Źród³a.

Wszystko jest teraz ze mn¹ w porz¹dku i staje siê jeszcze lepsze...

Jeœli poœwiêcisz czas na to, aby œwiadomie i celowo poprawiæ swo-
je emocjonalne odczucia wzglêdem cia³a fizycznego, stan twojego
zdrowia fizycznego ulegnie poprawie. Pozwól, by lepsze oczekiwa-
nia na temat twojego stanu zdrowia fizycznego zaowocowa³y fak-
tyczn¹ popraw¹ zdrowia fizycznego i zaobserwuj bacznie to, co siê
wydarzy. Pamiêtaj, ¿e manifestacjê fizyczn¹ zawsze poprzedza emi-
sja odpowiadaj¹cych jej wibracji, a 99,99 % ka¿dego aktu twórczego
jest zakoñczone jeszcze przed pojawieniem siê jakichkolwiek fizycz-
nych dowodów jego urzeczywistnienia.

Skup siê na swojej Podró¿y Emocjonalnej i w niej szukaj poprawy
sytuacji, a wtedy Podró¿ Dzia³añ fizycznych musi siê w jej nastêp-
stwie pojawiæ. Tak g³osi Prawo! Nie ma od niego odstêpstw!
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Zastosowanie Procesu:
Wspinanie−Się−Po−Skali−
−Naprowadzania−Emocji

to sposób, w jaki zastosowalibyœmy ów potê¿nie dzia³aj¹cy
proces: ilekroæ uœwiadomisz sobie, ¿e odczuwasz jak¹œ siln¹
negatywn¹ emocjê, spróbuj zidentyfikowaæ, czym owo (uczu-
cie) emocji jest. Innymi s³owy, œwiadomie zastanów siê, co

ciê niepokoi, a¿ do momentu, w którym bêdziesz móg³ wskazaæ na
emocjê, której doznajesz.

Ów Proces: Wspinanie-Siê-Po-Skali-Naprowadzania-Emocji mo¿-
na zastosowaæ niezale¿nie od rodzaju twojego stanu emocjonalne-
go, lecz jest on wyj¹tkowo pomocny w przypadkach, kiedy czujesz
siê szczególnie Ÿle.

Rozpatruj¹c oba przeciwstawne punkty na Skali Naprowadzania
Emocji móg³byœ postawiæ sobie pytanie: Czy mam poczucie si³y?
Czy doskwiera mi raczej poczucie bezsilnoœci? Chocia¿ byæ mo¿e
nie odczuwasz konkretnie ¿adnej z tych emocji, to jednak bêdziesz
w stanie okreœliæ, w któr¹ stronê sk³ania siê w chwili obecnej twój
stan emocjonalny. Zatem w tym przyk³adzie, jeœli twoj¹ odpowie-
dzi¹ jest poczucie bezsilnoœci, postaraj siê skróciæ zasiêg emocji, na
którym operujesz. Innymi s³owy, postaw sobie samemu pytanie:
czy moje uczucia przypominaj¹ obecnie bardziej poczucie bezsil-
noœci, czy frustracjê? Jeœli przypominaj¹ bardziej bezsilnoœæ, skróæ
jeszcze bardziej zasiêg emocji: czy moje uczucia przypominaj¹ bar-
dziej bezsilnoœæ, czy zamartwianie siê? Kontynuuj¹c takie podej-

Rozdział 43.
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œcie (a nie ma w tym æwiczeniu ¿adnych dobrych lub z³ych odpowie-
dzi), nadejdzie moment, w którym bêdziesz w stanie dok³adnie okre-
œliæ, jakich emocji naprawdê doznajesz w danej sytuacji, do której
siê odnosisz.

Kiedy ju¿ zlokalizujesz po³o¿enie swoich emocji na Skali Napro-
wadzania Emocji, kolejnym zadaniem bêdzie odnalezienie myœli,
które wywo³uj¹ w tobie niewielkie poczucie ulgi i uwalniaj¹ ciê od
tej niewygodnej emocji, której doznajesz. Proces polegaj¹cy na wy-
powiedzeniu twoich myœli na g³os, b¹dŸ spisaniu ich na papierze
w sposób najbardziej precyzyjny da ci odpowiedŸ na pytanie o emo-
cjê, jakiej doznajesz. Kiedy bêdziesz artyku³owa³ twierdzenia, któ-
rym towarzyszyæ bêdzie celowa intencja wywo³ania emocji przyno-
sz¹cej nieznaczne poczucie ulgi, zacznie siê u ciebie proces
uwalniania oporu, po czym bêdziesz w stanie stopniowo wspi¹æ siê
w górê na skali wibracji, a¿ osi¹gniesz miejsce o wiele lepszego sa-
mopoczucia. Pamiêtaj, ¿e lepsze samopoczucie oznacza uwolnienie
oporu, a z kolei uwolnienie oporu oznacza osi¹gniêcie stanu wiêk-
szego przyzwalania na to, czego naprawdê chcesz.

Zatem, wykorzystaj Skalê Naprowadzania Emocji, i rozpoczynaj¹c
od miejsca, w którym obecnie siê znajdujesz, spójrz na emocjê, która,
w twoim przekonaniu, znajduje siê w miejscu odzwierciedlaj¹cym twój
obecny stan emocjonalny, i spróbuj znaleŸæ s³owa, które poprowadz¹
ciê do stanu emocji wyra¿aj¹cych nieco mniejszy opór.

Skalê twoich emocji mo¿naby przedstawiæ nastêpuj¹co:
1. Radoœæ / Wiedza / Moc / Mi³oœæ / Wdziêcznoœæ
2. Pasja
3. Entuzjazm / Gor¹ce pragnienie / Poczucie szczêœcia
4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara
5. Optymizm
6. Pe³nia nadziei
7. Zadowolenie
8. Nuda
9. Pesymizm

10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwoœæ
11. Uczucie przyt³oczenia
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12. Rozczarowanie
13. Pow¹tpiewanie
14. Zamartwianie siê
15. Obwinianie
16. Zniechêcenie
17. Gniew
18. Zemsta
19. Nienawiœæ / Wœciek³oœæ
20. Zazdroœæ
21. Brak poczucia bezpieczeñstwa / Poczucie winy / Poczucie bycia

niegodnym
22. Lêk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoœci

Pamiêtaj, ¿e nie bêdziesz mia³ dostêpu do emocji znajduj¹cych
siê daleko od miejsca, w którym obecnie wibrujesz. Z tego te¿ powo-
du, nawet jeœli w³aœnie spêdzi³eœ ca³y dzieñ na intensywnym przy-
wo³ywaniu i prze¿ywaniu emocji, w której utkn¹³eœ, nastêpnego dnia
spróbuj ustawiæ inny punkt odniesienia nawet wtedy, kiedy tylko
nieznacznie poprawi to wibracje.

Jeœli negatywne emocje, które odczuwasz, nie s¹ zbyt silne, bê-
dziesz w stanie szybko wspi¹æ siê po Skali Naprowadzania Emocji.
Jeœli negatywne emocje, które odczuwasz, zaczê³y siê u ciebie poja-
wiaæ w niedalekiej przesz³oœci, bêdziesz potrafi³ szybko wspi¹æ siê na
wy¿szy poziom Skali Naprowadzania Emocji. Jeœli doœwiadczasz wy-
j¹tkowo negatywnych stanów emocjonalnych lub te¿ s¹ to stany, któ-
re niepokoj¹ ciê ju¿ od wielu lat, nie jest wykluczone, ¿e przesuniêcie
siê na wy¿szy poziom emocji po Skali Naprowadzania Emocji mo¿e
ci zaj¹æ nawet 22 dni, z których ka¿dego dnia bêdziesz celowo i œwia-
domie wybiera³ lepsz¹ emocjê, zlokalizowan¹ powy¿ej tej, któr¹ w da-
nym dniu odczuwasz. Lecz 22 dni na przejœcie ze stanu Bezsilnoœci do
stanu Mocy nie jest wcale d³ugim okresem, jeœli porównasz go ze
stanami doznawanymi przez ludzi, których znasz, a którzy przez wie-
le lat tkwi¹ w stanie smutku, braku poczucia bezpieczeñstwa lub bez-
silnoœci.

Teraz, kiedy rozumiesz, ¿e twoim celem jest siêgniêcie po emocjê
powoduj¹c¹ lepsze samopoczucie, oczekujemy, ¿e proces ten uwol-
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ni ciê od negatywnych stanów emocjonalnych, których doznawa³eœ
od wielu lat. A kiedy delikatnie i stopniowo uwalniaæ bêdziesz opór,
który nieœwiadomie w sobie nagromadzi³eœ, zaczniesz doznawaæ
stopniowej poprawy doœwiadczeñ ¿yciowych... na wszystkich nie-
pokoj¹cych ciê p³aszczyznach twojego ¿ycia.

Sytuacja dotycz¹ca ingeruj¹cego rodzica: Nie mieszkam z rodzica-
mi od ponad dziesiêciu lat, lecz moja matka wci¹¿ uwa¿a, ¿e powinna
mówiæ mi, co mam robiæ, tote¿ unikam jej, bo nie lubiê jak mi siê
rozkazuje. To, z kolei, doprowadza j¹ do sza³u, co jest jeszcze gorsze.
Lecz kiedy jesteœmy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym nie wie-
dzia³ jak mam ¿yæ. Czujê siê winny tej sytuacji. Ogarnia mnie gniew.

Cokolwiek bym nie robi³, moja matka nigdy nie jest ze mnie zado-
wolona. (poczucie bezsilnoœci)

Nie chcê siê z ni¹ widywaæ, lecz targa mn¹ poczucie winy, kiedy jej
unikam. (poczucie winy)

Moja matka zawsze by³a mn¹ rozczarowana. (poczucie bycia nie-
godnym)

Nie zadawala jej ¿adne moje dzia³anie. Krytykuje wszystko, co ro-
biê. (poczucie bycia niegodnym)

Nie znoszê spêdzania czasu w jej towarzystwie. (nienawiœæ)
Jedno z ni¹ spotkanie wymaga wielu dni regeneracji. (nienawiœæ)
Chcia³bym wyjechaæ gdzieœ z dala od niej, na tyle daleko, ¿eby ju¿

nigdy jej nie zobaczyæ. (zemsta)
Ciekawe, co by sobie pomyœla³a, gdybym tak po prostu znik³. (zemsta)
Byæ mo¿e wtedy zatêskni³aby za mn¹ lub przypomnia³oby jej siê

coœ pozytywnego na mój temat. (zemsta)
Prawdopodobnie cieszy³aby siê, ¿e mnie nie ma. (gniew)
Musia³aby znaleŸæ sobie kogoœ innego, kogo by siê czepia³a. (gniew)
Tak naprawdê, to nie wybieram siê nigdzie, chocia¿ chcia³bym.

(zniechêcenie)
Bardzo chcia³bym wymyœliæ jakiœ sposób, aby wyrwaæ siê st¹d i z dala

od niej. (zniechêcenie)
Nie powinienem byæ zmuszany do szukania okazji do ucieczki.

(obwinianie)



237

W³asna matka powinna wznosiæ swoje dzieci na wy¿szy poziom
wibracji i byæ dla nich inspiracj¹, a nie wzbudzaæ w nich chêæ
ucieczki. (obwinianie)

Chcia³bym, ¿eby moja matka zachowywa³a siê inaczej. (rozczaro-
wanie)

Matki moich przyjació³ bardzo ró¿ni¹ siê od mojej matki. (rozczaro-
wanie)

Tak wiele rzeczy, na tak wielu p³aszczyznach naszego zwi¹zku nie
funkcjonuje prawid³owo. (uczucie przyt³oczenia)

Nie wiem od czego mam zacz¹æ, aby poprawiæ nasze relacje. (uczucie
przyt³oczenia)

Dziesiêæ lat terapii nie przynios³o w moim przypadku ¿adnych re-
zultatów. (uczucie przyt³oczenia)

Ona w ogóle siê nie stara. (frustracja)
Ona myœli, ¿e problemy miêdzy nami to, tak naprawdê, tylko moje

problemy. (frustracja)
Ona myœli, ¿e zawsze ma racjê, a ja siê zawsze mylê. (frustracja)
Ona po prostu taka jest i nie s¹dzê, ¿eby mia³a kiedykolwiek siê

zmieniæ. (pesymizm)
Ona w ogóle nie potrafi dostrzec mojego punktu widzenia. (pesy-

mizm).
Nie s¹dzê, aby nawet stara³a siê dostrzec sprawy z mojego punktu

widzenia. (pesymizm)
Powinienem po prostu zaakceptowaæ, ¿e ona taka jest. (zadowo-

lenie)
Nie do mnie nale¿y zmienianie jej. (zadowolenie).
Nie jestem jedyn¹ osob¹, która uwa¿a j¹ za trudn¹ we wspó³¿yciu.

(zadowolenie)
Byæ mo¿e, kiedy oboje bêdziemy o wiele, wiele starsi, nasze sto-

sunki ulegn¹ poprawie. (pe³nia nadziei)
Byæ mo¿e jestem w stanie dotrzeæ do takiego punktu, w którym jej

pogl¹dy nie bêd¹ ju¿ mia³y takiego znaczenia. (pe³nia nadziei)
Byæ mo¿e, z biegiem czasu, ona zrozumie mój punkt widzenia.

(pe³nia nadziei)
Byæ mo¿e, z biegiem czasu, ja zrozumiem jej punkt widzenia. (pe³-

nia nadziei)
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Byæ mo¿e, z biegiem czasu, ¿adnemu z nas nie bêdzie przeszka-
dzaæ druga osoba. (pe³nia nadziei)

Naprawdê chcê kochaæ moj¹ matkê. (pe³nia nadziei)
Pragnê byæ przez moj¹ matkê kochany. (pe³nia nadziei)
Wiem, ¿e w pewnym sensie, ona mnie kocha. (pe³nia nadziei)
Wiem, ¿e wydaje jej siê, ¿e mi pomaga. (pe³nia nadziei)
Ma dobre intencje, chocia¿ siê myli. (optymizm)
Powinienem po prostu odpuœciæ w tej sprawie. (optymizm)
Czu³bym siê wspaniale, gdybym po prostu odpuœci³. (gor¹ce pra-

gnienie)
Bardzo bym chcia³, aby ta sytuacja nie zak³óca³a ju¿ mojego spoko-

ju umys³u. (gor¹ce pragnienie)
Moje ¿ycie jest tak udane, na nieomal¿e ka¿dej p³aszczyŸnie. (en-

tuzjazm)
Uda³o mi siê odnieœæ ca³kiem spory sukces w wiêkszoœci obszarów

mojego ¿ycia. (entuzjazm)
Moje ¿ycie jest wspania³e, kiedy tylko znajdê chwilê, aby to zauwa-

¿yæ. (entuzjazm)
Uwielbiam czuæ siê znakomicie. W³aœnie taki jestem. (poczucie

szczêœcia)
Wiem, ¿e powinienem czuæ siê dobrze. (moc)
Wiem, ¿e powinienem czuæ siê dobrze i pragnê takiego samopo-

czucia na wszystkich poziomach mojego istnienia. (moc)
Dysponujê umiejêtnoœci¹ wzbudzania w sobie dobrego samopoczu-

cia, bez wzglêdu na okolicznoœci. (moc)
Poprawa mojego samopoczucia nie nale¿y do zadañ mojej matki.

(moc)
Nie jestem w stanie zmieniæ opinii mojej matki w jakiejkolwiek

sprawie. (moc)
Natomiast potrafiê decydowaæ o mojej w³asnej opinii w ka¿dej spra-

wie, nawet w sprawie mojej matki.(moc)
Moja matka da³a mi ¿ycie obdarzaj¹c mnie tym wspania³ym cia-

³em i wspania³ym doœwiadczeniem ¿ycia. (wdziêcznoœæ)
Niech Bóg j¹ b³ogos³awi i wynagrodzi jej dobre serce. Sporo j¹ kosz-

towa³em, nie mia³a ze mn¹ lekko. (mi³oœæ)
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Kocham moje ¿ycie. Tak bardzo cieszê siê, ¿e tu jestem. (wdziêcz-
noœæ)

Wiem, ¿e jestem dobr¹ osob¹. Wiem, ¿e przedstawiam sob¹ war-
toœæ. Zdajê sobie z tego wszystkiego sprawê. (wiedza)

Wszystko jest ze mn¹ w porz¹dku. (wiedza)
Czujê siê wyœmienicie. (radoœæ)
Jeszcze tak wiele pragnê dokonaæ. (radoœæ, pasja, gor¹ce pragnienie)

Sytuacja dotycz¹ca poczucia bezpieczeñstwa finansowego: Mój
m¹¿ i ja pracowaliœmy przez ca³e nasze ¿ycie. Zawsze bardzo ostro¿-
nie postêpowaliœmy z naszymi pieniêdzmi, poniewa¿ wiedzieliœmy,
¿e w pewnym okresie ¿ycia, bêdziemy chcieli przejœæ na emeryturê.
Uda³o nam siê zgromadziæ ca³kiem spore oszczêdnoœci. Nasz syn,
który pracuje jako makler gie³dowy, powiedzia³, ¿e powinniœmy po-
zwoliæ mu je zainwestowaæ, i ¿e dziêki temu, mo¿emy pomno¿yæ
nasze oszczêdnoœci emerytalne. Tote¿ przekazaliœmy te pieni¹dze pod
jego zarz¹d, i okaza³o siê, ¿e przepad³y – wszystko, na co pracowali-
œmy ca³e nasze ¿ycie. Teraz nie mam pojêcia, jak uda nam siê kiedy-
kolwiek przejœæ na emeryturê. Bardzo siê martwiê. Ogarnia mnie
zniechêcenie. Czujê siê winna tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew.
Brak mi poczucia bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Nasze oszczêdnoœci przepad³y, a my nie mamy ¿adnych mo¿liwo-
œci ponownego zgromadzenia takiej sumy. (lêk)

Zgromadzenie takiego kapita³u zajê³o nam ca³e ¿ycie, a zaprzepa-
œciliœmy go w kilka dni. (smutek)

Nie zosta³o nam wystarczaj¹co wiele czasu, by zgromadziæ kapita³,
jakiego potrzebujemy, aby przejœæ na emeryturê. (brak poczucia
bezpieczeñstwa)

To niesprawiedliwe, ¿e niektórzy siê wzbogacaj¹, a pozostali, tacy
jak my, trac¹ dorobek ca³ego ¿ycia. (nienawiœæ)

Mam nadziejê, ¿e rynek im siê za³amie i oni równie¿ wszystko
strac¹. (zemsta)

To skandal, ¿e tak wielu ludzi na skutek tego ucierpia³o. (gniew)
Powinny istnieæ jakieœ rozs¹dne zabezpieczenia przeciwko takim

wypadkom losu. (zniechêcenie)
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Nie powinniœmy byli zaufaæ ludziom, którzy doradzali naszemu
synowi. (obwinianie)

To ich praca zawodowa. Powinni byli wykazaæ siê wiêksz¹ ostro¿-
noœci¹. (obwinianie)

Interesuje ich tylko ich w³asna prowizja. (obwinianie)
Nie zale¿y im, tak naprawdê, na klientach. (obwinianie)
Mam nadziejê, ¿e nasz syn przejrzy na oczy i zda sobie sprawê,

z kim pracuje, zanim nie bêdzie za póŸno. (zamartwianie siê)
Nie istniej¹ mo¿liwoœci zabezpieczenia siê przed tego typu sytu-

acjami. (pow¹tpiewanie)
A tak cieszyliœmy siê na wygodn¹ i spokojn¹ emeryturê. (rozczaro-

wanie)
Mamy jeszcze tyle do zrobienia, i tak ma³o czasu na zrobienie tego

wszystkiego, aby siê dobrze przygotowaæ. (uczucie przyt³oczenia)
Nie powinniœmy byli znaleŸæ siê w takiej sytuacji na stare lata.

(Poirytowanie)
Nikt nie zajmuje siê w³aœciwie t¹ kwesti¹. (frustracja)
Chyba wiêkszoœæ ludzi w takiej sytuacji po prostu siê poddaje i bie-

rze rzeczy takimi, jakimi s¹. (pesymizm)
Jednak¿e, my znajdujemy siê w lepszej sytuacji ni¿ wielu innych

ludzi. (zadowolenie)
Nasz dom jest ju¿ sp³acony i mieszka siê w nim sympatycznie. (za-

dowolenie)
Nic nie powinno przeszkodziæ nam w dalszym tu zamieszkiwaniu

tak d³ugo, jak bêdziemy mieli na to ochotê. (zadowolenie)
Oboje lubimy ¿yæ aktywnie. (zadowolenie)
Istnieje wiele mo¿liwoœci, których jeszcze nie wziêliœmy pod roz-

wagê. (pe³nia nadziei)
Obraz naszych finansów przez krótk¹ chwilê nabra³ jaœniejszych

barw, zanim nie opad³ z hukiem na dno. (optymizm)
Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e pojawi siê coœ, co oka¿e siê bardzo pomoc-

ne. (optymizm)
Chocia¿ w chwili obecnej nie dostrzegam korzystnego wyjœcia z tej

sytuacji, byæ mo¿e pojawi siê coœ, co nas mile zaskoczy. (optymizm)
Ju¿ kiedyœ musieliœmy przetrwaæ taki okres, i kiedy dzia³amy z deter-

minacj¹, osi¹gamy po¿¹dane wyniki. (pozytywne oczekiwanie)
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Nie sk³adamy jeszcze broni. (pozytywne oczekiwanie)
Chocia¿ straciliœmy nasze oszczêdnoœci, nie zatraciliœmy naszego

baga¿u doœwiadczenia. (wiara)
Dziêki temu doœwiadczeniu jesteœmy silniejsi i mamy jaœniejszy

obraz tego, czego chcemy. (pozytywne oczekiwanie)
Przyjemnie bêdzie przekonaæ siê, co przyniesie przysz³oœæ. (entu-

zjazm)
Myœlê, ¿e sami siebie zaskoczymy stopniem wydajnoœci, na jaki

nas staæ. (gor¹ce pragnienie)
Mówi¹c skromnie, by³o to interesuj¹ce doœwiadczenie, a my czujemy

w sobie obecnie wiêksz¹ determinacjê, wiêksze o¿ywienie i wiêksz¹
wolê ¿ycia ni¿ przed tym wydarzeniem. (gor¹ce pragnienie)

Czujê, jak rodzi siê we mnie poczucie nowej determinacji. (moc)
Z radoœci¹ oczekujê wydarzeñ, które przysz³oœæ przyniesie. (pasja)
Wiem, ¿e wszystko dobrze siê u³o¿y. (wiedza)
Sprawy zawsze same siê dobrze uk³adaj¹. (wiedza)
Zawsze mieliœmy niesamowite szczêœcie. (wdziêcznoœæ)

Sytuacja dotycz¹ca ostrych konfliktów i g³odu: Jeden wielki ba³a-
gan panuje na tym œwiecie. Prowadzi siê tyle wojen, wystêpuje tyle
konfliktów i jest tyle cierpienia. Zupe³nie nie rozumiem, dlaczego
tak wielu ludzi wci¹¿ przymiera g³odem, skoro dysponujemy tak¹
technologi¹ i mamy tyle dostêpnych œrodków? Wygl¹da na to, ¿e do
tego czasu powinniœmy byli znaleŸæ lepsze wyjœcie z tej sytuacji.
Ogarnia mnie zniechêcenie. Czujê siê winny tej sytuacji. Wzbiera
we mnie gniew.

Dysponujemy technologi¹ pozwalaj¹c¹ nam na wykarmienie ca³e-
go œwiata, zatem dlaczego jej w tym celu nie wykorzystujemy?
(gniew)

Chêtnie przekaza³bym czêœæ mojej nadwy¿ki finansowej potrzebu-
j¹cym, ale nie wierzê, ¿e trafi³aby ona do tych, którzy jej najbar-
dziej potrzebuj¹. (zniechêcenie)

Osoby piastuj¹ce stanowiska w³adzy powinni sprawniej wykony-
waæ swoj¹ pracê. (obwinianie)

Na œwiecie ¿yje tylu cierpi¹cych ludzi. (zamartwianie siê)
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Ten wzorzec jest tak rozpowszechniony, ¿e nawet na horyzoncie
nie widaæ poprawy. (pow¹tpiewanie)

My, jako cywilizacja, powinniœmy byli ju¿ dawno poczyniæ wiêksze
postêpy. (rozczarowanie)

Jest tak wielu potrzebuj¹cych, a u nas panuje taki ba³agan. (uczucie
przyt³oczenia)

Musimy lepiej siê zorganizowaæ. (frustracja)
Nie s¹dzê, aby komukolwiek naprawdê zale¿a³o na poprawie sytu-

acji. (pesymizm)
Mêczy mnie rozmyœlanie nad t¹ kwesti¹. (nuda)
Z pewnoœci¹ ¿yj¹ na tym œwiecie ludzie maj¹cy dobre pomys³y.

(pe³nia nadziei)
Ka¿da poprawa sytuacji rodzi siê z czyjegoœ pomys³u. (optymizm)
Nawet moim wspó³ziomkom nie zawsze finansowo pomyœlnie siê

uk³ada³o, ale przewa¿aj¹ca czêœæ spo³eczeñstwa prze¿ywa obec-
nie okres dobrobytu. (optymizm)

Podobnie jak nasze ¿ycie w tym narodzie stopniowo uleg³o popra-
wie, to samo mo¿e spotkaæ innych. (pozytywne oczekiwanie)

Moim pragnieniem jest, aby ludziom na ca³ym œwiecie znakomicie
siê powodzi³o i aby czuli siê szczêœliwi. (gor¹ce pragnienie)

Chcê podró¿owaæ i doznawaæ, z pierwszej rêki, nowych doœwiad-
czeñ p³yn¹cych z tego zadziwiaj¹cego œwiata. (entuzjazm)

Chcê udowodniæ sobie samemu, ¿e Dobrobyt i Dobrostan napraw-
dê przewa¿aj¹ na naszej planecie. (gor¹ce pragnienie)

Chcê staæ siê przyk³adem osoby, której œwietnie siê powodzi. (gor¹-
ce pragnienie)

Kocham mój naród i ¿ycie, które przysz³o mi prowadziæ. (wdziêcz-
noœæ)

Kocham œwiadomoœæ, ¿e mam wp³yw na moje ¿ycie poprzez œwia-
dome i celowe generowanie sprzyjaj¹cych temu myœli. (wolnoœæ/
moc/radoœæ)

Kocham œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy z nas dysponuje umiejêtnoœci¹ stwo-
rzenia takiego ¿ycia, jakie sam sobie wybierze. (wiedza)

Sytuacja dotycz¹ca œrodowiska naturalnego: Obawiam siê, ¿e nisz-
czymy nasz¹ planetê. Powietrze nie jest ju¿ czyste. Nie mo¿na piæ
wody, jest ska¿ona. Ryby wymieraj¹, czapy lodowe topniej¹. Czujê
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siê winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia
bezpieczeñstwa. Bojê siê.

Nie chcê przyczyniaæ siê do destrukcji naszej planety, ale ja jestem
sam, a moje dzia³ania mog¹ zdzia³aæ tak niewiele. (poczucie bez-
silnoœci)

A co jeœli, w naszej niewiedzy lub ¿¹dzy zysku, stworzyliœmy styl
¿ycia, który naprawdê zagra¿a naszej planecie? (lêk)

Jeœli badania naukowe wykazuj¹, ¿e wytwarzane przez nas emisje
naprawdê s¹ szkodliwe, jak to mo¿liwe, by jakikolwiek rozs¹dnie
myœl¹cy polityk nadal zezwala³ na dalsze szkodliwe emisje tego
typu? (wœciek³oœæ)

Polityków nale¿y rozliczaæ z ich nieodpowiedzialnych dzia³añ. (ze-
msta)

Zamiast nagradzaæ ich za z³y os¹d sytuacji, powinniœmy ich uka-
raæ. (zemsta)

Politycy maj¹ dostêp do faktów, a mimo tego kontynuuj¹ ten sam
kierunek dzia³añ. Jak oni w ogóle mog¹ spokojnie spaæ? (gniew)

Oni wszyscy s¹ diab³a warci. (zniechêcenie)
Nasi przywódcy s¹ skorumpowani, a wyborcy zapatrzeni w siebie.

(obwinianie)
Zmierzamy w bardzo niebezpiecznym kierunku. (zamartwienie siê)
Nie widzê, ¿eby coœ mia³o siê zmieniæ. (pow¹tpiewanie)
W latach mojej m³odoœci, naszych przywódców uwa¿a³em za bar-

dzo m¹drych ludzi. (rozczarowanie)
Jeszcze tyle musi siê zmieniæ. (uczucie przyt³oczenia)
Ka¿dy zgodzi siê z tym, ¿e zmiana jest nieodzowna, lecz nikt nie

wyjdzie przed szereg, ¿eby zmieniæ tê sytuacjê. (frustracja)
Ka¿dy wydaje siê byæ zadowolony, jeœli tylko dostaje to, na czym

mu zale¿y. (pesymizm)
Znu¿y³a mnie ju¿ ca³a ta dyskusja. (nuda)
Równie dobrze mogê zaj¹æ siê swoimi sprawami i skupiæ siê na

moim w³asnym ¿yciu, które, w przewa¿aj¹cej mierze, uk³ada mi
siê znakomicie. (zadowolenie)

Byæ mo¿e, sytuacja ulegnie poprawie, a byæ mo¿e nie jest tak Ÿle,
jak mi siê wydaje. (pe³nia nadziei)
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Ziemia jest potê¿n¹ planet¹ i istnieje od bardzo d³ugiego czasu.
NajwyraŸniej charakteryzuje j¹ wzorzec stabilnoœci. (optymizm)

Nasze wzorce zachowania nieustannie kszta³towane s¹ przez nasz¹
³atwoœæ zdobywania doœwiadczeñ i zawsze tak bêdzie. (pozytyw-
ne oczekiwanie)

Tak bardzo cieszê siê, ¿e samodzielne, z pierwszej rêki bêdê odkry-
waæ piêkno tej planety. (gor¹ce pragnienie)

Kompilujê listê nadzwyczajnych miejsc, które mam zamiar odwie-
dziæ. (gor¹ce pragnienie)

¯yjemy we wspania³ych czasach – w czasach, w których mo¿emy
z tak¹ ³atwoœci¹ podró¿owaæ i odkrywaæ nowe rzeczy. (wdziêcz-
noœæ)

Gdybym naprawdê chcia³, ju¿ dzisiaj móg³bym kupiæ bilet lotniczy
i przemieœciæ siê w ka¿de miejsce, do którego mia³bym ochotê
siê udaæ. (wolnoœæ)

¯yjemy we wspania³ych czasach. (radoœæ / wiedza)

Sytuacja dotycz¹ca wolnoœci obywateli: Mam wra¿enie, ¿e wol-
noœæ osobista obywateli jest w szybkim tempie ograniczana. Wydaje
siê, ¿e nasz rz¹d opanowa³o szaleñstwo pos³ugiwania siê swoj¹ tak-
tyk¹ silnego ramienia pod p³aszczykiem s³u¿enia „dobru wiêkszo-
œci”. A co z moim dobrem? Co z dobrem osób podobnych do mnie?
Rz¹d postrada³ zmys³y. Wiem, ¿e nie taka by³a intencja Ojców Za-
³o¿ycieli naszego narodu. Prawdopodobnie, na sam¹ myœl o tym,
przewracaj¹ siê w grobach. Ogarnia mnie rozczarowanie. Czujê siê
winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bez-
pieczeñstwa. Popadam w smutek. Czujê siê bezsilny.

Jak do tego dosz³o, ¿e zabrnêliœmy w miejsce, w którym takie osoby
piastuj¹ stanowiska rz¹dowe i rz¹dz¹ naszym krajem? (poczucie
bezsilnoœci)

Nie mogê sobie wyobraziæ, jakie¿ to racjonalne uzasadnienie mog¹
oni mieæ dla swoich absurdalnych posuniêæ. (poczucie bezsilnoœci)

Nie rozumiem, dlaczego spo³eczeñstwo nie wznosi g³oœnych krzy-
ków oburzenia? (rozpacz)
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To wrêcz przera¿aj¹ce, kiedy ludzie, którzy s¹ najwyraŸniej pozba-
wieni zdolnoœci postrzegania szerszego obrazu rzeczywistoœci,
sprawuj¹ w³adzê. (brak poczucia bezpieczeñstwa)

Jak to mo¿liwe, ¿e oni s¹ tak œlepi lub tak bezmyœlni i nie okazuj¹
¿adnego szacunku wobec ¿ycia innych osób ¿yj¹cych na ca³ym
œwiecie? (wœciek³oœæ)

Jak oni mog¹ tak postêpowaæ i nie odczuwaæ wyrzutów sumienia?
(wœciek³oœæ)

Mam nadziejê, ¿e obudz¹ siê pewnego dnia w pe³nej œwiadomoœci
szkód, jakie wyrz¹dzili. (zemsta)

Chcia³bym, aby ¿ycie stworzy³o im okazjê do doznania cierpienia
na w³asnej skórze. (zemsta)

Kiedy ktoœ posiada w³aœciwe informacje i stara siê coœ zmieniæ, od
razu jest eliminowany. (gniew)

Nikt nie przejawia chêci, ani nie jest zdolny wyjœæ przed szereg
i zrobiæ to, co s³uszne. (zniechêcenie)

Atmosfera korupcji przenika i przepe³nia szeregi naszej sceny poli-
tycznej. (obwinianie)

Nie jesteœmy w stanie dostrzec, z kim mamy do czynienia, a¿ do
momentu, kiedy jest ju¿ za póŸno. (zamartwianie siê)

Politycy nie dotrzymuj¹ danego s³owa. (rozczarowanie)
To jest jeden wielki ba³agan, który wydaje siê niemo¿liwy do rozwi-

k³ania. (uczucie przyt³oczenia)
Dlaczego opinia publiczna nie reaguje krzykiem oburzenia? (fru-

stracja)
Ludzie s¹ niedoinformowani lub zapatrzeni w samych siebie, albo

w ogóle im nie zale¿y. (pesymizm)
Pomimo tego, ich postawa nie wp³ywa w ¿aden znacz¹cy sposób

na mnie osobiœcie. (zadowolenie)
Jak pokazuje historia, kiedy sprawy przybieraj¹ naprawdê z³y obrót,

fala niepomyœlnych wydarzeñ w koñcu zawsze siê odwraca. (pe³-
nia nadziei)

Na ca³ym œwiecie musz¹ istnieæ genialni ludzie uzyskuj¹cy jasny
obraz doœwiadczeñ bêd¹cych naszym wspólnym udzia³em. (opty-
mizm)
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Wspaniali przywódcy rodz¹ siê w niesprzyjaj¹cych warunkach. (po-
zytywne oczekiwanie)

M³odzi ludzie na ca³ym œwiecie czerpi¹ z takich doœwiadczeñ ja-
snoœæ umys³u i si³ê. (pozytywne oczekiwanie)

Kolejne pokolenia zawsze zyskuj¹ na czystoœci intencji i jasnoœci
umys³u dziêki swoim poprzednikom. (pozytywne oczekiwanie)

Gdyby spojrzeæ na sprawy z szerszej perspektywy, ¿ycie na naszej
planecie staje siê coraz to lepsze. (pozytywne oczekiwanie)

Kiedy miliardy ludzi przypatruj¹ siê swojemu otoczeniu i obser-
wuj¹ œwiat wokó³ siebie artyku³uj¹c przy tym w³asne preferen-
cje, odbywa siê proces wysy³ania próœb do Wszechœwiata ze stro-
ny ca³ej planety. (gor¹ce pragnienie)

Źród³o odpowiada na nasze indywidualne i zbiorowe proœby, a pro-
ces ten przewy¿sza ma³ostkowoœæ naszej polityki. (moc)

Nikt inny nie dysponuje jak¹kolwiek moc¹ w moim ¿yciu. (moc)
Jam jest twórc¹ mojego w³asnego doœwiadczenia ¿ycia, podobnie

jak pozostali ludzie. (moc)
Dziêki koncentracji uwagi, mogê wzbudziæ w sobie tak dobre lub

tak z³e samopoczucie, jakie sam dla siebie wybiorê. (moc)
Podejmowane przeze mnie wybory powoduj¹ we mnie emisjê wi-

bracji odzwierciedlaj¹cych mój w³asny osobisty punkt przyci¹ga-
nia. (moc)

Ta sama zasada dzia³a dla ka¿dego. (moc)
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Wartość płynąca
z korzystania z tych procesów

ajistotniejsza rzecz, jak¹ pragniemy, abyœ wyniós³ z lektu-
ry procesów, które w³aœnie ci zaproponowaliœmy, to jasne
i wyraŸne pojêcie charakteru twojej prawdziwej pracy jako
Celowego Twórcy tj. pracy, która polegaæ bêdzie na har-

monizowaniu Energii twojej Istoty z Energi¹ Źród³a.
W ka¿dym z przytoczonych przyk³adów, jak równie¿ w przyk³a-

dach pochodz¹cych z twojego w³asnego ¿ycia, za ka¿dym razem,
kiedy odczuwasz negatywn¹ emocjê, zawsze oznacza ona tê sam¹
rzecz: w twoim wnêtrzu têtni ¿yciem pewne pragnienie, któremu ty
stawiasz opór i które sam powstrzymujesz od urzeczywistnienia siê,
poniewa¿ istnieje w tobie równie¿ przeciwstawna temu pragnieniu
wibracja, która jest aktywna. Powy¿sze procesy zosta³y ci przedsta-
wione, aby zademonstrowaæ sposoby na zniwelowanie owych prze-
ciwstawnych wibracji.

Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e w trakcie lektury tych procesów,
w pewnych kwestiach siê z nami nie zgadza³eœ, argumentuj¹c, ¿e
proces lub rozwi¹zanie, jakie zaproponowaliœmy, nie rozwi¹za³o
problemu. Nie mogê poj¹æ, jak ten proces ma powstrzymaæ czapy
lodowe przed stopnieniem... lub faktycznie spowodowaæ, ¿e mój
s¹siad pozbêdzie siê swoich gruchotów zaparkowanych przed jego
domem...

Rozdział 44.
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Jednak¿e, nie zapominaj o istocie twojej pracy, któr¹ stanowi zrów-
nowa¿enie Energii pomiêdzy twoimi najczêœciej uaktywnianymi
wibracjami (przekonaniami), a twoimi pragnieniami (intencjami).
Nie wolno ci ustawiaæ siê w niemo¿liwej sytuacji, w której wymaga³
bêdziesz, aby twój s¹siad pozby³ siê swoich gruchotów, byœ ty móg³
zestroiæ siê z Energi¹ twojego Źród³a. Twoje szczêœcie nie mo¿e za-
le¿eæ od posuniêæ twojego rz¹du lub od dzia³añ podejmowanych
przez twoj¹ matkê, ani te¿ od tego, czy czapy lodowe faktycznie
stopniej¹, czy nie. Musisz uzyskaæ kontrolê nad relacj¹ wibracji
pomiêdzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami, jeœli masz
staæ siê Celowym Twórc¹ oraz skutecznie i z powodzeniem osi¹gaæ
swoje w³asne cele i pragnienia lub ¿yæ w radoœci.

Nie ignoruj mocy p³yn¹cej ze Zestrojenia siê z Energi¹. Mistrzom
¿yj¹cym w waszych spo³eczeñstwach, twórczym geniuszom waszych
przesz³ych i teraŸniejszych cywilizacji, udawa³o siê odnaleŸæ tê har-
moniê... Ogromna ró¿nica istnieje pomiêdzy s³owami: „uwierz w swoje
marzenia”, a faktycznym byciem w wibracyjnej harmonii ze swoimi
marzeniami. Twoje s³owa nie stanowi¹ twojego punktu przyci¹gania,
lecz stanowi go wibracja, jak¹ z siebie emitujesz.

Jeœli celowo i œwiadomie zastosujesz owe procesy z intencj¹ zhar-
monizowania wibracji twojej Istoty, procesy te obdarz¹ twoje dzia³a-
nie potêg¹, dziêki czemu staniesz siê skutecznym i radosnym Celo-
wym Twórc¹ w³asnego ¿ycia.
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Dziewięćdziesiąt dziewięć
procent każdego aktu
twórczego ukończone jest
zanim widoczne są dowody
jego istnienia

esteœ teraz œwiadomy faktu, ¿e jesteœ magnesem lub twórc¹
swojego w³asnego doœwiadczenia ¿ycia i chcemy, abyœ zda³
sobie sprawê z faktu, ¿e tylko ty nim jesteœ. S¹dzimy, ¿e obec-
nie rozumiesz ju¿ lepiej ni¿ kiedykolwiek przedtem, w jaki

sposób tworzysz swoje ¿ycie, gdy¿ uœwiadamiasz sobie teraz, ¿e nie-
ustannie wysy³asz z siebie sygna³y wibracyjne stanowi¹ce twój punkt
przyci¹gania.

Pragnieniem naszym jest to, abyœ zyska³ równie¿ œwiadomoœæ ist-
nienia swojego Systemu Naprowadzania Emocji, którego zadaniem
jest wskazywanie ci relacji wibracyjnej pomiêdzy twoj¹ skondenso-
wan¹ myœl¹ w chwili obecnej a wibracj¹ twojego pragnienia. Dos³ow-
nie jesteœ w stanie odczuæ, kiedy poruszasz siê w kierunku czegoœ,
czego pragniesz lub z dala od tego, czego pragniesz, podobnie jak po-
trafisz odczuæ, kiedy zbli¿asz siê do czegoœ niepo¿¹danego lub kiedy
oddalasz siê od tej rzeczy.

Cieszy nas to, ¿e na obecnym etapie rozumiesz równie¿ (lub przy-
najmniej zaczynasz rozumieæ), ¿e mo¿esz odbyæ ka¿d¹ podró¿ –
wyruszaj¹c z punktu, w którym siê znajdujesz – do punktu, do któ-
rego pragniesz dotrzeæ – wyra¿aj¹c to w kategoriach iloœciowych.
Twoja podró¿ prowadz¹ca do sukcesu w dos³ownie ka¿dym aspek-
cie twojego pragnienia ju¿ nigdy wiêcej nie musi powodowaæ w tobie
chaosu lub komplikowaæ twoich planów, gdy¿ masz do dyspozycji

Rozdział 45.
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jasne i wyraŸne sygna³y emocjonalne maj¹ce za cel zaprowadziæ ciê
do wszystkiego, czego zapragniesz.

Ka¿dy twój dzieñ sk³ada siê ze stymuluj¹cych, wzbudzaj¹cych
zainteresowanie i prowokuj¹cych do zastanowienia chwil, które,
niezale¿nie od tego, czy sobie to uœwiadamiasz, czy nie, powoduj¹
wysy³anie przez ciebie sygna³ów wibracyjnych, które ukierunkowa-
ne s¹ na twoj¹ przysz³oœæ, i to one odpowiadaj¹ za wszystko, co ci
siê przytrafia.

Ka¿da okolicznoœæ, ka¿de wydarzenie i ka¿de spotkanie z ka¿d¹
osob¹ – wszystko, czego w ¿yciu doznajesz – jest wynikiem twoich
myœli, refleksji, rozwa¿añ, wspomnieñ, obserwacji, przemyœleñ i wy-
obra¿eñ... Dos³ownie rzecz ujmuj¹c, w³asn¹ myœl¹ stwarzasz swo-
je ¿ycie.

Jesteœmy ogromnie zadowoleni, ¿e rozumiesz teraz wagê uœwia-
domienia sobie w³asnych emocji, gdy¿ emocje te pomagaj¹ ci zrozu-
mieæ – wtedy, kiedy sobie coœ przypominasz, zastanawiasz siê nad
tym, obserwujesz coœ lub wyobra¿asz coœ sobie – czy torujesz sobie
drogê do przysz³oœci wykorzystuj¹c w tym celu coœ, czego urzeczy-
wistnienie przyniesie ci radoœæ lub coœ, co nie da ci powodów do
zachwytu. A wzi¹wszy pod uwagê fakt, i¿ 99 procent ka¿dego aktu
twórczego jest gotowe zanim jesteœ w stanie dostrzec jakiekolwiek
fizyczne dowody na jego zaistnienie, niezwykle cenne jest zrozumie-
nie przekazu p³yn¹cego ze strony twoich emocji na temat kierunku,
w jakim pod¹¿aj¹ twoje myœli w chwili obecnej.

Pos³uguj¹c siê twoim Systemem Naprowadzania Emocji, jesteœ
w stanie ukierunkowaæ swoje myœli w kierunku rzeczy przynosz¹-
cych satysfakcjê zanim siê one urzeczywistni¹. Lecz jeœli bêdziesz
czeka³ na urzeczywistnienie siê tej rzeczy zanim zaczniesz nadawaæ
nowy kierunek swoim myœlom, bêdzie to dla ciebie o wiele trudniej-
szym zadaniem, poniewa¿, kiedy ju¿ niepo¿¹dana rzecz siê urzeczy-
wistni, wtedy o wiele trudniej jest skupiæ siê na przedmiocie swoich
pragnieñ.

Kiedy zaakceptujesz fakt, i¿ w chwili obecnej jesteœ w trakcie
tworzenia rzeczy, które urzeczywistni¹ siê w twoim ¿yciu i celowo
kierujesz swoje myœli na myœli powoduj¹ce dobre samopoczucie...
to twoje doœwiadczenia, które zamanifestuj¹ siê w przysz³oœci, prze-
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pe³nione bêd¹ rzeczami, które wzbudz¹ w tobie zachwyt roztacza-
j¹c siê przed twoimi oczyma.

Ksi¹¿ka ta zosta³a napisana, aby pomóc uœwiadomiæ ci to, co jest
niewidzialne (w ka¿dym razie, na razie takim pozostaje) i ¿e jesteœ
w trakcie tworzenia. Nie s¹dzimy, ¿e celowo wybra³byœ przyci¹gniê-
cie do swojego doœwiadczenia ¿ycia raka, wypadku samochodowego,
bankructwa, czy rozwodu, lecz poniewa¿ wytwarzasz tyle myœli na
ten temat bez swojej uœwiadomionej o tym wiedzy, jesteœ czêstokroæ
zaskoczony pojawieniem siê rzeczy niepo¿¹danej. Czasami masz
wra¿enie, ¿e przychodzi ona znik¹d. Lecz ona nie pojawi³a siê znik¹d,
i nie przysz³a natychmiastowo. Pojawi³a siê w efekcie wielu, wielu
myœli o niej, które z siebie wyemitowa³eœ, a które przyci¹gnê³y do sie-
bie pasuj¹cy do nich ich odpowiednik.

Lecz teraz, po przeczytaniu niniejszej ksi¹¿ki, nie bêdziesz ju¿
zaskoczony manifestacj¹ rzeczy dobrych lub z³ych w twoim ¿yciu.
Gdy¿ ju¿ nigdy wiêcej nie bêdziesz skupiaæ siê na myœli, odczuwa-
j¹c, tym samym, odpowiadaj¹c¹ tej myœli emocjê wskazuj¹c¹ na
to, czy poruszasz siê w kierunku do czegoœ, czego pragniesz lub
w kierunku z dala od czegoœ, czego pragniesz, bez twojej œwiado-
mej o tym wiedzy. Relacja wibracji pomiêdzy twoim obecnym ak-
tem tworzenia, a twoim przysz³ym aktem tworzenia, bêdzie ci ju¿
znana.

 Uczucia znajduj¹ce siê na koñcu Skali Naprowadzania Emocji
takie jak: pasja, radoœæ, wdziêcznoœæ i mi³oœæ, s¹ przez ciebie tak
a nie inaczej odczuwane z powodu twojej percepcji w³asnej si³y i wol-
noœci. Uczucia znajduj¹ce siê na przeciwleg³ym koñcu Skali Napro-
wadzania Emocji takie jak depresja i lêk, s¹ w taki sposób przez
ciebie odczuwane z powodu twojej w³asnej percepcji bezsilnoœci
i zniewolenia. Lecz od teraz, poczucie bezsilnoœci ju¿ nigdy wiêcej
nie musi byæ twoim udzia³em, gdy¿ twoja wiedza jest zbyt bogata na
tym etapie, abyœ pozwoli³ sobie na takie uczucia.

Teraz rozumiesz, ¿e jedyn¹ rzecz¹, jaka kiedykolwiek mog³aby
ciê powstrzymaæ od doœwiadczania radosnej obfitoœci wszystkich
wspania³oœci, których otrzymania pragniesz, jest twoja w³asna bar-
wa wibracyjna naprowadzaj¹ca ciê w kierunku przeciwstawnym do
kierunku upragnionych przez ciebie rzeczy.
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Teraz rozumiesz, ¿e twoje wspania³e emocje pomagaj¹ ci w wyty-
powaniu szlaku w ka¿dej kwestii oraz ¿e pod¹¿aj¹c w kierunku emocji
wzbudzaj¹cych w tobie coraz to lepsze samopoczucie, bêdziesz wy-
sy³a³ w przysz³oœæ rakiety wibracji, które przyci¹gn¹ do ciebie rw¹cy
i równomierny strumieñ wspania³ych rzeczy.

W sytuacji, kiedy czujesz narastaj¹c¹ w sobie frustracjê lub poja-
wiaj¹ce siê oznaki zniecierpliwienia lub z³oœci, mo¿esz zatrzymaæ
siê na chwilê, aby uœwiadomiæ sobie tê myœl i zastanowiæ siê: Co ja
w tej chwili wysy³am do mojej wibracyjnej przchowalni? Czy powi-
nienem teraz zrobiæ ma³¹ przerwê i przekierowaæ moje myœli i zmie-
niæ kurs mojej prawdopodobnej manifestacji? Czy mo¿e powinie-
nem pozwoliæ myœlom by mnie ponios³y – niesione fal¹ Prawa
Przyci¹gania – i doœwiadczyæ konsekwencji moich pozbawionych
kontroli i nie ukierunkowanych myœli?

I chocia¿ w ka¿dej chwili i o ka¿dej porze mo¿esz zmieniæ bieg
ka¿dej rzeczy, nawet po jej manifestacji, zachêcamy ciê do tego,
abyœ zmienia³ jej bieg w momencie, kiedy rzecz ta kszta³towana jest
przez wibracje, gdy¿ o wiele ³atwiej jest wtedy j¹ zmieniæ. Lecz co
wa¿niejsze, chcielibyœmy, abyœcie zastanowili siê nad tymi miliona-
mi chwil w waszym prawdziwym ¿yciu, które mog¹ wzbudzaæ w was
dobre samopoczucie teraz, teraz, teraz.

Oczywiœcie, ¿e proces manifestacji nast¹pi. Z pewnoœci¹ nast¹pi
bez wzglêdu na to, czy bêdzie to manifestacja czegoœ dobrego, czy
z³ego, rzeczy po¿¹danej b¹dŸ niepo¿¹danej – manifestacja ta nast¹-
pi. Lecz twoje ¿ycie p³ynie w chwili obecnej, twoje emocje maj¹
miejsce w chwili obecnej, i twoje samopoczucie ma miejsce w chwili
obecnej. Zmieñ bieg swoich myœli tak, aby poprawi³y one twoj¹
chwilê teraŸniejszoœci – a manifestacje same o siebie zadbaj¹.

Ogromn¹ radoœæ sprawia nam obserwowanie, z naszego Nie-Fi-
zycznego punktu widzenia, sposobu, w jaki rozkwita wasze ¿ycie...
Jeœli moglibyœcie zobaczyæ swoj¹ przysz³oœæ w taki sposób, jak my j¹
widzimy, zdalibyœcie sobie sprawê, ¿e istniej¹ takie rzeczy po¿¹dane
i niepo¿¹dane, które w tej w³aœnie chwili, nabieraj¹ kszta³tów i przy-
bieraj¹ postaæ tu¿ pod waszymi drzwiami. A dzisiaj, jutro i pojutrze,
wzmocnicie to, co ju¿ istnieje, jeszcze jedn¹ myœl¹, jeszcze jedn¹
skondensowan¹ wibracj¹, co spowoduje powstanie w waszym ¿yciu
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punktu przechylenia siê szali lub punktu manifestacji. Zatem na-
prawdê warto dostroiæ siê do swojego wspania³ego Systemu Napro-
wadzania Emocji, aby zyskaæ œwiadomoœæ rzeczy, na krawêdzi ma-
nifestacji których w³aœnie siê znajdujecie.

Przychodzicie zamieszkaæ w tym ciele, zogniskowani w rzeczywi-
stoœci czasu i przestrzeni Postêpowej Fali, poniewa¿ uwielbiacie two-
rzyæ. W ca³ym Wszechœwiecie nie ma nic, co przynosi³oby wam
wiêcej satysfakcji, ni¿ nadawanie kszta³tu Energii, która tworzy
œwiaty, wykorzystuj¹c do tego celu moc waszego w³asnego skoncen-
trowanego umys³u.

Nie przyszliœcie tutaj, aby naprawiæ zepsuty œwiat, gdy¿ wasz œwiat
nie jest zepsuty.

Nie przyszliœcie tutaj, aby pomóc innym dostrzegaæ b³êdy ich
postêpowania i skierowaæ ich na inn¹ drogê.

Nie przyszliœcie tutaj, aby uzyskaæ aprobatê innej osoby poprzez
podejmowanie jakichœ konkretnych dzia³añ.

Wynurzyliœcie siê tutaj w tym wspania³ym œrodowisku kontrastu
dla odczucia dreszczu emocji i zachwytu p³yn¹cego z narodzin wa-
szych w³asnych osobistych preferencji. Przyszliœcie tutaj przy za³o-
¿eniu, ¿e bêdziecie w stanie odczuæ relacjê wibracji pomiêdzy wa-
szym nowym pragnieniem, a waszym obecnym punktem widzenia,
i z radoœci¹ oczekiwaliœcie procesu równowa¿enia Energii tych dwóch
wibracyjnych punktów obserwacji.

Wy³oniliœcie siê tutaj, by doœwiadczaæ radoœci wzbudzania w so-
bie nowych pragnieñ i dla zachwytu nad procesem równowa¿enia
Energii.

Poza tym, zgadza siê – radoœæ wywo³ywa³a w was myœl o manife-
stacji waszych aktów twórczych, lecz prawdziwy nacisk zawsze k³a-
dliœcie na tych 99 procentach aktu tworzenia, które maj¹ miejsce
przed manifestacj¹. Radoœæ p³yn¹ca z manifestacji, bez wzglêdu na
charakter aktu tworzenia, stanowi tylko krótki moment, który szybko
staje siê wyrzutni¹ rakietow¹, z której odpalasz swoje kolejne dzie-
³o tworzenia, a po nim nastêpne i kolejne. Lecz patrz¹c na sprawy
z twojego fizycznego punktu widzenia lub z twojego Nie-Fizyczne-
go punktu widzenia, w twoim ¿yciu chodzi, tak naprawdê, o te 99
procent aktu tworzenia maj¹cego miejsce przed manifestacj¹.
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* Dzisiaj, bez wzglêdu na to, gdzie siê udam, bez wzglêdu na to, co
bêdê robi³, bez wzglêdu na to, z kim to bêdê robi³... nic nie ma
wiêkszego znaczenia ni¿ moje dobre samopoczucie.

* Dzisiaj bêdê szuka³ tego, co pragnê dostrzec.
* Jestem twórc¹ mojej w³asnej rzeczywistoœci.
* W tym momencie, siêgnê po myœl wzbudzaj¹c¹ we mnie najlep-

sze uczucia, do której mam dostêp.
 * Myœl po myœli i uczucie po uczuciu, poprzez skupienie uwagi,

osi¹gnê harmoniê wibracyjn¹ mojego umys³u.
* Poszukam prawdziwej esencji wibracji mojej Istoty Wewnêtrznej,

i tak pokierujê ka¿d¹ moj¹ myœl¹, aby osi¹gn¹æ tê harmoniê wi-
bracyjn¹, gdy¿ taki jest prawdziwy sens równowa¿enia Energii.
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Potęga Świadomej Intencji

apisaliœmy tê ksi¹¿kê w odpowiedzi na wasze proœby, gdy¿
chcecie zrozumieæ, kim naprawdê jesteœcie i jakie miejsce
zajmujecie w pe³nym obrazie funkcjonowania Wszechœwia-
ta. Poza tym, pragniecie równie¿ zrozumieæ cel waszego

¿ycia i chcecie siê dowiedzieæ, w jaki sposób mo¿ecie najbardziej
optymalnie zrealizowaæ cel waszego pobytu na Ziemi w tym ciele
i w tym czasie.

Chcemy, abyœcie sobie przypomnieli, ¿e jesteœcie Odwiecznym
Twórc¹, który wynurzy³ siê w œwiecie Postêpowej Fali Myœli, aby
doœwiadczyæ radoœci p³yn¹cej z rozwoju Wszechœwiata. Chcemy, aby-
œcie sobie przypomnieli o wartoœci, jak¹ stanowicie, abyœcie uœwia-
domili sobie na jak wiele dobra zas³ugujecie, i abyœcie zakochali siê
w swoim ¿yciu.

Odczuwamy zadziwiaj¹c¹ moc waszej intencji, której towarzyszy
chêæ zrozumienia, w jaki sposób mo¿na œwiadomie i celowo two-
rzyæ w³asn¹ rzeczywistoœæ, i dos³ownie rzecz ujmuj¹c, przywo³ali-
œcie nas z otch³ani Wszechœwiata, abyœmy mogli pomóc wam przy-
pomnieæ sobie, kim jesteœcie i jak ogromna jest wasza wiedza.

Nie istnieje nic o wiêkszym dla was znaczeniu i nic, co przynosi-
³oby wam wiêksz¹ satysfakcjê, ni¿ œwiadome i celowe osi¹gniêcie
harmonii ze Źród³em. Uœwiadomienie sobie istnienia Energii Źró-
d³a, ale równie¿ celowe zestrojenie siê z ni¹, jest doœwiadczeniem

Rozdział 46.
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przynosz¹cym wam najwiêksze poczucie szczêœcia i rozkoszy. Taki
jest te¿ prawdziwy sens równowa¿enia Energii, a stanowi ono naj-
istotniejsz¹ czêœæ waszego ¿ycia na Ziemi.

Kiedy pozostajesz w wibracyjnej harmonii ze Źród³em, przedmiot
twojej uwagi jest miejscem zogniskowania Strumienia Energii, któ-
ra tworzy œwiaty. Mocy takiego zestrojenia nie da siê adekwatnie
wyraziæ s³owami, lecz mo¿na j¹ odczuæ. Moc tê odczuæ mo¿esz
w uczuciach radoœci, mi³oœci, obfitoœci i pasji.

Jeœli od d³u¿szego czasu zaznajamiasz siê z naszymi naukami lub
nawet po lekturze tej jednej ksi¹¿ki, pozna³eœ bogat¹ gamê ró¿nego
rodzaju gier, procesów i technik. Nie jest konieczne, abyœ stara³ siê
wszystkie je zastosowaæ lub nawet wiêkszoœæ z nich, gdy¿ zosta³y one
wszystkie przedstawione w tym samym celu i ka¿da z nich kryje w so-
bie moc. Zastosowanie ka¿dego z podanych procesów podniesie wi-
bracjê twojej Istoty. Zastosowanie ka¿dego z opisanych procesów przy-
bli¿y ciê do osi¹gniêcia harmonii z tym-kim-naprawdê-jesteœ. Ka¿dy
proces przyniesie ci poczucie ulgi, co bêdzie oznak¹ uwolnienia oporu.
Ka¿dy proces pomo¿e ci zrównowa¿yæ twoj¹ Energiê. Ka¿dy proces
pomo¿e ci skróciæ odcinek czasu niezbêdny do pokonania odleg³oœci
pomiêdzy punktem, w którym obecnie siê znajdujesz, a punktem, do
którego chcia³byœ dotrzeæ.

Nie czyñ ciê¿kiej pracy ze stosowania niniejszych procesów. Wy-
bierz jeden z nich, który najbardziej do ciebie przemawia i pos³uguj
siê nim dopóty, dopóki bêdzie on wzbudza³ w tobie dobre samopo-
czucie. Potem wybierz kolejny i nastêpny... Najwa¿niejsza rzecz, o któ-
rej powinieneœ pamiêtaæ, to ta, ¿e im lepsze twoje samopoczucie w da-
nej chwili, w tym wiêkszej harmonii pozostajesz wzglêdem swojego
Źród³a i w stosunku do swoich pragnieñ. A nic nie ma dla ciebie wiêk-
szego znaczenia ni¿ twoje dobre samopoczucie.

Pragnieniem naszym jest, aby niniejsza ksi¹¿ka wyzwoli³a ciê od
jedynej rzeczy, jaka kiedykolwiek mog³aby ciê zniewoliæ lub wywo-
³aæ w tobie wra¿enie, ¿e nie jesteœ wolny, gdy¿ jedyne zniewolenie,
jakie istnieje, to percepcja bezsilnoœci. Bezsilny jesteœ tylko wtedy,
kiedy nie pozostajesz w harmonii ze swoj¹ moc¹, a tylko ty posia-
dasz klucze do osi¹gniêcia tej harmonii. Nikt nie mo¿e ci ich ode-
braæ. Klucze te nale¿¹ do ciebie.
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Zatem twoja praca, twoja jedyna praca (bêdzie ona twoim sta³ym
zajêciem, która nigdy nie mo¿e dobiec koñca) polegaæ bêdzie na
zachowaniu ci¹g³ej œwiadomoœci relacji wibracyjnej pomiêdzy sku-
pieniem twojej uwagi w danym momencie, a skupieniem uwagi two-
jej Istoty Wewnêtrznej.

Twoja Istota Wewnêtrzna œwiadoma jest twoich nadziei i marzeñ
i na nich koncentruje swoj¹ uwagê. Kiedy ty siê na nich nie sku-
piasz, odczuwasz opór. Twoja Istota Wewnêtrzna œwiadoma jest
twojej wartoœci i wszelkiego dobra, na które zas³ugujesz. Kiedy ty
skupiasz siê na przeciwieñstwach tych wartoœci, odczuwasz opór.
Twoja Istota Wewnêtrzna oczekuje twojego sukcesu. Kiedy nie ma
takiego oczekiwania z twojej strony, odczuwasz opór. Twoja Istota
Wewnêtrzna czerpie radoœæ z procesu nieustaj¹cego rozwoju. Kiedy
tobie brakuje cierpliwoœci, odczuwasz opór. Twoja Istota Wewnêtrzna
wie, ¿e jesteœ Odwieczny. Kiedy ty czujesz, ¿e nie masz wystarcza-
j¹co du¿o czasu, odczuwasz opór. Twoja Istota Wewnêtrzna wie,
¿e twoja zdolnoœæ tworzenia nie zna granic. Kiedy ty czujesz siê
pozbawiony tej mocy, odczuwasz opór. Twoja Istota Wewnêtrzna
uwielbia innych, którzy dziel¹ z tob¹ ¿ycie na tej planecie. Kiedy ty
znajdujesz w nich niedoskona³oœci, odczuwasz opór. Twoja Istota
Wewnêtrzna wie, ¿e ka¿dy ma dostêp do tej samej mocy. Kiedy ty
przyjmujesz na siebie odpowiedzialnoœæ za ¿ycie innych, odczu-
wasz opór.

Zatem wybierz dla siebie techniki spoœród tych, które zaprezento-
waliœmy i pamiêtaj, ¿e nie istnieje tylko jeden s³uszny sposób na
osi¹gniêcie tej harmonii. Baw siê nimi, podejdŸ do nich elastycznie,
wypróbuj je na tyle, na ile potrafisz i nie oceniaj swoich wyników.
Po prostu, podejmij decyzjê, ¿e niezale¿nie od tematu dyskusji –
z przesz³oœci, teraŸniejszoœci, czy przysz³oœci – podejdziesz do niego
w sposób wywo³uj¹cy w tobie najlepsze mo¿liwe samopoczucie, na
jakie ciê staæ, z pozycji punktu, w którym obecnie siê znajdujesz.
A wraz z t¹ decyzj¹, twoje ¿ycie natychmiast wejdzie na œcie¿kê po-
myœlnoœci i rozkwitu.

Napisaliœmy tê ksi¹¿kê, aby pomóc wam zrozumieæ poni¿sze
najistotniejsze punkty stanowi¹ce odpowiedŸ na wo³anie, które, od
pewnego czasu, docieraj¹ do nas od tak wielu z was:
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• Jesteœ, przede wszystkim, Istot¹ Wibracyjn¹ ¿yj¹c¹ w Wibracyj-
nym Wszechœwiecie.

• Wibracjami tego Wszechœwiata w doskona³y sposób zarz¹dza po-
tê¿nie dzia³aj¹ce Prawo Przyci¹gania.

• Nie mo¿esz zaprzestaæ nieustannego emitowania z siebie wi-
bracji.

• Prawo Przyci¹gania u³atwia ci kszta³towanie w sobie nawyków
lub wzorców emitowania okreœlonej barwy wibracyjnej.

• Obserwowanie ludzi w twoim otoczeniu wp³ywa na twoj¹ barwê
wibracyjn¹.

• Obserwowanie twoich w³asnych doœwiadczeñ ¿yciowych wp³ywa
na twoj¹ barwê wibracyjn¹.

• Wiêkszoœæ ludzi emituje z siebie wibracje bêd¹ce, w przewa¿aj¹-
cej mierze, odpowiedzi¹ na to, czego s¹ œwiadkami.

• Wibracje, które z siebie emitujesz, stanowi¹ twój punkt przyci¹-
gania.

• To, o czym myœlisz, wibracje, które z siebie wysy³asz, i to, co ciê
w ¿yciu spotyka, stanowi¹ zawsze swoje idealne odpowiedniki.

• Niezale¿nie od tego, jakimi s³owami siê pos³ugujesz – „skupiam
uwagê; myœlê; przypominam sobie; zastanawiam siê; obserwujê;
wyobra¿am sobie; marzê” – emitujesz z siebie wibracje, na które
odpowiada Prawo Przyci¹gania.

• Im wiêcej uwagi poœwiêcasz okreœlonej myœli, tym bardziej domi-
nuj¹ca staje siê ta myœl w twojej wibracji.

• Twoje ¿yciowe doœwiadczenia s¹ wy³¹cznie wynikiem twoich
myœli.

• To ty jesteœ twórc¹ twojej w³asnej rzeczywistoœci.
• Za ka¿dym razem, kiedy kierujesz na coœ swoj¹ uwagê, aktywu-

jesz wibracjê tej rzeczy w sobie.
• Im wiêcej uwagi kierujesz na dan¹ myœl, tym bardziej aktywna

staje siê ta myœl w twojej wibracji, a¿ do chwili, w której, po pew-
nym czasie, myœl ta staje siê twoj¹ dominuj¹c¹ wibracj¹ lub do-
minuj¹cym czynnikiem twojego punktu przyci¹gania.

• Owe dominuj¹ce wibracje stanowi¹ podstawê wszystkiego, co ciê
w ¿yciu spotyka, i wszystkiego, w co wierzysz.

• Przekonanie jest tylko myœl¹, któr¹ bezustannie wytwarzasz.
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• Za poœrednictwem wielu doœwiadczeñ, wielu obserwacji i wielo-
krotnego skupiania myœli, przyci¹gasz do siebie ich odpowiednik
w postaci fizycznej manifestacji.

• 99 procent ka¿dego aktu twórczego jest ukoñczone zanim wi-
doczne s¹ jakiekolwiek fizyczne dowody jego urzeczywistnienia.

• W chwili obecnej, twoja przysz³oœæ bogata jest w potencjalne
manifestacje bêd¹ce wynikiem myœli, które wytwarza³eœ.

• Niektóre z tych manifestacji przynios¹ ci radoœæ, kiedy siê urze-
czywistni¹, a niektóre z nich nie wzbudz¹ twojego zachwytu.

• O wiele ³atwiej jest ci zawróciæ falê twoich wibracji i ukierunko-
waæ j¹ bardziej w kierunku rzeczy, których chcesz doœwiadczyæ,
zanim nie nast¹pi ich fizyczna manifestacja.

• Istnieje wiele rzeczy, których pragniesz, a które znajduj¹ siê obec-
nie na ró¿nych etapach gotowoœci na doœwiadczenie ich przez
ciebie, a twój System Naprowadzania Emocji pomo¿e ci nadal
d¹¿yæ do tych upragnionych przez ciebie rzeczy.

• Musisz znaleŸæ sposób na to, aby dezaktywowaæ swoje wibracje
odnosz¹ce siê do wszelkich niepo¿¹danych rzeczy, które s¹ w dro-
dze do twojej najbli¿szej i dalszej przysz³oœci.

• Dezaktywacja niepo¿¹danych wibracji opiera siê na tej samej za-
sadzie, co aktywacja po¿¹danych wibracji.

• Nie jesteœ w stanie jednoczeœnie aktywowaæ coœ, czego pragniesz
i coœ, czego nie pragniesz. Jesteœ w stanie aktywowaæ albo jedn¹,
albo drug¹ rzecz – a twoje emocje podpowiadaj¹ ci w bardzo jasny
i klarowny sposób, w kierunku której z nich prowadzi ciê kon-
centracja twojej uwagi.

• Abyœ móg³ d¹¿yæ do osi¹gniêcia tylko po¿¹danych rezultatów, ko-
nieczne jest, abyœ wczeœniej oszacowa³ d³ugoœæ ka¿dej podró¿y
poprzez uœwiadomienie sobie emocji, które ci towarzysz¹.

• Jesteœ Czyst¹, Pozytywn¹ Energi¹ Źród³a zogniskowan¹ w ciele
fizycznym, kieruj¹c¹ siê intencj¹ odniesienia korzyœci z dobro-
dziejstw œrodowiska kontrastu, poniewa¿ œrodowisko kontrastu
pomaga ci w podjêciu decyzji o twoich unikatowych preferencjach
i w ich skonkretyzowaniu.

• Poprzez siêganie po myœli wywo³uj¹ce w tobie najlepsze uczucia,
na jakie ciê staæ, dotycz¹ce konkretnego tematu w konkretnej



260

chwili, dbasz o wibracyjn¹ relacjê pomiêdzy twoimi myœlami,
wytwarzanymi w chwili obecnej, a myœlami twojego Źród³a.

• W trakcie dzisiejszego dnia, zachowaj œwiadomoœæ tego, ¿e two-
rzysz swoj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ. Poczuj emocje, które wyp³y-
waj¹ na powierzchniê twojej œwiadomoœci i uœwiadom sobie ich
ogromn¹ dla ciebie wartoœæ.

• Bez wzglêdu na to, jakie uczucia powoduje w tobie okreœlona
emocja, dobre lub z³e, silne lub subtelne, uœmiechnij siê na znak
dumy p³yn¹cej z uœwiadomienia sobie istnienia tej emocji i jej
znaczenia dla ciebie. Uznaj fakt, i¿ stanowi ona wibracyjn¹ wska-
zówkê pokazuj¹c¹ ci stopieñ twojego zestrojenia siê ze Źród³em
i z twoimi pragnieniami.

• Niezale¿nie od tego, jak¹ emocjê odczuwasz w chwili obecnej
w swoim wnêtrzu, poczuj radoœæ p³yn¹c¹ z uœwiadomienia sobie
tej emocji i pamiêtaj, ¿e zawsze, wszêdzie i w dowolnych, wybra-
nych przez ciebie okolicznoœciach, mo¿esz wybraæ takie myœli,
które poprawi¹ tê emocjê, a tym samym, poprawi¹ relacjê wzglêd-
noœci wibracyjnej pomiêdzy tob¹ w ciele fizycznym, a tob¹ jako
Energi¹ Źród³a.

• Postrzegaj siebie samego jako Energiê.
• Postrzegaj swoje Źród³o jako Energiê.
• B¹dŸ zawsze œwiadom relacji wibracji pomiêdzy tymi Energiami.
• Równowa¿enia Energii twojej Istoty nie mo¿na porównaæ do zdo-

bycia dyplomu wy¿szej uczelni, który pozostaje twój na zawsze,
kiedy ju¿ raz go zdoby³eœ. Równowaga Energii jest osi¹gana lub
nie w danej chwili. Zawsze jesteœ w stanie odczuæ swoje zestroje-
nie siê ze Źród³em lub brak owego zestrojenia, swoj¹ równowagê
lub brak tej równowagi, swoje po³¹czenie lub jego brak, swoje
przyzwalanie na to po³¹czenie lub nie.

• Jesteœ Energi¹ Źród³a zogniskowan¹ w obecnym ciele fizycznym,
a doœwiadczenie ¿ycia ma byæ dla ciebie Ÿród³em radoœci.

• Jesteœ Istot¹ wartoœciow¹. Jesteœ Istot¹ b³ogos³awion¹. Jesteœ
twórc¹. I znajdujesz siê tutaj na Postêpowej Fali Myœli, wynikaj¹-
cej z p³yniêcia po fali rozkwitu i rozwoju, bêd¹cego jednoczeœnie
obietnic¹ ¿ycia wiecznego.
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• Nie jest mo¿liwe, abyœ kiedykolwiek dokoñczy³ dzie³a. To dzie³o
nie ma koñca!

• Nie jest mo¿liwe, abyœ pope³ni³ b³¹d, poniewa¿ dzie³o twoje nigdy
nie zostanie ukoñczone.

Chcielibyœmy wyraziæ nasze uznanie dla wartoœci waszego ¿ycia.
Pragnieniem naszym jest to, abyœcie pogodzili siê z miejscem, w któ-
rym obecnie siê znajdujecie w ka¿dej dziedzinie waszego ¿ycia, uœwia-
damiaj¹c sobie, ¿e ruszaj¹c z tego w³aœnie punktu, mo¿ecie dotrzeæ
do ka¿dego miejsca przeznaczenia, jakie sobie obierzecie. Jeœli po-
têpicie swoj¹ obecn¹ sytuacjê lub bêdzie wami targaæ poczucie winy
lub te¿ win¹ za wasze obecne po³o¿enie obarczaæ bêdziecie innych,
wasza przysz³oœæ nie bêdzie odbiegaæ od waszej teraŸniejszoœci.
Lecz jeœli z³agodzicie nieco poczucie dyskomfortu wynikaj¹ce
z obecnego po³o¿enia i spróbujecie poprawiæ swoje samopoczucie,
choæ o trochê, emitowana przez was wibracja zacznie siê zmie-
niaæ, Prawo Przyci¹gania podtrzyma rozpêd si³y dzia³ania i, w bar-
dzo krótkim czasie, mo¿ecie dotrzeæ do punktu, w którym chcieli-
byœcie siê znaleŸæ.

PodejdŸcie do tego ³agodnie. Niech podró¿ ta bêdzie dla was za-
baw¹. Ka¿dego dnia powtarzajcie sobie te s³owa: Nie istnieje nic, co
mia³oby wiêksze znaczenie od mojego dobrego samopoczucia. Im
lepiej siê czujê, tym bardziej przyzwalam na pojawienie siê w mo-
im ¿yciu wszystkich wspania³ych rzeczy, które ¿ycie ma mi do
zaoferowania.

¯ywimy tu do was ogromn¹ mi³oœæ.
A na chwilê obecn¹, zakoñczyliœmy pisanie niniejszej ksi¹¿ki.



262

MAbraham na żywo:

pytania i odpowiedzi

Poni¿ej zamieszczamy zapis pochodz¹cy z interaktywnych warsz-
tatów Sztuka Przyzwalania (po niewielkiej korekcie

redakcyjnej w celu uzyskania wiêkszej jasnoœci przekazu)
zarejestrowany w miejscowoœci Tampa, na Florydzie

w sobotê, 8 stycznia 2005 r.

Abraham: Dzieñ dobry. Jesteœmy ogromnie uradowani wasz¹ tutaj
obecnoœci¹. Dobrze jest siê spotkaæ w celu wspó³tworzenia, zgodzicie siê
z nami? Zatem wiecie, czego pragniecie? Czy sprawia wam radoœæ ewo-
lucja waszych pragnieñ? Uwaga, zadajemy klasyczne pytanie: „Czy wa-
sze niespe³nione pragnienia wywo³uj¹ w was dreszczyk emocji?” „O tak
i to jeszcze jaki, w szczególnoœci te niespe³nione”.

Tak bardzo cieszymy siê na nadejœcie tego czasu... ju¿ odczuwa-
my go w waszych wibracjach. Dostrzegamy jak siê ods³ania w ete-
rze tego, co stanowi wasze przysz³e doœwiadczenia, nieomal¿e s³y-
szymy s³owa p³yn¹ce z waszych ust, w których mówicie: Jestem Istot¹
Odwieczn¹, co oznacza: Nigdy nie dokoñczê dzie³a, co oznacza:
Œrodowisko kontrastu bêdzie nieustannie rodzi³o we mnie nowe
preferencje, co oznacza: Energia Źród³a bêdzie nadal odpowiadaæ
na rodz¹ce siê we mnie preferencje, co oznacza: Zawsze bêdzie
istnia³o coœ, co okreœli³em mianem pragnienia, a co siê jeszcze nie
urzeczywistni³o – tak musi byæ. Jeœli jestem Odwieczn¹ Istot¹ –
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a jestem ni¹ (ty to powiedz lub my powiemy to za ciebie), zatem
zawsze musi istnieæ niespe³nione pragnienie.

Chcemy, abyœ pogodzi³ siê z t¹ koncepcj¹, poniewa¿, kiedy pogo-
dzisz siê z myœl¹, ¿e zawsze bêdzie istnia³o coœ, czego pragniesz,
choæ nie masz jeszcze pojêcia, w jaki sposób to nadejdzie, kiedy to
nadejdzie, sk¹d to nadejdzie lub kto wspomo¿e nadejœcie tej rzeczy
– zatem, kiedy pogodzisz siê z owym nigdy niekoñcz¹cym siê, wiecz-
nie ods³aniaj¹cym siê zjawiskiem stanowi¹cym twoje doœwiadcze-
nie ¿yciowe, wtedy rozpoczniesz ¿yæ ¿yciem, które by³o twoim za-
miarem, kiedy tutaj przyszed³eœ: ¿yæ rozwijaj¹c siê w radoœci i nigdy
nie koñcz¹c dzie³a.

Czasami s³yszymy, jak u¿ywacie s³owa doskona³y, a doskona³y
czasami brzmi tak (lub sprawia takie wra¿enie poprzez wibracjê,
któr¹ emanujecie wypowiadaj¹c to s³owo), jakbyœcie uwa¿ali, ¿e
wystarczy odhaczyæ wszystko z listy, a wtedy ¿ycie bêdzie doskona-
³e. „Kiedy zobaczê dooko³a siebie wszystkie okolicznoœci przynosz¹-
ce mi satysfakcjê, wtedy ¿ycie bêdzie doskona³e”. A my na to odpo-
wiadamy: wtedy nie bêdzie ciê ju¿ na tym œwiecie. I nie mamy tu na
myœli s³owa nie¿yj¹cy w takim znaczeniu, w jakim wy go u¿ywacie;
mamy na myœli takie znaczenie s³owa nie¿yj¹cy, ¿e nie¿yj¹cy nie
istniej¹. Mamy na myœli s³owo: zakoñczony. Mamy na myœli prze-
ciwieñstwo Odwiecznej Istoty, któr¹ jesteœcie.

Zatem, kiedy pojmiecie fakt, i¿ jesteœcie Istotami Odwiecznymi
i ¿e (nawet bêd¹c energi¹ skupion¹ w swoim obecnym ciele, w tej
wspania³ej, czasoprzestrzeni Postêpowej Fali Myœli), kiedy doœwiad-
czenia ¿yciowe powoduj¹ narodziny nowych pragnieñ w was samych,
jeœli tylko mo¿ecie siê odprê¿yæ i zrozumieæ, ¿e tak w³aœnie musi
byæ i czerpaæ radoœæ z faktu, ¿e proces tworzenia nie zosta³ zakoñ-
czony, i cieszyæ siê na moment, w którym obejrz¹ go wasze oczy,
wtedy osi¹gniecie punkt prawid³owo zrównowa¿onej Energii na owej
Postêpowej Fali Myœli i bêdzie to przypomina³o surfowanie po spiê-
trzonej i spienionej fali.

Zatem, kiedy mówimy o Równowa¿eniu Energii, kiedy mówimy
o osi¹ganiu harmonii z istot¹ was samych, kiedy mówimy o byciu
wibracyjnym odpowiednikiem wzglêdem tego Kim-Naprawdê-Jeste-
œcie, kiedy mówimy o zgodnoœci waszych pragnieñ z waszymi prze-
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konaniami – to, w rzeczy samej, mówimy o wykorzystaniu emocji
do wrysowania konturów waszych w³asnych wibracji w wibracje
Energii Źród³a. A kiedy wam siê to uda, bramy do niej prowadz¹ce
otworz¹ siê na oœcie¿.

Kiedy z kolei, bramy te otworz¹ siê na oœcie¿ (bramy do czego?
bramy do Źród³a), wtedy zaczniecie rozkwitaæ. Zyskacie jasnoœæ
umys³u, zaczniecie pewnym krokiem st¹paæ naprzód, poczujecie siê
znakomicie, a wszystko w waszym ¿yciu stanie siê cudowne. Sta-
niecie siê wtedy Istot¹, któr¹ byliœcie zanim pojawiliœcie siê w wa-
szym obecnym ciele, z tym, ¿e bêdziecie wtedy kimœ wiêcej ni¿ Istot¹,
któr¹ byliœcie zanim wynurzyliœcie siê w tym ciele, poniewa¿ bê-
dziecie wtedy Istot¹, która ju¿ wynurzy³a siê w tym ciele. Zatem
bêdziecie ow¹ Istot¹ Postêpowej Fali Myœli uczestnicz¹c¹ w doœwiad-
czeniu Postêpowej Fali, zestrojon¹ z Energi¹ Źród³a, po³¹czon¹ z Ener-
gi¹ Źród³a i pod³¹czon¹ do Energii Źród³a, od której pochodzicie,
a która rozwija siê, rozrasta i rozszerza wraz z wami. (Czy¿ nie jest
to wspania³e?)

Chcielibyœmy pomóc wam rozpoznaæ – bardziej precyzyjnie i na
wczeœniejszych etapach – kiedy pozostajecie w harmonii wibracyj-
nej z tym, czego pragniecie. Poka¿emy wam, w jaki sposób jesteœcie
w stanie, przy tak niewielkim nak³adzie si³ (o wiele mniejszym ni¿
wymaga tego opanowanie obs³ugi komputera), uzyskaæ wibracyjn¹
œwiadomoœæ barwy waszej w³asnej wibracji. A to, co z tym póŸniej
zrobicie, zale¿eæ bêdzie ju¿ od was.

Co do Sztuki Przyzwalania – kochamy brzmienie tych s³ów. Sztu-
ka Przyzwalania to temat naszego dzisiejszego spotkania i oznacza
dok³adnie przyzwolenie na moje w³asne Po³¹czenie z moj¹ Energi¹.
Nie oznacza ona sztuki godzenia siê na wszystkie straszne rzeczy lub
tolerowania ich. Oznacza ona: sztukê odnajdywania mojej harmonii,
a tym samym, ¿ycie w radoœci niezale¿nie od tego, co wydarza siê
w moim otoczeniu. Oznacza ona: osi¹ganie takiej harmonii wibra-
cyjnej z Istot¹, któr¹ jestem poprzez szukanie pozytywów, poprzez
prowadzenie zeszytów wdziêcznoœci oraz poprzez tak ogromne pra-
gnienie dobrego samopoczucia, ¿e pragnienie to utrzymuje mnie
nieustannie w harmonii wibracyjnej z tym, kim-naprawdê-jestem.
A wtedy, chocia¿ pojawi siê w moim ¿yciu zjawisko kontrastu i cho-
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cia¿ mog¹ pojawiæ siê problemy, których projekcji w przysz³oœæ byæ
mo¿e dokonam, skoro tylko dokonam projekcji jakiegokolwiek pro-
blemu (co, w rzeczy samej, stanowi wysy³anie proœby, czy¿ nie?),
odpowiedŸ na niego pojawi siê natychmiastowo.

Mo¿ecie nabraæ takiej bieg³oœci w dokonywaniu projekcji problemów
lub pytañ w przysz³oœæ – i uzyskiwaniu na nie natychmiastowych od-
powiedzi, ¿e odpowiedzi te mog¹, w rzeczy samej, urzeczywistniæ siê
w tym samym czasie, co problem, w wyniku czego problem ten nie
zd¹¿y nawet zaistnieæ w waszej œwiadomoœci. Na tym polega proces
tworzenia w najlepszym wydaniu. Jest to sytuacja, w której kontrast
rodzi nieustannie nowe i lepsze doœwiadczenia, i zanim zd¹¿ycie nawet
zauwa¿yæ, i¿ brakuje wam nowego i lepszego doœwiadczenia, i ¿e ono
jeszcze nie pojawi³o siê – ono wtedy siê wydarza.

Oznacza to ¿ycie z pytaniami i skoro tylko bêdziecie w stanie zi-
dentyfikowaæ to, o czym pragniecie siê dowiedzieæ lub to, o czym
potrzebujecie siê dowiedzieæ, lub to, czego chcielibyœcie doœwiad-
czyæ – okolicznoœci i zdarzenia bêd¹ ju¿ w owej chwili tak zaaran¿o-
wane, i¿ bêdziecie doznawaæ tego, czego pragniecie nieomal¿e jed-
noczeœnie lub nawet w tym samym czasie, w którym wysy³acie proœbê
o spe³nienie tej rzeczy.

Sztuka ta trwa przez ca³e ¿ycie. Nigdy nie ukoñczycie dzie³a.
Wracaæ tutaj bêdziecie ¿ycie po ¿yciu dla samej radoœci p³yn¹cej
z procesu tworzenia i to nie dlatego, ¿e istnieje kilka szczebli na dra-
binie, po której musicie siê wspi¹æ, i nie dlatego, ¿e zbieracie za to
punkty na wykresie, ani nie dlatego, ¿e istnieje pewna hierarchia,
w której macie nadzieje zaistnieæ, ani nie dlatego, ¿e pragniecie osi¹-
gn¹æ pewien stopieñ perfekcji i nigdy ju¿ nie musieæ tu powracaæ.
Jesteœcie twórcami, którzy uwielbiaj¹ tworzyæ! A my jesteœmy tutaj
po to, aby wam przekazaæ, ¿e nigdzie i nigdy we Wszechœwiecie nie
ma miejsca wspanialszego ni¿ owa rzeczywistoœæ czasoprzestrzeni,
w której skupiliœcie wasz¹ Energiê. Wasze œrodowisko obfituje w kon-
trasty. Jego ró¿norodnoœæ jest tak zadziwiaj¹ca. Wasza umiejêtnoœæ
skupiania uwagi nigdy nie by³a wiêksza. Do tego wszystkiego, przy-
pominacie sobie teraz kim jesteœcie i powracacie do harmonii, dziê-
ki czemu delektowaæ siê bêdziecie pe³ni¹ radoœci ¿ycia, które two-
rzycie.
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Bardzo chêtnie porozmawiamy z wami na ka¿dy temat, który ma
dla was znaczenie. Nie ma tutaj tematów tabu. Bêdziecie œwiadka-
mi wspania³ego ods³onienia, kiedy dostrze¿ecie jak sprawa, która
doskonale nadawa³a siê jako fundament pod wasze pytanie, wyprze-
dzi je samo. Wiemy o was wszystko. Nie obawiajcie siê: nie ujawni-
my niczego, czego nie chcecie ujawniaæ. Jesteœmy wyczuleni na
punkcie waszej prywatnoœci.

Wa¿ne jest, abyœcie, w pewnym stopniu, objaœnili t³o waszego
doœwiadczenia tak, aby inne osoby przys³uchuj¹ce siê wam mog³y
odebraæ wibracyjny odpowiednik sytuacji, w jakiej siê znajdujecie
oraz wasz¹ barwê wibracyjn¹. Lecz nie bêdziemy siê na tym aspek-
cie zbytnio koncentrowaæ, gdy¿ pragnieniem naszym jest pomóc
wam w zrównowa¿eniu waszych Energii w ka¿dej kwestii, która ma
dla was znaczenie. Chcemy, abyœcie osi¹gnêli harmoniê wibracyjn¹
z tymi rzeczami, których pragniecie. Chcemy, abyœcie pojêli, i¿
wszystkie doœwiadczenia, jakie sta³y siê waszym udzia³em, te dobre
i te, które mianem „dobrych” nie mo¿ecie okreœliæ..., wys³a³y pra-
gnienia w kierunku waszej przysz³oœci, które s¹ tam dla was prze-
chowywane... w³aœnie dla was!

Zosta³y zakodowane wasz¹ wibracj¹ – i nale¿¹ do was. S¹ dla was
przechowywane w przechowalni wibracyjnej. A kiedy osi¹gniecie har-
moniê wibracyjn¹ wzglêdem tych rzeczy, o których pragnieniu poinfor-
mowaliœcie Wszechœwiat (a wiecie, ¿e od jakiegoœ czasu wysy³aliœcie do
Wszechœwiata coraz to wiêcej informacji o ró¿nych aspektach waszych
pragnieñ), Wszechœwiat po³¹czy wszystkie te ró¿ne aspekty wszystkich
waszych rozmaitych pragnieñ w doskona³e rozwiniêcie w postaci ma-
nifestacji. W waszej przysz³oœci czekaj¹ na was rzeczy, o których na-
wet nie pomyœleliœcie, poniewa¿ stanowi¹ one po³¹czenie pragnieñ,
które wys³aliœcie ju¿ w kierunku przysz³oœci.

Ktoœ uku³ wspania³e wyra¿enie, kiedy wypowiedzia³ te s³owa: „Uwa-
¿aj, o co siê modlisz, bo mo¿esz to dostaæ”. A my powiadamy: wszyst-
ko, o czym myœlisz, czeka na ciebie w wibracyjnej przechowalni
w niedalekiej przysz³oœci. Wszystko pozostaje kwesti¹ stopnia, w ja-
kim potrafisz siê z t¹ materi¹ wibracyjnie zestroiæ.

No dobrze. Macie jakieœ tematy, o których chcielibyœcie porozma-
wiaæ? Tak? Proszê bardzo.
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Pastor odkrywa Nauki Chrystusowe w Abrahamie

Uczestnik warsztatów: Chcia³bym podziêkowaæ wam oraz Jer-
ry’emu i Esther za to wszystko, co robicie, poniewa¿ jest to coœ wspa-
nia³ego, a szczególnie wasza ksi¹¿ka (Proœ a bêdzie ci dane). Jestem
pastorem (miejscowego koœcio³a) i korzystamy z waszych materia-
³ów ju¿ od pewnego czasu. Mam do was pytanie dotycz¹ce przeko-
nañ. Z tego, co przeczyta³em i z tego, co zrozumia³em z przekazu
p³yn¹cego do mnie od mojej w³asnej Istoty, przekonania to nic in-
nego jak tylko kwintesencja dawnych myœli, do których raz po raz
powracamy a¿ do momentu, w którym zaczynaj¹ one w nas na sta³e
funkcjonowaæ.

Abraham: To myœli, które nieustannie wytwarzasz. Przekonanie
to myœli, któr¹ tak czêsto w sobie aktywowa³eœ, ¿e sta³a siê ona
dominuj¹c¹ uaktywnion¹ myœl¹. Zgadza siê.

Uczestnik warsztatów: Wydaje mi siê równie¿, ¿e nie mo¿na
zmieniæ tych przekonañ, lecz mo¿na po prostu stworzyæ nowe prze-
konanie i ¿yæ zgodnie z tym nowym przekonaniem. Innymi s³owy,
jeœli zacznê dzia³aæ z pozycji radoœci, a byæ mo¿e kiedyœ dzia³a³em
z pozycji furii, to mogê dzia³aæ z pozycji radoœci przez wiêkszoœæ
czasu, lecz ten niepohamowany gniew wydaje siê wci¹¿ we mnie
istnieæ. Kiedy raz za jakiœ czas zdarzy mi siê potkniêcie, powinie-
nem siê podnieœæ i powróciæ do pozycji radoœci.

Abraham: Có¿, przebiega to w sposób nastêpuj¹cy. Ka¿da myœl,
któr¹ kiedykolwiek wytworzy³eœ, wci¹¿ istnieje. Lecz ka¿da myœl, któr¹
kiedykolwiek wytworzy³eœ, nie jest, w chwili obecnej, w tobie uak-
tywniona. Przyrównaæ to mo¿na do radiowych wie¿ transmisyjnych
przesy³aj¹cych wszelkie mo¿liwe sygna³y poprzez przestrzeñ ciê ota-
czaj¹c¹. Sygna³y radiowe, telewizyjne, telefonii komórkowej, wszyst-
kie te rodzaje sygna³ów przenikaj¹ twoje otoczenie w chwili obec-
nej. Lecz ty niekoniecznie wiesz o istnieniu tych sygna³ów wokó³
ciebie, chyba ¿e w³¹czysz odbiornik, który odbierze jeden z nich. To
twoja wibracja aktywuje ów odbiornik, co z kolei sprawia, ¿e anga-
¿ujesz siê w te sygna³y, które uaktywni³eœ.

Powiedzia³eœ coœ bardzo trafnego, co chcielibyœmy nieco doprecy-
zowaæ. Powiedzia³eœ, ¿e niekoniecznie mo¿na zmieniæ myœli b¹dŸ
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przekonanie, ale mo¿na wybraæ inn¹ myœl lub inne przekonanie.
I to siê zgadza. Lecz, chcielibyœmy dodaæ, ¿e mo¿esz aktywowaæ tê
myœl dosyæ regularnie, a Prawo Przyci¹gania u³atwi ci ci¹g³¹ akty-
wacjê tej myœli. Jednak¿e, jeœli masz w sobie wystarczaj¹co du¿o
m¹droœci, aby zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e dana aktywowana myœl
nie wywo³uje w tobie znakomitego samopoczucia, wtedy byæ mo¿e
wybierzesz myœl, która powoduje w tobie nieco lepsze samopoczu-
cie. A jeœli wybierzesz myœl, która powoduje w tobie znacznie lepsze
samopoczucie, Prawo Przyci¹gania nie pomo¿e ci jej odnaleŸæ, gdy¿
wasze sygna³y bêd¹ zbyt od siebie oddalone. Lecz, jeœli wybierzesz
myœl, która w niewielkim stopniu poprawia twoje samopoczucie i ce-
lowo oraz œwiadomie j¹ aktywujesz, wtedy nowo aktywowana myœl
stanie siê twoim Punktem Ustawienia Wibracji lub te¿ przekona-
niem, a ta druga myœl w pewnym stopniu os³abnie. Z biegiem czasu
mo¿e siê okazaæ, ¿e w ogóle nie powróci. Kiedy bêdziesz œwiadomie
siêga³ po myœli w coraz to wiêkszym stopniu poprawiaj¹ce twoje
samopoczucie, wtedy – w pewnym sensie – zdezaktywujesz pozo-
sta³e niepo¿¹dane myœli.

 Ale uwaga, chcemy byœcie nas dobrze zrozumieli. Nie mo¿esz
dezaktywowaæ tej myœli, i to dok³adnie powiedzia³eœ. A im czêœciej
aktywowaæ bêdziesz tê now¹ myœl, wtedy tym ³atwiej tê myœl i inne
podobne do niej myœli, przyci¹gniesz do siebie.

Zatem, powiedzmy, ¿e ju¿ tego dokona³eœ. Odrobi³eœ swoje zada-
nie domowe. Ogólnie rzecz bior¹c, czujesz siê coraz to lepiej. A tu
nagle wydarza siê coœ, co od d³u¿szego czasu siê nie wydarzy³o, a ty
dostrzegasz to w telewizji i rzecz ta skupia twoj¹ uwagê oraz powodu-
je ona w tobie aktywacjê myœli, która nie by³a w tobie od d³u¿szego
czasu aktywowana. Có¿, nie popadaj w panikê. Po prostu zrozum, ¿e
wydarzy³o siê coœ, co aktywowa³o w tobie tê myœl i jeœli tylko siê-
gniesz po myœl powoduj¹c¹ w tobie nieco lepsze samopoczucie, mo-
¿esz ca³kowicie zmieniæ swoje samopoczucie.

W rzeczy samej, na tym w³aœnie polega proces budowania pomo-
stów przekonañ. Temat po temacie, siêgasz po myœl wywo³uj¹c¹ w to-
bie lepsze samopoczucie i po kolejn¹ wywo³uj¹c¹ lepsze samopoczu-
cie… Powiedzmy, ¿e istnieje sto ró¿nych tematów, które czêsto
aktywujesz, które stanowi¹, w pewnym sensie, aktywacje negatyw-
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nych myœli, lecz podchodz¹c do ka¿dej z nich z osobna, wywo³ujesz
w sobie lepsze samopoczucie. Zatem teraz, masz ju¿ oko³o 50 z nich,
które powoduj¹ w tobie ca³kiem dobre samopoczucie, a drugie 50 ta-
kich, które nie wzbudzaj¹ w tobie dobrego samopoczucia. Lecz pod-
chodz¹c do nich jedna po drugiej, od 49, przez 48, po 47 siêgasz po
myœl poprawiaj¹c¹ twoje samopoczucie. Po pewnym czasie bêdziesz
mia³ 90 spraw, które w przewa¿aj¹cej mierze powoduj¹ w tobie pozy-
tywne uczucia i tylko niewiele spraw, jak byæ mo¿e podatki lub bom-
bardowania ludzi na zlecenie rz¹du lub kataklizmy typu tsunami...
jednym s³owem, sprawy o ogromnym znaczeniu, które jednak w nie-
wielkim stopniu dotycz¹ ciebie osobiœcie w codziennym ¿yciu, lecz
niepokoj¹ ciê, kiedy kierujesz na nie uwagê. W tych przypadkach,
podejdŸ do ka¿dej z nich indywidualnie, podejmij decyzjê i zestrój siê
z ni¹ wibracyjnie i tak, a¿ do chwili, w której, zanim siê spostrze¿esz,
osi¹gniesz harmoniê, poniewa¿ wyruszy³eœ w Podró¿ Emocjonaln¹,
co jest ³atwe do wykonania, w przeciwieñstwie do Podró¿y Dzia³añ,
która w wielu przypadkach jest niemo¿liwa do wykonania. W efekcie
tego uda³o ci siê systematycznie osi¹gn¹æ harmoniê z dobrym samo-
poczuciem.

Zatem powstaje nastêpuj¹ce pytanie: „Czy mogê dotrzeæ do miej-
sca, w którym wyrobiê w sobie nawyk osi¹gania tak dobrego samo-
poczucia, ¿e nic, co mog³oby siê wydarzyæ, nie wywo³a we mnie
ponownie z³ego samopoczucia?”. A my odpowiadamy: Jakie to ma
znaczenie? Skoro wyrobi³eœ w sobie umiejêtnoœæ sprawiania, aby
taki przypadek, równie¿ wywo³ywa³ w tobie pozytywne emocje. In-
nymi s³owy, byæ mo¿e, kiedy przeæwiczysz zamianê tych 100 nega-
tywnych aktywacji myœli na pozytywne, pojawi siê kolejnych 100
negatywnych aktywacji myœli mniej bolesnych, które bêdziesz chcia³
oczyœciæ z negatywów, a po nich, byæ mo¿e, pojawi siê kolejnych
100, jeszcze mniej dotkliwych, których negatywny ³adunek emocjo-
nalny bêdziesz chcia³ usun¹æ. Byæ mo¿e, kiedy dotrzesz do takiego
punktu przepe³niony nadziej¹... i optymizmem, bêdziesz chcia³ prze-
sun¹æ je wszystkie w obszary wdziêcznoœci, radoœci i uniesienia.

Twoja podró¿ nie ma koñca. Nigdy nie dotrzesz do miejsca, w któ-
rym bêdziesz chcia³ siê odizolowaæ od obfituj¹cych w kontrast do-
œwiadczeñ powoduj¹cych w tobie skupienie uwagi. To, czego poszu-
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kujesz (a przy okazji, dziêkujemy, ¿e pomog³eœ nam to wyartyku³owaæ)
to twórcza kontrola nad obiektem twojego w³asnego skupienia uwagi.
Nie chcemy, aby wasz rz¹d zmuszony by³ zaprzestaæ swoich obecnych
dzia³añ, abyœcie poczuli siê lepiej. Chcemy, abyœcie wyrobili w sobie
nawyk osi¹gania dobrego samopoczucia, bez wzglêdu na okolicznoœci.
Nie chcemy, aby ludzie mi³o was traktowali i nie ura¿ali waszych uczuæ,
tylko po to, abyœcie mogli cieszyæ siê dobrym samopoczuciem; chce-
my, aby wasze uczucia by³y nie do zranienia. Chcemy, abyœcie w tak
wielkim stopniu byli œwiadomi swojej umiejêtnoœci zmiany w³asnego
samopoczucia – za spraw¹ zwyk³ej na to ochoty i za poœrednictwem
skupienia uwagi – ¿e nie bêdziecie siê ju¿ obawiali tego, co dzieje siê
w œwiecie was otaczaj¹cym.

Nie obawiajcie siê œmierci, zakochajcie siê w ¿yciu. Nie przejmuj-
cie siê ludŸmi robi¹cymi rzeczy, które siê wam nie podobaj¹. Spra-
wujcie twórcz¹ kontrolê nad w³asn¹ wibracj¹, a tym samym, pozy-
skacie twórcz¹ kontrolê nad wszystkim, co was spotyka.

Uczestnik warsztatów: Zatem jest to tylko proces.
Abraham: Jest to nigdy niekoñcz¹cy siê i przynosz¹cy radoœæ pro-

ces. Z tego te¿ wzglêdu, jeœli przebywacie w jednej z tych ni¿szych
wibracji powoduj¹cych uczucia takie jak: lêk, gniew lub furiê, nie
zadrêczajcie siê. Zamiast tego, powiedzcie coœ takiego: „Aha, rozu-
miem: mój b³ogos³awiony System Naprowadzania przekazuje mi w tej
chwili informacjê, ¿e uaktywni³y siê we mnie jakieœ dawne wibracje
myœlowe. I nie ma to znaczenia. Winê za to nie ponosi moja mama.
Winê za to nie ponosi równie¿ rz¹d. To kwestia tego, co w ¿yciu
prze¿y³em. W efekcie nie czujê siê dobrze z moim aktualnym samo-
poczuciem. Zatem, muszê rozejrzeæ siê za lepszym samopoczuciem
lub muszê pogodziæ siê z jego obecnym stanem. Lecz muszê skory-
gowaæ moje obecne samopoczucie”. I masz w sobie si³ê, by tego do-
konaæ.

Kiedy poka¿esz samemu sobie, ¿e dysponujesz moc¹, by tego doko-
naæ, wtedy i tylko wtedy odzyskasz prawdziw¹ wolnoœæ. Poniewa¿ nikt
inny nie mo¿e obdarzyæ ciê t¹ wolnoœci¹ – wolnoœæ ta nadana jest ci
odgórnie. Innymi s³owy, le¿y ona u podstaw Wszechœwiata. Jesteœ tak
wolny, ¿e mo¿esz dobrowolnie wybraæ niewolê. Jesteœ wolny. Lecz je-
dyny sposób, w jaki kiedykolwiek mo¿esz dostrzec tê wolnoœæ jest po-
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przez zrozumienie, ¿e posiadasz umiejêtnoœæ wywo³ywania w sobie
dobrego samopoczucia, bez wzglêdu na okolicznoœci.

A kiedy dotrzesz do tego miejsca, w którym lêk nie bêdzie ju¿
istnia³, bêdzie to oznacza³o, ¿e dotar³eœ do miejsca wolnoœci. St¹d
mo¿esz udaæ siê gdziekolwiek sobie za¿yczysz. Stamt¹d mo¿esz wspa-
niale siê bawiæ, bez wzglêdu na okolicznoœci, pojmujesz to? Dok³ad-
nie tak.

Uczestnik warsztatów: Bardzo dziêkujê. Istnieje grupa erudytów
dzia³aj¹cych pod nazw¹ „Seminarium Jezusa”, którym uda³o siê wy-
odrêbniæ s³owa, które, jak im siê wydaje, naprawdê wypowiedziane
zosta³y przez Jezusa. I streœciæ je mo¿na na kilku stronach. I kiedy
przeczyta³em tych kilka sporz¹dzonych przez nich stron, sta³o siê dla
mnie spraw¹ oczywist¹, ¿e Jezus naucza³ dok³adnie tego samego, cze-
go wy nauczacie.

Abraham: Ta sama Energia.
Uczestnik warsztatów: Ca³kowicie siê zgadzam.
Abraham: Jerry ma przyjaciela, który tak naprawdê w³ada tylko

jêzykiem hiszpañskim, a któremu Jerry pragn¹³ przekazaæ swoje
wyrazy mi³oœci i wdziêcznoœci. Tak wiêc, Jerry napisa³ d³ugi list
w jêzyku angielskim i zabra³ go do innego swojego przyjaciela, który
zna jêzyk hiszpañski i poprosi³ go o przet³umaczenie listu na jêzyk
hiszpañski. Nastêpnie, przekaza³ swojemu przyjacielowi ów prze-
t³umaczony list, za który adresat by³ ogromnie wdziêczny. Kilka
tygodni póŸniej, kiedy Jerry mia³ ów list wci¹¿ przy sobie, spotka³
osobê, która by³a t³umaczem jêzyka angielskiego i hiszpañskiego.
Poprosi³ j¹ zatem, aby przet³umaczy³a ten sam list z hiszpañskiego
z powrotem na angielski. Kiedy czyta³ t³umaczenie swojego w³asne-
go listu, ledwo co list swój rozpozna³.

Uczestnik warsztatów: Dok³adnie to samo mia³o miejsce.
Abraham: Jerry odpar³: „To by³ tylko jeden i ten sam list, który

zosta³ przet³umaczony najpierw przez jedn¹ osobê, a nastêpnie przez
drug¹”. Potraficie sobie to wyobraziæ? Tych dwóch t³umaczy nie
mia³o innych intencji jak tylko dokonaæ wiernego przek³adu listu
nie kieruj¹c siê przy swoim postêpowaniu ¿adnymi innymi ukryty-
mi pobudkami. Zatem nic dziwnego, ¿e owi erudyci wyodrêbnili
nauki Jezusa i zawarli ich kwintesencjê w zaledwie kilku s³owach.
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Wiêkszoœæ tych nauk zosta³a w ogromnym stopniu wypaczona lub
pominiêta tak, aby s³u¿yæ interesom tych osób, które w tamtym
okresie, dokonywa³y ich interpretacji.

Z tego te¿ wzglêdu nie uwa¿amy, by dobrym pomys³em by³o po-
leganie tylko i wy³¹cznie na t³umaczeniu Esther. Uwa¿amy, ¿e po-
winniœcie uzyskaæ w³asne t³umaczenie.

Miłośnik kotów ma problemy
z mrożonymi zwierzętami

Uczestnik warsztatów: Witajcie, Abrahamie. Dziêkujemy wam
za wasz¹ cierpliwoœæ w stosunku do nas.

Abraham: £atwo jest byæ cierpliwym, kiedy wiesz, ¿e wszystko
jest w porz¹dku.

Uczestnik warsztatów: Czy dusze ludzi i zwierz¹t podró¿uj¹ ra-
zem ¿ycie po ¿yciu?

Abraham: Tak.
Uczestnik warsztatów: W jaki sposób mogê skontaktowaæ siê

z istotami przebywaj¹cymi w królestwie Nie-Fizycznym, czy rów-
nie¿ z moimi kotami?

Abraham: Chcesz spotkaæ siê z nimi na planie Nie-Fizycznym? Po-
wiedzia³eœ: „¿ycie po ¿yciu”, co zabrzmia³o jak ¿ycie fizyczne po ¿yciu
fizycznym. Zatem, czy chcesz spotkaæ siê ze swoimi kotami na planie
Nie-Fizycznym, czy tylko w przysz³ych istnieniach fizycznych?

Uczestnik warsztatów: Mam na myœli oba te warianty.
Abraham: Có¿, pozytywn¹ stron¹ tej sytuacji jest to, ¿e nie musisz

aran¿owaæ tego ze swojej perspektywy fizycznej. I tak jest dobrze,
poniewa¿ jest to du¿e zamówienie, i wiêkszoœæ z was nie wierzy, ¿e
potrafi czegoœ takiego dokonaæ. Zatem, jedyne dwie rzeczy, jakie s¹
konieczne do osi¹gniêcia czegokolwiek to sformu³owanie pragnienia,
a nastêpnie przyzwalanie na jego urzeczywistnienie siê. Kiedy wy³o-
nicie siê w przysz³oœci w waszych istnieniach fizycznych, szczególnie
jako dzieci, spotykacie siê z wieloma zwierzêtami domowymi dobrze
wam znanymi z innych istnieñ fizycznych. Dopiero bêd¹c doros³ymi
zaczynacie kwestionowaæ wasz¹ umiejêtnoœæ dokonywania tego.
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Czy¿ nie znaliœcie wiele zwierz¹t, które przypomina³y wam o wie-
lu innych zwierzêtach? Widzicie? A ludziom trudno jest zaakcepto-
waæ to, co za chwilê powiemy, lecz czasami jeden z waszych przyja-
ció³ w postaci zwierzêcia, który wywo³uje w was wra¿enie niezwykle
bliskiej znajomoœci jest, w gruncie rzeczy, czêœci¹ tego samego Stru-
mienia Energii, którym wy jesteœcie. Ludzi niepokoi ten fakt, ponie-
wa¿ tak bardzo satysfakcjonuje was pozycja zajmowana na górze
³añcucha pokarmowego lub na szczycie „ko³a karmicznego”, ¿e nie
przejawiacie chêci dzielenia siê ni¹ ze zwierzêtami. Innymi s³owy,
stawiacie sprawê w ten sposób: „Dajcie mi mojego zwierzaka, a ja
bêdê go kocha³, lecz nie chcê zajmowaæ tej samej czêstotliwoœci
Nie-Fizycznej fali wibracyjnej, co on”.

Pragniemy wam przekazaæ, ¿e Energia to Energia i ¿e przybywacie
tutaj do fizycznego doœwiadczenia ¿ycia maj¹c ró¿ne intencje, lecz
dzia³acie w oparciu o ten sam Strumieñ Energii Nie-Fizycznej. A kwin-
tesencja natury zwierzêcej, nie ró¿ni siê tak bardzo od kwintesencji
natury ludzkiej. Obie stanowi¹ Czyst¹, Pozytywn¹ Energiê.

Jedyn¹ ró¿nic¹ dziel¹c¹ cz³owieka od zwierzêcia, o której warto wspo-
mnieæ jest to, ¿e zwierzê, bez wyj¹tków, jest bardziej zestrojone ze
Źród³em, po³¹czone z nim i pod³¹czone do niego. Zwierzêta maj¹ lep-
szy kontakt ze swoj¹ prawdziw¹ Istot¹. Czêœciowo dzieje siê tak dlate-
go, ¿e nie ukrywaj¹ siê one za „jêzykiem”. Czêœciowo dlatego, ¿e ich
doœwiadczenia ¿yciowe s¹ krótsze i nie maj¹ one a¿ tylu okazji do sta-
wiania takiego oporu. Innymi s³owy, kiedy s³yszysz o motylach lub
o ptakach, które przemierzaj¹ odleg³e dystanse w celu migracji i mó-
wisz: „Có¿, który o tym wiedzia³? Który prowadzi³ to stado? Który wie-
dzia³, dok¹d ich poprowadziæ?”, to my odpowiadamy: Szersza Perspek-
tywa. One by³y po³¹czone z Szersz¹ Perspektyw¹.

Czy kiedykolwiek widzieliœcie stado ptaków i obserwowaliœcie ich
przelot zastanawiaj¹c siê, jak to siê dzieje, ¿e nie wpadaj¹ one na siebie
nawzajem? Przecie¿ kiedy nie patrzyliœcie na nie, one wcale nie by³y
zajête æwiczeniem tej umiejêtnoœci? Innymi s³owy, trafiaj¹ one do tej
strefy, w której Szersza Perspektywa zna ka¿d¹ czêœæ formacji. I ptaki te
spe³niaj¹ swoj¹ rolê, poniewa¿ instynktownie (tak mo¿na to uj¹æ w je-
den ze sposobów), i intuicyjnie (oto drugi sposób na wyra¿enie tego
samego), a jednoczeœnie wibracyjnie rzecz ujmuj¹c, ptaki te s¹ „w zgo-
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dzie z harmoni¹”, widzicie, znaj¹ swoje miejsce w szeregu. A wy wszy-
scy równie¿ pracujecie nad osi¹gniêciem tej samej wiedzy.

Czy kiedykolwiek zdarzy³o siê wam, ¿e prowadziliœcie samochód
i czuliœcie jak p³yniecie z nurtem ruchu drogowego, po czym spojrze-
liœcie na drogê przed siebie i mieliœcie przeczucie tego, co zaraz siê
wydarzy? I zwalniacie nawet przed ujrzeniem czerwonych œwiate³
hamowania na samochodach przed wami? Lub zmieniacie pas nawet
zanim pojawi siê ku temu powód, powód do zmiany pasa podyktowa-
ny obserwacj¹ zmys³u wzroku... Wtedy robicie to samo, co owe ptaki.
Dzia³acie z punktu widzenia Szerszej Perspektywy.

Uczestnik warsztatów: Rozumiem. To, w pewien sposób, pro-
wadzi do nastêpnego pytania. Mam trudnoœci z przyzwalaniem ro-
dzinie i przyjacio³om konsumuj¹cym zwierzêta (ze wzglêdu na cier-
pienie zwierz¹t), szczególnie w przypadku mieszkania pod jednym
dachem z osob¹, która chce trzymaæ padlinê w lodówce i gotowaæ j¹
w moim domu. Czy mo¿ecie pomóc mi w tej kwestii?

Abraham: Chyba nie.
Uczestnik warsztatów: Trudne pytanie.
Abraham: Có¿, sam siebie ustawiasz na pozycji, w której nara¿asz

siê na wiele przykroœci, poniewa¿ nieustannie energicznie przywo³u-
jesz i przerabiasz te same emocje. Wykorzysta³eœ ka¿de s³owo, jakie
mog³eœ wykorzystaæ, aby przedstawiæ tê sprawê w negatywnym œwie-
tle. Zatem, nasza odpowiedŸ by³aby nastêpuj¹ca: nie mo¿esz za³atwiæ
sprawy zadowalaj¹co w obu jej aspektach. Nie mo¿esz byæ tak katego-
rycznym przeciwnikiem konsumpcji zwierz¹t, a jednoczeœnie pozwa-
laæ na przechowywanie mro¿onych zwierz¹t w swojej lodówce. Mu-
sisz pogodziæ siê z rezygnacj¹ jednego z tych aspektów – a my, na
twoim miejscu, popracowaliœmy nad pop³yniêciem w kierunku zgod-
nym z natur¹ rzeczy.

Innymi s³owy – mo¿liwe jest, by jakiœ w³adca zdoby³ tak potê¿n¹
w³adzê i zakupi³by tak olbrzymi¹ bombê, ¿e móg³by przekonaæ wszyst-
kich innych ludzi, aby ju¿ nigdy nie konsumowali zwierz¹t. Lecz, nigdy
nie uda ci siê przekonaæ inne zwierzêta do tego, aby nie po¿era³y innych
zwierz¹t. Du¿e stworzenie zawsze bêdzie jad³o mniejsze. Innymi s³o-
wy, wielka ryba zawsze bêdzie jad³a ma³e rybki. I kiedy zaakceptujesz
taki porz¹dek rzeczy i kiedy zrozumiesz, ¿e zwierzêta przychodz¹ na
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ten œwiat œwiadome tego stanu rzeczy i wyposa¿one w tak¹ wiedzê,
wtedy nie robisz z tego wielkiej sprawy.

A my obiecujemy ci, przy ca³ej jasnoœci umys³u tych zwierz¹t (zreszt¹
wy wszyscy jasnoœæ tê posiadacie), ¿e jeœli nie mia³yby one ochoty graæ
w tak¹ grê, nie przychodzi³yby one tutaj raz po raz, aby kontynuowaæ tê
grê z wami. Mo¿esz to sobie odpuœciæ. Ty nie musisz spo¿ywaæ miêsa,
lecz nie podejmuj walki ze zjawiskiem, które jest tak powszechne w two-
im spo³eczeñstwie, ¿e musisz kuliæ siê ze strachu przed tym.

Ktoœ umieœci³ sobie na tyle samochodu nalepkê z napisem: „Koniec
ze zrzucaniem bomb na ludzi”. Pewnego dnia Esther powiedzia³a Jer-
ry’emu, ¿e jeœli przeczyta jeszcze jedn¹ z tych nalepek i pozwoli siê
ponieœæ jej treœci, bêdzie podró¿owaæ w czêœci sypialnej ich busa z za-
ci¹gniêtymi ¿aluzjami. A to dlatego, ¿e kiedy Jerry zauwa¿a nalepki na
samochodach, z których treœci¹ siê nie zgadza, daje siê ponieœæ emo-
cjom. St¹d Esther chce ograniczyæ jego pole widocznoœci zaci¹gniêtymi
¿aluzjami, aby siê nimi nie emocjonowa³.

Œwiat pe³en jest ludzi posiadaj¹cych opinie odmienne od twoich.
Musisz po prostu pogodziæ siê z faktem, ¿e nie jesteœ jedyn¹ osob¹,
która ma w³asne zdanie na jakiœ temat. Ka¿dy ma swoje opinie, ka¿dy
umieszcza na swoim samochodzie nalepki z has³ami i ka¿dy wybiera
swój sposób na ¿ycie i prze¿ywanie takich uczuæ, jakie chce prze¿yæ.
Twoje zadanie polega na znalezieniu sposobu, by poczuæ siê z tym
dobrze; zadaniem innych wcale nie jest umieszczenie nalepek odpo-
wiadaj¹cych twoim gustom.

Pocieszanie partnera
po przerażającej diagnozie

Uczestnik warsztatów: Co mogê zrobiæ, by pomóc mê¿owi?
Us³ysza³ powa¿n¹ diagnozê na temat swojego zdrowia i bardzo, ale
to bardzo siê obawia.

Abraham: A jak ty siê czujesz? Czy ty tak¿e odczuwasz lêk?
Uczestnik warsztatów: Có¿, próbujê o tym nie myœleæ, ale od-

czuwam bolesne skurcze w brzuchu.
Abraham: A kiedy o tym myœlisz, czy czujesz lêk?
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Uczestnik warsztatów: Tak.
Abraham: Zatem nie jesteœ w stanie mu pomóc, bo odczuwasz

lêk w takim samym stopniu, co on sam. Zatem jeœli o tym z nim
porozmawiasz, bêdziecie oboje siê pogr¹¿aæ przebywaj¹c w miejscu
pe³nym lêku. Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ powinnaœ wykonaæ jest æwicze-
nie doznawania uczucia pe³ni nadziei, a¿ do momentu, w którym
bêdziesz pewna, ¿e w wiêkszym stopniu przepe³nia ciê nadzieja, ni¿
lêk. Wtedy najbardziej mu pomo¿esz.

Uczestnik warsztatów: Rozumiem. W porz¹dku.
Abraham: Powiedz nam, co takiego wywo³uje w tobie lêk. A wiêc,

sprawa wygl¹da nastêpuj¹co: „Mój m¹¿ us³ysza³ przera¿aj¹c¹ diagno-
zê na temat swojego zdrowia”. (tak) „Ja równie¿ siê bojê”. Lub: „Mój
m¹¿ us³ysza³ przera¿aj¹c¹ diagnozê na swój temat, a ja czujê siê z tym
w porz¹dku”. Czy s¹dzisz, ¿e nie powinnaœ czuæ siê dobrze z czymœ,
co przera¿a wszystkich innych?”. To wa¿ne pytanie: Po pierwsze, czy
masz prawo do tego, by czuæ siê dobrze w z³ych okolicznoœciach?
(tak) Có¿, by³ to pierwszy wielki krok naprzód. Poniewa¿, jeœli wie-
rzysz, ¿e masz takie prawo, wtedy nastêpnym pytaniem jest (ca³kowi-
cie, odk³adaj¹c na bok kwestiê twojego mê¿a i jego diagnozy): czy
wola³abyœ czuæ siê raczej dobrze, czy Ÿle? (dobrze).

Abraham: Czy uwa¿asz, ¿e mo¿liwe jest skupienie siê na czymœ,
co zazwyczaj powoduje w tobie z³e samopoczucie i czuæ siê z tym
dobrze? [nie] Có¿, tak naprawdê, to jest to mo¿liwe. I na tym pole-
ga praca, któr¹ musisz wykonaæ. Innymi s³owy, mog³abyœ zmieniæ
temat i skupiæ siê na innych rzeczach, które powoduj¹ w tobie dobre
samopoczucie, lecz to nie zmieni³oby twojego samopoczucia w od-
niesieniu do tej sprawy, która wywo³uje w tobie taki lêk. Zatem
twoja praca polega na przyswojeniu sobie nastêpuj¹cej myœli: „Mu-
szê skupiæ siê na czymœ, co w chwili obecnej wywo³uje we mnie
lêk i sk³oniæ siebie sam¹ do bycia w stanie nie odczuwania takiego
lêku w tej kwestii”. Na tym polega twoja praca. Na tym polega
twoja Podró¿ Emocjonalna. „Muszê siê nauczyæ odczuwaæ mniej
lêku”.

Uczestnik warsztatów: W jaki sposób tego dokonaæ?
Abraham: Có¿, dokonujesz tego poprzez wzbudzanie w sobie na

tyle silnego pragnienia posiadania takiej umiejêtnoœci, aby podej-
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mowaæ dalsze w tym kierunku próby. Spróbujmy teraz. Zatem, czy
wci¹¿ odczuwasz ten lêk? [tak] Zobaczmy, czy uda nam siê go po-
zbyæ. Doznanie pierwszego poczucia ulgi bêdzie sygna³em, ¿e uda³o
ci siê tego dokonaæ.

Uwaga, to ci siê naprawdê spodoba – to sprawa maj¹ca ogromne
znaczenie: twoje zadanie, w chwili obecnej, polegaæ bêdzie na uda-
niu siê w Podró¿ Emocjonaln¹, czyli polegaæ bêdzie na zmianie wi-
bracji, która to zmiana poci¹gnie za sob¹ wszystkie inne zmiany.
Zmieni ona twoj¹ si³ê wywierania wp³ywu, a twojemu mê¿owi
mo¿esz pomóc, kiedy zmienisz swoj¹ si³ê wywierania wp³ywu. Twoja
praca polegaæ bêdzie na wzbudzeniu w sobie lepszego samopoczu-
cia, co z kolei, oznacza, ¿e twoja praca polegaæ bêdzie na odnalezie-
niu poczucia ulgi. Na tym polega twoje zadanie w chwili obecnej.
Twoje zadanie nie polega na podejmowaniu prób znalezienia lekar-
stwa ani znalezienia œcie¿ki, która to zdarzenie spowoduje. Twoje
zadanie jest o wiele prostsze: twoje zadanie polega na przejœciu od
lêku do spokoju umys³u.

Zatem po prostu przeskakuj z tematu na temat. Spróbuj nabraæ
dystansu do diagnozy, do prognozy, do wszelkich uczuæ mê¿a –
spróbuj na tyle zdystansowaæ siê do tego wszystkiego, abyœ mog³a
skupiæ siê na tym temacie i utrzymywaæ dobre samopoczucie czy-
ni¹c tak, tutaj i teraz.

Uczestnik warsztatów: W porz¹dku. M¹¿ us³ysza³ diagnozê, lecz
w moim wnêtrzu nie wierzê w ni¹. M¹¿ nie wygl¹da mi na chorego.
Diagnoza ta wygl¹da nieomal¿e jak coœ w rodzaju wspó³czesnej baj-
ki z serii opowieœci medycznych. Wiecie o czym mówiê: pacjent udaje
siê z wizyt¹ do lekarza, a lekarz nagle stwierdza stan chorobowy
u pacjenta. Ponadto, g³os intuicji podpowiada mi, ¿e m¹¿ równie¿
wygl¹da na zdrowego. W moim odczuciu, m¹¿ nawet nie odczuwa
najmniejszych objawów braku zdrowia.

Abraham: O w³aœnie, ju¿ tam dotar³aœ. Sposób, w jaki wypowie-
dzia³aœ te s³owa, wywo³a³ w nas wra¿enie, ¿e takie jest twoje bardziej
stabilne odczucie. Innymi s³owy lêk, który zosta³ rozdmuchany ostat-
ni¹ diagnoz¹ i reakcj¹ mê¿a na ni¹, zadzia³a³y jako pewnego rodzaju
sygna³ ostrzegawczy na twoim radarze. Lecz to, co przed chwil¹ do
nas powiedzia³aœ, wywo³a³o w nas odczucie, ¿e by³ to twój Punkt
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Ustawienia Emocji bli¿ej oddaj¹cy prawdê, czy¿ nie jest tak? Czuje-
my, ¿e takie jest równie¿ twoje odczucie tej kwestii.

Zatem, kiedy pytamy: Czy boisz siê? twoja odpowiedŸ brzmi: „Có¿,
mogê rozbudziæ w sobie lêk, jeœli skupiê siê na tej kwestii w sposób
przepe³niony lêkiem i wys³ucham dok³adnie argumentacji lekarza.
Lecz o wiele wiêkszego nak³adu pracy wymaga z mojej strony wzbu-
dzanie w sobie uczuæ lêku ni¿ doznawanie moich prawdziwych uczuæ
dobrego samopoczucia”. Czy trafnie to wyraziliœmy?

Uczestnik warsztatów: Zgadza siê.
Abraham: Jeœli tak, to znajdujesz siê w bardzo dobrym punkcie,

aby pomóc mê¿owi. Czy mo¿esz sobie wyobraziæ sam¹ siebie, jak
przekazujesz mu tê wiadomoœæ? Kiedy mu tê wiadomoœæ przekazu-
jesz, czy on pod¹¿a za tob¹ i twoim stabilnym poczuciem bezpie-
czeñstwa, czy raczej wysuwa argumenty za ograniczeniami wynika-
j¹cymi z choroby?

Uczestnik warsztatów: Wysuwa argumenty za ograniczeniami
wynikaj¹cymi z choroby.

Abraham: W takim razie, jego lekarz ma w jego oczach wiêcej wiary-
godnoœci ni¿ ty.

Uczestnik warsztatów: Zawsze.
Abraham: Zatem jesteœ obecnie na etapie zamartwiania siê tym,

jak m¹¿ postêpuje ze swoj¹ wibracj¹, poniewa¿ œwiadoma jesteœ
faktu, ¿e to, jak siê teraz zachowuje, wp³ynie na jego doœwiadczenia
w tej kwestii.

Uczestnik warsztatów: Dok³adnie tak.
Abraham: Zatem Podró¿ Emocjonalna, w któr¹ wyruszasz, nie po-

lega na przejœciu z pozycji lêku do poczucia bezpieczeñstwa w kwestii
choroby, poniewa¿ ty ju¿ masz owo poczucie bezpieczeñstwa. Twoja
Podró¿ Emocjonalna polega na przejœciu z pozycji zamartwiania siê
tym, jak¹ rzeczywistoœæ tworzy dla siebie m¹¿, do pozycji nie zamar-
twiania siê tym, jak¹ rzeczywistoœæ tworzy dla siebie m¹¿. Czy brzmi to
logicznie? [tak]

Innymi s³owy, Podró¿ Emocjonalna, w któr¹ musisz – w tym przy-
padku – siê udaæ polega na zyskaniu poczucia bezpieczeñstwa w kwe-
stii umiejêtnoœci mê¿a poradzenia sobie z w³asnym doœwiadczeniem
¿yciowym lub jego zdolnoœci odzyskania stanu zdrowia. Czy w takim
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razie wierzysz, ¿e jego na to staæ? Jaki jest twój Punkt Ustawienia
Emocji w tej sprawie?

Uczestnik warsztatów: Chyba nie. To znaczy, nie wierzê tak na-
prawdê w to, ¿e go na to staæ.

Abraham: Widaæ, ¿e chcesz. Chcia³abyœ ¿ywiæ tak¹ nadziejê, ale...
twoja wiara znajduje siê tak naprawdê w miejscu braku wiary. Innymi
s³owy, nie wierzysz, ¿e jego na to staæ, a musisz uwierzyæ, ¿e jego na to
staæ zanim odzyskasz dobre samopoczucie, zgadza siê?

Uczestnik warsztatów: Dok³adnie tak.
Abraham: Zatem w tego typu podró¿ chcemy ciê zabraæ w tej chwili.

Maj¹c do dyspozycji tê odrobinê czasu i przebywaj¹c tutaj w tej zogni-
skowanej Energii, podejmij próbê przesuniêcia siê w ten obszar. Spró-
buj przejœæ z punktu braku wiary w to, ¿e twojego mê¿a staæ na to, by
oczyœci³ swoje wibracje i powróci³ do zdrowia, do punktu wiary lub do
punktu ¿ywienia nadziei w to, ¿e staæ go na wyczyszczenie swoich wi-
bracji w tej kwestii. Podejmij taki wysi³ek. Nie straæ z oczu celu, w ja-
kim wysi³ek ten podejmujesz: Chcesz zrobiæ coœ, co tobie przyniesie
poczucie ulgi. Twoim celem nie jest korygowanie zachowañ mê¿a,
twoim celem nie jest równie¿ przywrócenie mu pe³ni zdrowia. Próbu-
jesz wybraæ siê w Podró¿ Emocjonaln¹, aby dotrzeæ do miejsca, w któ-
rym ty poczujesz siê lepiej.

Odczuwamy, ¿e nie masz optymistycznego nastawienia w kwestii
przekonania, ¿e twojego mê¿a na to staæ, a chcia³abyœ ¿ywiæ tak opty-
mistyczne nastawienie. Zatem to, co powinnaœ w tej sytuacji zrobiæ, to
przekonaæ sam¹ siebie do tego, aby nabraæ wiêkszego optymizmu, ¿e
twojego mê¿a na to staæ. Czy twój m¹¿ jest skrajnym nieudacznikiem,
któremu nic w ¿yciu nie wysz³o?

Uczestnik warsztatów: Absolutnie nie.
Abraham: A zatem, udaje mi siê osi¹gaæ pewne rzeczy. Podaj jakiœ

przyk³ad.
Uczestnik warsztatów: O, tak. M¹¿ odnosi sukcesy w interesach...
Abraham: Chcesz przez to powiedzieæ, ¿e potrafi siê skoncentrowaæ

i doprowadziæ do wydarzenia siê pewnych rzeczy?
Uczestnik warsztatów: Jak najbardziej.
Abraham: A œwiat reaguje na niego pozytywnie?
Uczestnik warsztatów: Bardzo pozytywnie.
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Abraham: A zatem nie postrzegasz go jako osoby, która jest niezdol-
na do podjêcia decyzji i zdobycia tego, czego pragnie?

Uczestnik warsztatów: Absolutnie nie. Lecz jeœli chodzi o ten te-
mat, to m¹¿ jest ma³o zdecydowany, poniewa¿ ma przy sobie eksperta
s³u¿¹cego mu z³¹ informacj¹.

Abraham: Dok³adnie tak jest. A czy kiedykolwiek widzia³aœ go jak
rozgl¹da³ siê po bazarze lub spogl¹da³ na coœ, co nie wygl¹da³o na takie,
jak on tego pragn¹³ i czy kiedykolwiek widzia³aœ jak wykorzystuje on
swoj¹ wolê w celu doprowadzenia sprawy do pomyœlnego koñca nawet
w przypadkach, kiedy dowody wskazywa³y na coœ przeciwnego? Czy
kiedykolwiek by³aœ œwiadkiem takiego jego zachowania? [tak] Podaj
jakiœ przyk³ad.

Uczestnik warsztatów: Mo¿e to byæ, na przyk³ad, jakiœ produkt,
który pojawia siê, ja na niego spogl¹dam i mówiê: „Oj, chyba coœ z nim
nie tak”. A on na to: „Nie, dzia³a w porz¹dku. Wyzb¹dŸ siê obaw, na-
prawdê jest w porz¹dku”.

Abraham: A zatem on zdecydowanie rozumie to zjawisko. Pojmuje
koncepcjê, ¿e umys³ przewa¿a nad materi¹. Pojmuje ideê wykorzysta-
nia swojej skoncentrowanej silnej woli w celu doprowadzenia do wyda-
rzenia siê pewnych rzeczy. By³aœ œwiadkiem, jak m¹¿ odnosi³ tego typu
sukcesy w ¿yciu, czy tak?

Uczestnik warsztatów: Tak, ale nie w kwestiach zdrowotnych.
Abraham: W³aœnie umkn¹³ ci z pola widzenia twój cel. Zmierza-

liœmy w jego kierunku; ju¿ prawie go osi¹gnêliœmy, a wtedy ty pod-
chwyci³aœ z powrotem coœ, co spowodowa³o twoje gorsze samopo-
czucie. Po co tak czyniæ? Pojmujesz sens tego, o czym mówimy,
prawda? [tak] Innymi s³owy, na tym polega twoje zadanie. Twoje
zadanie nie polega na cofniêciu siê do tych myœli, które pogarszaj¹
twoje samopoczucie. Twoim zadaniem jest siêgniêcie po takie my-
œli, które poprawiaj¹ twoje samopoczucie i zadaniem twoim jest
wyæwiczenie w sobie umiejêtnoœci wytwarzania owych myœli popra-
wiaj¹cych samopoczucie, a¿ do momentu, w którym bêdziesz mo-
g³a powiedzieæ z pewnoœci¹ siebie: „Mój m¹¿ to mistrz koncentro-
wania uwagi. I z pewnoœci¹ diagnoza, któr¹ us³ysza³, wytr¹ci³a go na
chwilê z równowagi; u ka¿dego wywo³a³aby tak¹ reakcjê. Ale wi-
dzia³am ju¿ wielokrotnie jak odzyskiwa³ równowagê”. W odniesie-
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niu do czego? W jakiej dziedzinie by³aœ œwiadkiem odzyskania przez
mê¿a równowagi? Czy kiedykolwiek widzia³aœ jak m¹¿ utraci³ rów-
nowagê, a nastêpnie j¹ odzyska³? [tak] Podaj przyk³ad.

Uczestnik warsztatów: M¹¿ jest golfist¹. Zdarza mu siê wyjrzeæ na
zewn¹trz i powiedzieæ coœ takiego: „Có¿, chyba zanosi siê na deszcz,
ale mimo to wychodzê, bo prawdopodobnie siê przejaœni. Wiesz, naj-
prawdopodobniej siê przejaœni i pogoda bêdzie sprzyjaj¹ca”.

Abraham: Tak¹ ma naturê, czy¿ nie? [tak] Czy zatem nie zaczynasz
czuæ siê trochê g³upio, ¿e pow¹tpiewa³aœ w niego? Innymi s³owy, m¹¿
nie bêdzie mia³ trudnoœci z opanowaniem takiego podejœcia do rzeczy,
kiedy tylko trochê siê odprê¿y i oswoi siê nieco z t¹ myœl¹. Innymi
s³owy, odzyska on dostêp do swoich mo¿liwoœci i umiejêtnoœci i po-
wróci do stanu swojej równowagi, tak jak zawsze. Przy³o¿y siê do tego
i uda mu siê. A dodatkowo ma to szczêœcie, ¿e ma przy sobie pe³n¹
optymizmu ma³¿onkê – która tak naprawdê w ogóle nie przejmuje siê
t¹ diagnoz¹ – i z czu³oœci¹ pomaga mu podtrzymaæ pozytywne oczeki-
wania. Czy teraz czujesz siê lepiej?

Uczestnik warsztatów: Rzeczywiœcie tak.
Abraham: Jeœli chodzi o pierwsz¹ Podró¿ Emocjonaln¹, w któr¹ pró-

bowaliœmy ciê zaci¹gn¹æ, to nawet jej nie potrzebowa³aœ. Ju¿ by³aœ
w trakcie jej odbywania. W drug¹ Podró¿ Emocjonaln¹ uda³aœ siê bar-
dzo szybko, w bardzo krótkim czasie. Zatem kiedy dopadn¹ ciê w¹tpli-
woœci, a taka mo¿liwoœæ zawsze istnieje, po prostu zag³usz je rzeczami
poprawiaj¹cymi twoje samopoczucie, a¿ do chwili, w której odzyskasz
pewnoœæ siebie. Twoja moc wywierania wp³ywu zaskoczy ciebie sam¹,
kiedy odzyskasz stabiln¹ pozycjê w miejscu oczekiwania, ¿e m¹¿ pora-
dzi sobie w ¿yciu. Dotychczas mu siê to udawa³o i to z wyj¹tkowo po-
myœlnym rezultatem. I nie ma powodu, aby teraz siê zatrzymywa³o to
pasmo sukcesów przez jakiœ irytuj¹cy drobiazg, który dotyczy bardziej
pogl¹dów lekarza, ni¿ pogl¹dów mê¿a. Dok³adnie tak to wygl¹da.

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê Wam.
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Geniusz przedszkolny „nie chce słuchać
swojej nauczycielki”

Uczestnik warsztatów: Moje pytania dotycz¹ mojego piêciolet-
niego syna. Nie chce mnie s³uchaæ.

Abraham: To dobrze.
Uczestnik warsztatów: Nie chce s³uchaæ ¿adnych kobiet. Tro-

chê s³ucha siê mê¿czyzn. Nauczycielka postawi³a mi pytanie: „Czy
mog³aby Pani nauczyæ go, by mnie s³ucha³?”, na co ja jej odpowie-
dzia³am, ¿e on nawet mnie nie s³ucha. A...

Abraham: A kogo, w takim razie, siê s³ucha?
Uczestnik warsztatów: Chyba swojej w³asnej g³owy, bo sprawê

naœwietli³ mi w ten sposób: „Wiesz, ja ¿yjê w³asnym ¿yciem po
swojemu, a ty robisz rzeczy tak jakby po swojemu”.

Abraham: W takim razie, z ca³¹ pewnoœci¹ s³ucha siê nas. (Œmiech
na sali)

Uczestnik warsztatów: Zgadza siê. A do tego dodaje: „Có¿, sama
mówi³aœ, ¿e Abraham mówili... „Ostatnio tak rzek³ do nauczyciel-
ki: „Chcê siê dobrze bawiæ”. A nauczycielka odpar³a na to: „Józiu,
czy nie s³uchasz mnie dlatego, ¿e nie rozumiesz co do ciebie mówiê,
czy dlatego, ¿e nie chcesz mnie rozumieæ? A Józiu na to: „Dlatego,
¿e nie chcê”. Zatem nauczycielka wezwa³a mnie ponownie, mó-
wi¹c, ¿e Józiu zrobi³ dziurê w swoim zeszycie szkolnym. Mia³ na to
ochotê, a wiêc zrobi³. A ja na to: „Józiu, tak siê nie robi. Mo¿esz
wysy³aæ z siebie wibracje, jakie ci siê podobaj¹, kiedy bêdziesz miesz-
ka³ we w³asnym domu, lecz teraz mieszkasz pod moim dachem,
wiêc musisz wysy³aæ wibracje zgodne z moimi. I tak ca³y czas. Cho-
dzi o s³uchanie. A do tego wszystkiego moja mama wtr¹ca siê swo-
im piskliwym g³osem: „Powinnaœ daæ mu w pupê, powinnaœ zrobiæ
to, powinnaœ zrobiæ tamto. Mnie to nie zabi³o, ciebie te¿ nie” i tym
podobne has³a.

 Abraham: Có¿, chodzi o rzecz nastêpuj¹c¹. Poniewa¿ Józiu robi,
co chce, to jeœli tak dalej bêdzie postêpowa³, kiedy z³o¿ymy mu wizytê
za jakieœ 15 czy 20 lat to zobaczymy, jak odnosi on nie tylko ponad-
przeciêtne sukcesy we wszystkich dziedzinach ¿ycia, lecz ponadto,
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jest jednym z najbardziej radosnych ludzi, jakich kiedykolwiek spo-
tkaliœmy. Wtedy postawimy mu pytanie: „Józiu, na czym polega twój
sekret?”, on odpowie: „By³em pod wp³ywem si³y napêdu pochodz¹cej
z mojego wnêtrza i ws³ucha³em siê w ni¹ g³êbiej ni¿ ktokolwiek inny.
Oczywiœcie, moja mama bardzo siê stara³a postawiæ na swoim. Na-
prawdê bardzo siê stara³a. A w pewnym momencie zagrozi³a mi na-
wet, ¿e wyrzuci mnie z domu. Lecz ja nie pozwoli³em, by cokolwiek
odwiod³o mnie od pod¹¿ania za g³osem mojego w³asnego Systemu
Naprowadzania”.

Có¿, trochê siê z wami przekomarzamy, ale w³aœnie takie matki
jak wy zrobi³y z was „chodz¹ce kaleki”, którymi jesteœcie. Wielu
z was nie ufa g³osowi w³asnej intuicji, gdy¿ poddaliœcie siê g³osowi
intuicji tak wielu innych osób, którzy nie s¹ w stanie was prowa-
dziæ. A kiedy siê nad tym zastanowicie, nauczycielka z wy¿ej przy-
toczonej opowieœci, prowadzi Józia w taki sposób, aby uzyskaæ od
niego to, czego ona sama chce, a ty prowadzisz go w taki sposób, aby
uzyskaæ od niego to, co ty chcesz. A kto go poprowadzi w taki spo-
sób, aby uzyska³ to, czego on pragnie? I to w³aœnie próbuje on wszyst-
kim dooko³a wyt³umaczyæ. I nie chcielibyœmy uraziæ uczuæ wszyst-
kich osób tutaj zgromadzonych, ale musimy przyznaæ, ¿e jesteœmy
po jego stronie.

 Uczestnik warsztatów: A co z jego wiekiem? To znaczy, czy on
nie jest za m³ody? Po prostu, nie chcê, ¿eby wyrós³ na doros³ego,
który nikogo nie s³ucha, a nastêpnie...

Abraham: Có¿, mówimy tutaj o dwóch ró¿nych rzeczach, ponie-
wa¿ my chcemy, aby wyrós³ na doros³ego, który nie s³ucha nikogo.
Chcemy, aby wszyscy z was byli doros³ymi, którzy nie s¹ do tego
stopnia poch³oniêci sporn¹ kwesti¹ tego, co inni o was myœl¹, ¿e
zaczynacie byæ zaprzeczeniem waszej w³asnej wibracji i nie przy-
zwalacie na to, czego wy sami naprawdê pragniecie.

Wiemy do czego zmierzacie, a oto nasza rada: oto macie przed sob¹
malucha, który ma dosyæ wyraŸne pojêcie o tym, kim jest, posiada
pamiêæ tego, kim jest, i który odrzuca z powrotem w waszym kierunku
czêœæ nauk, których przyswojenie usi³ujecie na nim wymusiæ, i który,
w niektórych kwestiach, jest przyczyn¹ waszych zmartwieñ, poniewa¿
nie dostosowuje siê do oczekiwañ otoczenia. Zatem kiedy zastanawia-
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cie siê nad jego postaci¹, jak równie¿ nad Podró¿¹ Dzia³añ, w któr¹ on
wyruszy³, macie do dyspozycji wiele opcji. Innymi s³owy, mo¿ecie przy-
gl¹daæ siê sytuacji i siê ni¹ denerwowaæ lub mo¿ecie siê jej przygl¹daæ
i siê z ni¹ zestroiæ. Spróbuj podaæ nam niektóre z pozytywnych stron,
jakie dostrzegasz w jego zachowaniu opieraj¹cym siê, w pewnym stop-
niu, na s³uchaniu samego siebie? Czy w ogóle p³yn¹ jakiekolwiek ko-
rzyœci z takiej jego postawy?

Uczestnik warsztatów: Tak, kieruje siê w³asnym rozumem. I nie
jest konformist¹. (À propos, ja te¿ nie by³am konformistk¹, kiedy
by³am w jego wieku). Mówi wprost o swoich odczuciach, tak, aby
³atwiej by³o zrozumieæ jego argumentacjê. Nie jest fa³szywy. (tak?)
S¹dzê, ¿e pod niektórymi wzglêdami, taka postawa mo¿e mu w ¿y-
ciu pomóc.

Abraham: Lecz poza tym, na podstawie tego, co dzisiaj us³ysza-
³aœ, czy czujesz, ¿e ogromna wartoœæ p³ynie z umiejêtnoœci podjêcia
decyzji i wytrwania w niej? [tak] Zatem czy naprawdê chcesz, aby
twój syn wyrós³ na kogoœ, kto potrafi podj¹æ decyzjê i nie odstêpo-
waæ od niej – chyba ¿e ktoœ wiêkszy i silniejszy, kto posiada wiêcej
wp³ywów stanie mu na drodze i zmusi go do zmiany zdania? Inny-
mi s³owy, czy chcesz nauczyæ go bezsilnoœci, czy si³y czerpanej z siebie
samego?

Uczestnik warsztatów: Chcê, by czerpa³ si³ê z siebie.
Abraham: Zatem jedyn¹ sytuacj¹, w której jego postawa koliduje

z tob¹, jest ta, kiedy si³a p³yn¹ca z jego wnêtrza, rozmija siê z twoim
wyobra¿eniem o tym, co on powinien zrobiæ?

Uczestnik warsztatów: Jest to sytuacja, kiedy jego nauczycielka
wzywa mnie do siebie. Po prostu, nie mam ochoty byæ jednym z tych
rodziców, którzy musz¹ wys³uchiwaæ za swoje dzieci w pokoju na-
uczycielskim, poniewa¿ mój syn nie chce robiæ tego, czego oni od
niego oczekuj¹.

Abraham: Lecz czy mo¿na mieæ i jedno i drugie? I to chcemy wam
wyraŸnie objaœniæ: czy mo¿liwe jest, by mieæ dziecko, które czerpie
ogromn¹ si³ê ze swojego wnêtrza i wie dok³adnie, kim jest, a jedno-
czeœnie – dziecko, które potulnie spe³nia ¿yczenia wszystkich do-
oko³a z jego otoczenia? [nie] A w jaki sposób mo¿esz pomóc mu
okreœliæ kogo powinien siê s³uchaæ, a kogo nie? Innymi s³owy, czy
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chcesz, by ka¿dy, kto znajdzie siê w roli jego nauczyciela, by³ kimœ,
kto uzyska jego niepodzieln¹ uwagê? Poniewa¿, jeœli tak jest, czy¿
nie chcia³abyœ z wiêksz¹ uwag¹ przyjrzeæ siê jego nauczycielom?
Czy¿ nie chcia³abyœ siê dowiedzieæ, do czego oni próbuj¹ go zmoty-
wowaæ? Czy¿ nie chcia³abyœ siê dowiedzieæ, kim oni s¹ i jakie s¹ ich
prawdziwe intencje? Innymi s³owy, czy¿ nie chcia³abyœ siê dowie-
dzieæ, czy wywieraj¹ oni na niego wp³yw, by g³osowa³ na Demokra-
tów, czy Republikanów, czy nak³aniaj¹ go do bycia Chrzeœcijani-
nem, czy do...? Chyba chcia³abyœ poznaæ ich wewnêtrzn¹ motywacjê,
czy¿ nie? I mog³oby siê to okazaæ dla ciebie naprawdê trudne, by to
wszystko uporz¹dkowaæ, czy¿ nie tak?

Czy¿ nie wola³abyœ raczej powiedzieæ: „Józiu, jesteœ osob¹, która
wie czego chce i która zestrojona jest z Czyst¹, Pozytywn¹ Energi¹.
Ufam, ¿e bêdziesz w stanie sobie z tym poradziæ. A ja dam ci woln¹
rêkê w kwestii zwi¹zków z tymi wszystkimi ludŸmi. Nie bêdê prze-
szkadzaæ i nie bêdê bra³a ich strony. Podobnie jak nie bêdê przeszka-
dzaæ i nie bêdê bra³a twojej strony. Zamierzam umo¿liwiæ ci skorzy-
stanie z mo¿liwoœci, któr¹ my wszyscy mieliœmy przychodz¹c na
ten œwiat, a polegaj¹cej na dokonaniu selekcji twoich doœwiadczeñ
¿yciowych, przyzwalaniu na to, by doœwiadczenia te pomog³y ci
okreœliæ twoje pragnienia, a nastêpnie ws³uchaniu siê w g³os twojej
w³asnej intuicji, maj¹cej na celu zaprowadzenie ciê ku temu, czego
pragniesz”.

Czy s¹dzisz, ¿e twój syn wybra³by pora¿kê? Czy s¹dzisz, ¿e wybra³-
by bycie niegrzecznym? Nigdy tego w takich kategoriach nie rozpa-
trywa³aœ, co? Czy s¹dzisz, ¿e on wybra³by lenistwo? O tym te¿ nie
pomyœla³aœ. Innymi s³owy, dziecko to nie da³o ci dowodów na istnie-
nie niczego innego poza jego w³asnym geniuszem, a mimo to oba-
wiasz siê pozwoliæ mu postêpowaæ wedle g³osu w³asnej intuicji. My
s¹dzimy, i¿ powodem takiego podejœcia jest fakt, ¿e ju¿ od d³u¿szego
czasu doros³ym wydaje siê, ¿e to oni s¹ tymi mêdrcami wiedz¹cymi
najlepiej, na jakich zasadach funkcjonuje ten œwiat oraz ¿e je¿eli nie
pokieruj¹ swoimi dzieæmi, to one zab³¹dz¹ w ¿yciu. A my chcemy,
abyœcie zrozumieli jak bardzo opaczne jest tego typu myœlenie.

Dzieci to genialni twórcy, którzy przybyli prosto z planu Nie-Fi-
zycznego, którzy maj¹ zaufanie do w³asnej si³y i gdyby zostawiæ je
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sobie samym, wcale nie pogubiliby siê w ¿yciu. Zachowaliby wtedy
poczucie zas³ugiwania na to, co najlepsze; zachowaliby swoje po-
czucie niezale¿noœci; zachowaliby swoje poczucie Dobrobytu. Roz-
kwitaliby niczym ró¿a – chyba, ¿e nauczono by ich czegoœ innego.
Innymi s³owy, jeœli osoby z ich otoczenia nie zrobi¹ czegoœ, co zmie-
ni barwê ich wibracji, dzieci pozostan¹ w wibracji rozwoju i rozkwi-
tu. A dowody tego s¹ dobrze widoczne, czy¿ nie? Józiu przyszed³ do
was, by wam o tym przypomnieæ. Czy¿ nie dostrzegacie w jego po-
staci, dowodów œwiadcz¹cych o rozkwicie i dobrym samopoczuciu?

Jerry i Esther mieli to szczêœcie, ¿e spotkali na swej drodze osobê,
która za³o¿y³a szko³ê (szko³a ta nosi nazwê „The Sudbury Valley
School” w stanie Massachusetts, w USA), której podstaw¹ funkcjo-
nowania jest zasada, i¿ nikt nie przyswaja sobie ¿adnego materia³u,
chyba ¿e odczuwa g³êbokie i szczere pragnienie opanowania kon-
kretnej wiedzy. W szkole tej nie realizuje siê programu nauczania
tylko po to, by go realizowaæ. Jeœli chcesz siê czegoœ nauczyæ i takie
pragnienie wyrazisz nauczycielom, oni zrobi¹ wszystko, co w ich
mocy, aby pomóc ci opanowaæ tê wiedzê. Lecz absolutnie nikomu,
¿adnemu nauczycielowi, ¿adnemu cz³onkowi rady pedagogicznej,
nie wolno, a tym bardziej nie zachêca siê go do tego, by kierowaæ do
Józia takie s³owa: „Czy¿ nie chcia³byœ tego poczytaæ?” lub: „Czy nie
masz ochoty nauczyæ siê tego?”. Tam wszystko pozostawia siê kwe-
stii pragnienia wyartyku³owanego przez dziecko.

Powodem, dla którego Jerry i Esther s¹ takimi zwolennikami tej
koncepcji jest to, i¿ le¿y ona u podstaw Nauk Abrahama: Nie uzy-
skasz odpowiedzi ze Ÿród³a, jeœli nie poprosisz. A kiedy prosisz, od-
powiedŸ zawsze nadchodzi.

Józiu usi³uje pomóc tobie i swoim nauczycielom odzyskaæ pa-
miêæ tego, ¿e po pierwsze, to do niego nale¿y decyzja o wyborze, a po
wtóre, ¿e bez wzglêdu na to, co wybierze, to w³aœnie do siebie przy-
ci¹gnie. On nie martwi siê tym, ¿e nie podporz¹dkowuje siê i mo¿e
skoñczyæ w miejscu totalnej ignorancji. Ty, byæ mo¿e, tym siê mar-
twisz, jego nauczycielka, byæ mo¿e równie¿, lecz jemu nie spêdza to
snu z powiek. Jemu wci¹¿ towarzyszy pamiêæ o tym, ¿e jeœli czegoœ
zapragnie, to Wszechœwiat mu to dostarczy. I szczerze mówi¹c, nie
ma najmniejszego pojêcia, o co jest to ca³e zamieszanie. Czy¿ nie
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powtarza wci¹¿ w³aœnie takich s³ów? (dok³adnie tak) „Dlaczego ro-
bicie z tego taki problem? Mnie jest dobrze. Dobrze mi idzie”. Rozu-
miesz?

Sytuacjê tê mo¿na przyrównaæ do poznania kogoœ, kto urodzi³
siê z jasnym i czystym umys³em i w doskona³ym stanie zdrowia,
lecz osoba ta urodzi³a siê w spo³ecznoœci, której nieomal¿e wszy-
scy mieszkañcy utykaj¹ z ró¿nych powodów i wyœmiewaj¹ spo-
sób chodzenia tej osoby, poniewa¿ ona jeszcze nie utyka. Osoba
ta reaguje odpowiedzi¹: „Wiem, ¿e wy wszyscy utykacie i wydaje
siê, ¿e wam to sprawia przyjemnoœæ, ale ja nie mam ochoty kuœ-
tykaæ jak wy i nie jest mi to do niczego potrzebne”. Na co wszy-
scy odpowiadaj¹: „Tutaj siê kuœtyka. Naucz siê kuœtykaæ!”. Na
co ona odpowiada: „Nie mam ochoty tak kuœtykaæ”. Na te s³owa
pozostali zdzielaj¹ ch³opca pa³k¹ w kolana. (Œmiech na sali!).
W konsekwencji tego zdarzenia on równie¿ zaczyna utykaæ, co
spotyka siê z aprobat¹ otoczenia: „Œwietnie, Józiu, znakomicie”.
Nie przesadzamy! Sytuacja ta jest doskona³¹ analogi¹ sytuacji
Józia, rozumiecie?

Józiu mówi do was wszystkich: „Nie mam ochoty kuœtykaæ”. Nie
martwcie siê o niego i nie przejmujcie siê tym, co myœl¹ o nim na-
uczyciele.

Jednak, pozosta³a wam do wykonania Podró¿ Emocjonalna, zgadza
siê? Poniewa¿, pomyœlcie o tym, Józiu jest tylko sob¹. A czy przypomi-
nacie sobie, w jakie tarapaty wy siê pakowaliœcie? Byliœcie tacy sami jak
on, a wasze mamy zada³y sobie wiele trudu, aby was zmieniæ. Czy to
przynios³o skutek? Przynios³o tylko przykroœci wam i mamie, lecz nie
zmniejszy³o to waszego uporu, zgadza siê? St¹d nie zale¿y wam tak
naprawdê na tym, by tak samo post¹piæ z Józiem. Zatem, jaki macie
wybór postrzegaj¹c go w œwietle niezale¿nego, genialnego twórcy, któ-
rym jest? Czy s¹dzicie, ¿e uda wam siê upokarzaj¹cym traktowaniem
zmusiæ go do konformizmu? Nie, i nawet byœcie tego nie chcieli. Czy
s¹dzicie, ¿e zmusicie go do pos³uszeñstwa wymierzaj¹c mu kary? W wa-
szym przypadku takie podejœcie nie zda³o egzaminu. Zatem, jaki macie
wybór? Czy s¹dzicie, ¿e uda wam siê zmieniæ go wyruszaj¹c w Podró¿
Dzia³añ, tak, aby sta³ siê inn¹ istot¹ ni¿ ta, któr¹ siê urodzi³? Przecie¿
to niemo¿liwe, prawda?
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Zatem wasze opcje s¹ nastêpuj¹ce. Oto macie przed sob¹ ³obu-
ziaka, który jest zestrojony ze Ÿród³em, po³¹czony z nim i pod³¹-
czony do niego. Bêd¹c w takiej sytuacji, mo¿ecie szukaæ powo-
dów, aby czuæ siê z tym dobrze lub szukaæ powodów, aby czuæ siê
z tym Ÿle. Nie wydaje siê nam, aby Emocjonalna Podró¿, w któr¹
chcecie siê udaæ, polega³a na zmianie jego, poniewa¿ s¹dzimy, ¿e
podobnie jak my, wy bardzo lubicie Józia w jego obecnej postaci.
Uwa¿amy, ¿e problem kryje siê w systemie szkolnym, w którym
nie rozumie siê tego, co wy rozumiecie lub tego, co Abraham
pojmuj¹, lub tego, co Józiu rozumie. Zatem, czy zgodzilibyœcie
siê z twierdzeniem, ¿e wasza Podró¿ Emocjonalna polega na po-
prawieniu swojego samopoczucia w kwestii ignorancji przejawia-
nej przez ten system?

Uczestnik warsztatów: Prawdopodobnie tak.
Abraham: Czy chodzi tutaj o poprawienie swojego samopoczucia

w kwestii ignorancji przejawianej przez ten system? Czy (uwaga,
czy¿byœmy zbli¿ali siê do sedna?) mo¿e chodzi tutaj o znalezienie
sposobu na to, aby pozyskaæ aprobatê przedstawicieli systemu wzglê-
dem faktu posiadania syna takiego jak Józiu? (to dopiero wniosek
o rewolucyjnym znaczeniu, zgadza siê?)

„Zatem mam syna, który zachowuje siê w sposób nieprzystoso-
wawczy. Jest genialn¹, wspania³¹ Istot¹”. Czy chcecie, aby by³ inny?
Czy chcielibyœcie, aby ¿y³ w lêku? Czy chcielibyœcie, aby p³aszczy³
siê przed innymi? Czy chcielibyœcie, aby robi³ to, czego inni od nie-
go oczekuj¹ lub raczej czy podoba siê wam jako istota niezale¿na?

St¹d p³ynie wniosek, ¿e Podró¿ Dzia³añ dotycz¹ca zachowania Jó-
zia, jest tym, czego nie chcecie zmieniaæ, a to, co chcecie zmieniæ to
wasze samopoczucie dotycz¹ce samopoczucia nauczycieli w kwestii
Józia. Zatem macie nastêpuj¹cy wybór: nauczyciele prawdopodobnie
nadal nie bêd¹ go aprobowaæ, a wy z kolei nie mo¿ecie sprawiæ, aby
Józiu zachowywa³ siê w sposób przez nich aprobowany. To sprowadza
siê do nastêpuj¹cego wyboru: nauczyciele mog¹ nie aprobowaæ zacho-
wania Józia i wy mo¿ecie czuæ siê z tym dobrze lub nauczyciele mog¹
nie aprobowaæ jego zachowania, a wy mo¿ecie czuæ siê z tym Ÿle. Które
wyjœcie wywo³a³oby w was lepsze samopoczucie?

Uczestnik warsztatów: Takie, aby czuæ siê z tym dobrze.
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Abraham: Zatem wypowiedz te s³owa wspomagaj¹ce osi¹gniêcie
tego celu: „Chcê znaleŸæ sposób na to, aby czuæ siê dobrze nawet
w sytuacji, w której nauczycielom nie odpowiada zachowanie Jó-
zia”. Wypróbuj podobne afirmacje i zaobserwuj, czy mog¹ ci one
przynieœæ poczucie ulgi.

Uczestnik warsztatów: Ale ja nie chcê wys³uchiwaæ ich wywo-
dów, kiedy pojawiam siê w szkole.

Abraham: W porz¹dku, ale tym samym pogarszasz sprawê.
Uczestnik warsztatów: Chcê tylko odbieraæ go ze szko³y i od-

je¿d¿aæ, tak ¿eby nie musieæ ich ogl¹daæ.
Abraham: To nadal nie pomaga.
Uczestnik warsztatów: Chcê dzia³aæ aktywnie w szkole, tak jak

to by³o dotychczas.
Abraham: „Przyjemnoœæ sprawia mi rola, jak¹ odgrywam w szko-

le. Chcia³abym móc w pewnym stopniu wp³yn¹æ na zachowanie
nauczycieli. Chcia³abym, aby pojêli, jakich geniuszów twórczoœci
maj¹ w swoich ³awkach. Chcia³abym, aby pojêli, ¿e szko³a to nie
wiêzienie; szko³a to miejsce, w którym mo¿na dawaæ upust swoim
zdolnoœciom twórczym i powinno siê je tam wyra¿aæ na wiele ró¿-
nych sposobów. A ja chcia³abym móc wspieraæ promowanie tych
zdolnoœci twórczych u dzieci, zamiast uczyæ je zachowañ przystoso-
wawczych. Mia³am to szczêœcie, ¿e urodzi³o mi siê cudownie twór-
cze dziecko, które rozbudza we mnie chêæ uczynienia tego, a tego
typu rola mo¿e okazaæ siê wielk¹ przyjemnoœci¹”. Takie s³owa wzbu-
dzi³y w tobie lepsze samopoczucie. Choæ to nie ty je wypowiedzia-
³aœ, poczu³aœ siê lepiej us³yszawszy je. Innymi s³owy, wzbudŸ sama
w sobie lepsze samopoczucie.

Co jest twoim celem? Poczuæ siê lepiej w kwestii stosunku nauczy-
cieli do Józia, który siê nie zmieni. Innymi s³owy, czy zarzuci³aœ po-
mys³ wyruszenia w Podró¿ Dzia³añ? Lepiej, ¿eby tak by³o, bo Józia
nie zmienisz. On bêdzie nadal sob¹, a tobie mo¿e siê to spodobaæ;
albo on dalej bêdzie sob¹, a tobie nie bêdzie siê to podobaæ. Jak s¹-
dzisz, która opcja jest lepsza dla ciebie, a która dla niego?

Czy zdajecie sobie sprawê z tego, ¿e wszyscy wspaniali i genialni
twórcy ¿yj¹cy na waszej planecie, przypominali Józia, kiedy przyszli
na œwiat i nigdy nie przestali takimi byæ? Innymi s³owy, nie ust¹pili.
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Przyzwolili na to, aby ich talenty twórcze nieustannie siê z nich
wydobywa³y i rozwija³y dalej. Tego pragniesz dla Józia, czy¿ nie?

A co do nauczycielki, która tego nie pojmuje... có¿, czy chcesz,
¿eby stanê³a ona na drodze do rozwoju talentu twojego dziecka?
(nie) Zatem, czy chcesz czuæ siê dobrze w zwi¹zku z tym, ¿e nauczy-
cielka tego faktu nie rozumie, czy wolisz raczej czuæ siê Ÿle w zwi¹z-
ku z tym, ¿e nauczycielka tego faktu nie rozumie?

Uczestnik warsztatów: Chcê po prostu, aby nie obchodzi³o mnie
jej zdanie na ten temat.

Abraham: To ju¿ jest postêp. Zatem Józia nie dasz rady zmieniæ.
Czy dasz radê zmieniæ nauczycielkê? (nie) To niemo¿liwe, prawda?
Ten ca³y wysi³ek podejmowania prób zmiany zachowania Józia i tak
na nic siê nie zda. Przypomina to daremny trud, czy¿ nie? (tak)
Zatem co ci tak na tym zale¿y? Poniewa¿ inni sprawiaj¹, ¿e ci na
tym zale¿y. Nauczycielka wzywa ciê do szko³y, bo chce wyegzekwo-
waæ swoj¹ w³adzê. Nauczycielka chce ci przekazaæ nastêpuj¹c¹ wia-
domoœæ: „Nie mogê czuæ siê usatysfakcjonowana, kiedy Pani syn
zachowuje siê w ten sposób, tote¿ musi Pani tak wp³yn¹æ na syna,
by zachowywa³ siê on inaczej”. A ty powinnaœ udzieliæ nauczycielce
nastêpuj¹cej odpowiedzi: „Có¿, przykro mi, ale ja nie mogê czuæ siê
usatysfakcjonowana, kiedy Pani reprezentuje takie podejœcie w kwe-
stii zachowania mojego syna. Zatem to Pani musi zmieniæ swoje
podejœcie w stosunku do mojego syna, abym to ja poczu³a siê usa-
tysfakcjonowana”.

A Józiu jest jedyn¹ osob¹ zachowuj¹c¹ siê tutaj m¹drze. Mówi
tak: „Hej, wy tam, ja jestem zadowolony! Wy nie musicie zachowy-
waæ siê w okreœlony sposób, aby mnie uszczêœliwiæ. Was to nie do-
tyczy. Wasze pogl¹dy nie maj¹ dla mnie znaczenia. Nie obchodzi
mnie, co myœlicie!” (w rzeczy samej, to on jest nauczycielem, czy¿
nie?). Zatem owa Podró¿ Emocjonalna, w któr¹ powinniœcie siê udaæ,
ma za cel poprawê waszego samopoczucia. Waszym celem jest po-
czucie ¿yczliwoœci wzglêdem nauczycielki. Waszym celem jest zro-
zumienie, ¿e kieruj¹ ni¹ dobre intencje. Powinniœcie skierowaæ pod
jej adresem nastêpuj¹ce s³owa... przeæwiczcie je teraz w swojej wy-
obraŸni: „Wie Pani, muszê Pani powiedzieæ, ¿e tak bardzo siê cieszê,
widz¹c jak¹ trosk¹ otacza Pani mojego synka. To takie mi³e z Pani
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strony. A jednoczeœnie ¿al mi Pani, bo mój syn mnie równie¿ nie
chce s³uchaæ. Jednak przekona³am siê, ¿e jeœli tylko w pewnym sen-
sie pozwolê mu na bycie sob¹, wychodzi z niego geniusz. I pomyœla-
³am, ¿e skoro jest Pani nauczycielk¹, byæ mo¿e chcia³aby Pani o tym
wiedzieæ. Poza tym, odkry³am równie¿, ¿e kiedy nie próbujê podstê-
pem odebraæ mu wra¿enia wolnoœci, Józiu okazuje siê byæ najmilsz¹
i najbardziej wspó³pracuj¹c¹ istot¹ pod s³oñcem. Lecz kiedy, nawet
przez moment, dajê mu odczuæ, ¿e nie dysponuje swoj¹ wolnoœci¹,
on walczy o ¿ycie, tak jakbym przycisnê³a mu poduszkê do twarzy.
Pamiêtam, ¿e ja kiedyœ tak samo siê czu³am. Za³o¿ê siê, ¿e Pani te¿.
Zatem zaprzesta³am przyciskania mu poduszki do twarzy. Zaczê-
³am poddawaæ siê idei wolnoœci, jak¹ on odczuwa. I odnoszê wra¿e-
nie, ¿e Józiu dostarczy nam obu powodu do dumy, jeœli tylko nie
bêdziemy mu wchodziæ w drogê i pozwolimy mu byæ geniuszem,
którym jest. A jednoczeœnie, przy okazji, pragnê podziêkowaæ Pani
za troskê i z góry dziêkujê za wszystko, czego jest Pani w stanie go
nauczyæ. Wiem, ¿e mój syn pragnie pobieraæ wiedzê od Pani. Mówi
mi, ¿e Pani¹ lubi. Radoœæ sprawia mu tyle rzeczy, które Pani robi.
Jest Pani znakomitym pedagogiem. Wiem, ¿e tak jest. I przykro
mi, ¿e mój syn nie chce siê przystosowaæ, ale s¹dzê, ¿e wszyscy
geniusze tego œwiata nigdy nie przystosowywali siê do zaleceñ dla
wiêkszoœci”.

Po kilku takich rozmowach, nauczycielka przestanie wzywaæ ciê
do szko³y. Kiedy uœwiadomi sobie, ¿e nie mo¿e wyegzekwowaæ swo-
jej w³adzy, by wp³yn¹æ na ciebie tak, abyœ sprawi³a, ¿e Józiu zrobi
coœ, czego nie zamierza robiæ, wtedy przestanie wzywaæ ciê do sie-
bie, a Józiu bêdzie rozkwita³, zaskarbi sobie jej wzglêdy i poka¿e jej
na co naprawdê go staæ. Tak w³aœnie bêdzie.

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê.
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Z nadzieją na pokonanie cukrzycy
leczonej farmakologicznie

Uczestnik warsztatów: Jestem bardzo zdenerwowany. Oto mój
problem: cierpiê na cukrzycê. Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e sam sie-
bie zabijê i chyba jest pozytywn¹ rzecz¹, ¿e mogê sobie z tym pora-
dziæ, ale zastanawiam siê, co mnie powstrzymuje?

Abraham: Czy chcesz przez to powiedzieæ, ¿e sam siebie stopnio-
wo zabijasz choruj¹c na cukrzycê, czy masz na myœli coœ bardziej
powa¿nego?

Uczestnik warsztatów: Chcê pójœæ naprzód, móc powiedzieæ
sobie: w porz¹dku, dam radê. To, co by³o, jest ju¿ za mn¹. Lecz to,
co mnie najbardziej przera¿a...

Abraham: „Pójœæ naprzód...”. Masz na myœli: „Zacz¹æ ¿yæ w zdro-
wym ciele fizycznym”?

Uczestnik warsztatów: Tak, to mam na myœli. Lecz to, co wy-
wo³uje we mnie najwiêkszy lêk to zaprzestanie za¿ywania lekarstw
i ryzykowanie œmierci¹.

Abraham: Có¿, musisz to od nas us³yszeæ, bo Podró¿ Dzia³añ
wykaza³a, ¿e lekarstwo, które za¿ywasz, ustabilizowa³o twój stan
zdrowia. Zatem zachêcamy ciê do kontynuowania Podró¿y Dzia³añ
przez pewien czas, bez wprowadzania do niej ¿adnych zmian. Lecz
zwróæ uwagê na ró¿nicê pomiêdzy za¿ywaniem lekarstw i odczuwa-
niem podenerwowania w zwi¹zku z tym oraz za¿ywaniem lekarstw
i odczuwaniem wdziêcznoœci za ich tymczasowe w³aœciwoœci stabi-
lizuj¹ce stan zdrowia.

Czy rozumiesz, ¿e stanowisz przed³u¿enie Energii Źród³a i ¿e ko-
mórki twojego cia³a przywo³uj¹ Si³y ¯ycia i ¿e wiedz¹ dok³adnie, co
maj¹ robiæ? Ponadto, kiedy indywidualnie i zbiorowo komunikuj¹
siê i wysy³aj¹ proœby o przywrócenie zdrowia czy wiesz, ¿e Energia
Źród³a odpowiada na ich proœbê i ¿e w rzeczy samej, tego typu odpo-
wiedŸ nastêpuje w³aœnie wtedy, kiedy lekarze wydaj¹ pozytywn¹ dia-
gnozê na temat têtni¹cego w tobie ¿ycia? Innymi s³owy, na tym
polega ten proces.
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Zatem jeœli nigdy œwiadomie nie kierowa³eœ uwagi na kwestiê cho-
rowania na cukrzycê lub nie, komórki twojego cia³a wiedz¹ dok³adnie,
co maj¹ robiæ, aby utrzymaæ twoje cia³o fizyczne w idealnym stanie.
I jeœli tylko nie uczynisz czegoœ, co bêdzie proces ten zak³óca³o, wtedy
twoje cia³o funkcjonowa³o bêdzie znakomicie. Komórki komunikuj¹
siê miêdzy sob¹. Jeœli pojawia siê zak³ócenie równowagi, one to zak³ó-
cenie niweluj¹. Wszystko przebiega sprawnie.

Czasami zdarza siê, ¿e odczuwasz chêæ, aby zjeœæ coœ innego,
gdy¿ twoje komórki prosz¹ o dostarczenie im sk³adnika, który za-
wiera³by dany rodzaj ¿ywnoœci i na jakimœ poziomie twojej Istoty
zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e twoja chemiczna fabryka jest w sta-
nie to strawiæ i dostarczyæ od¿ywczego sk³adnika, o które prosi kon-
kretna grupa komórek. W rzeczy samej, wasze cia³a fizyczne to cu-
downie funkcjonuj¹ca fabryka, w której maj¹ miejsce ró¿ne procesy
chemiczne.

Zatem, kiedy znajdujesz siê w punkcie, w którym us³ysza³eœ dia-
gnozê o cukrzycy i od wystarczaj¹co d³ugiego czasu doœwiadcza³eœ
jej objawów do tego stopnia, ¿e sta³y siê one dla ciebie irytuj¹ce
i ciê¿kie do zniesienia, masz przed sob¹ do wykonania dwie rów-
noleg³e podró¿e: masz podró¿ fizyczn¹ polegaj¹c¹ na uporaniu siê
z dolegliwoœciami cia³a fizycznego oraz Podró¿ Emocjonaln¹ doty-
cz¹c¹ twoich uczuæ wzglêdem dolegliwoœci, z którymi próbujesz
siê uporaæ.

Zatem od d³u¿szego czasu zdarza siê, ¿e wielokrotnie kwestia ta
powoduje zamieszanie u ludzi, którzy pytaj¹: „Czy nauczacie zatem
niepodejmowania dzia³añ? Poniewa¿ uczycie nas, ¿e to myœli s¹
twórcze, to w takim razie, jak to siê ma do dzia³ania fizycznego?”.
A my odpowiadamy, ¿e dzia³anie fizyczne to radosny sposób na prze-
¿ycie ¿ycia. Nie próbujemy was odwieœæ od dzia³ania fizycznego.

Ktoœ w przesz³oœci wyci¹gn¹³ wniosek, i¿ istnieje ró¿nica pomiê-
dzy fizycznym œwiatem dzia³ania, fizyczn¹ manifestacj¹ a tym, co
Duchowe. A my chcielibyœmy wam przekazaæ, i¿ wszystko, co was
otacza jest przed³u¿eniem Źród³a – wszystko ma naturê Duchow¹.

Tak czêsto Istoty fizyczne s¹dz¹, ¿e próbujemy odwieœæ was od
dzia³ania fizycznego i ¿e nale¿y dzia³aæ tylko w sferze myœli. A po-
tem wyci¹gaj¹ wnioski typu: Powinienem byæ w stanie przywróciæ
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moje cia³o do stanu zdrowia za poœrednictwem samej tylko myœli.
Nie powinny mi byæ potrzebne ¿adne lekarstwa. Nie bêdê pod-
chodzi³ do sprawy na opak. A my chcemy, abyœcie zrozumieli, ¿e
jesteœcie tam, gdzie jesteœcie i to miejsce jest w porz¹dku. A co do
Podró¿y Dzia³añ, w któr¹ wyruszyliœcie, to za nic w œwiecie nie
przerywalibyœmy jej biegu. Nadal za¿ywalibyœmy te leki. Nadal po-
dejmowalibyœmy te dzia³ania, które podejmujecie, lecz jednocze-
œnie zaczêlibyœmy kierowaæ baczniejsz¹ uwagê na nasz¹ Podró¿
Emocjonaln¹.

Tak samo jak w przypadku kobiety cierpi¹cej na artretyzm w sta-
wie biodrowym, która mo¿e cierpieæ i odczuwaæ z tego powodu lêk
albo cierpieæ i odczuwaæ nadziejê. Ró¿nica pomiêdzy lêkiem a na-
dziej¹ decyduje o tym, czy ból opuœci j¹ w najbli¿szym czasie,
czy nie.

Zatem nie przejmujcie siê tym, co czynicie w kwestii dzia³ania.
Jesteœcie tutaj, w tym ciele, za¿ywacie leki i tak jest w porz¹dku. Nie
potêpiajcie siê za sposób, w jaki dotarliœcie do tego miejsca lub za to,
gdzie siê obecnie znajdujecie. Tak bardzo chcemy, abyœcie wszyscy
us³yszeli te s³owa: Jesteœcie tam, gdzie jesteœcie i to miejsce, w któ-
rym jesteœcie jest w porz¹dku!

Czy znasz kogoœ, kto powróci³ do zdrowia?
Uczestnik warsztatów: Nie, ja nie znam takiej osoby, ale chcê

byæ pierwsz¹ tak¹ osob¹, jeœli wczeœniej osoby takiej jeszcze nie
by³o.

Abraham: A czy wiecie, ¿e s¹ osoby, którym siê to uda³o? Czy
wiecie, ¿e s¹ osoby, którym uda³o siê znacz¹co zmniejszyæ swoje
uzale¿nienie od leków? Czy wiecie, ¿e s¹ ludzie, którzy w wystar-
czaj¹cym stopniu zmienili swoje wibracje, aby ich cia³o ponownie
zaczê³o produkowaæ insulinê, której potrzebuj¹? Wiecie, ¿e ¿yj¹
poœród was? Zatem moglibyœcie powiedzieæ tak: „Có¿, Drogi
Wszechœwiecie, chcia³bym, abyœ dostarczy³ mi dokumentacji na ten
temat. Bardzo ucieszy³aby mnie informacja, która dostarczy³aby
dowodów wspieraj¹cych moje p³onne nadzieje”. Poniewa¿, kiedy
wiêkszoœæ ludzi mówi: „Chcê byæ t¹ pierwsz¹ osob¹”, s³owa te s¹
puste i brzmi¹ p³ytko, gdy¿ tak naprawdê nie wierz¹, ¿e mog¹ byæ
pierwszymi. Zatem czy powy¿sze s³owa przynios³y wam poczucie
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ulgi? Czy poczuliœcie ulgê, kiedy powiedzieliœmy wam, ¿e takie oso-
by wœród was istniej¹?

Uczestnik warsztatów: Tak.
Abraham: I czy poczuliœcie powiew nadziei na myœl, ¿e mo¿ecie

otrzymaæ informacje, które mog¹ wywo³aæ w was jeszcze silniejsze
co do tego przekonanie? (tak) Zatem to, co w³aœnie mia³o tutaj miej-
sce, to fakt nabrania przez was wiêkszej nadziei w kwestii uzasad-
nionego poczucia nadziei, co oznacza to samo, co ¿ywienie p³on-
nych nadziei. Rozbudziliœcie w sobie nadziejê na ¿ycie w pe³ni nadziei,
rozumiecie? Tym samym, wasza Energia uleg³a zmianie.

Zatem, gdyby ktoœ teraz mia³ pojawiæ siê w tych drzwiach, spo-
tkaæ siê z tob¹ po raz pierwszy i skierowaæ do ciebie te s³owa: „Czeœæ,
jak siê masz?”, co byœ na to odpowiedzia³ i co mia³byœ na myœli?

Uczestnik warsztatów: Wspaniale! Czujê siê ju¿ lepiej. Czujê
siê lepiej.

Abraham: A jakich innych s³ów byœ u¿y³? Gdyby osoba ta powie-
dzia³a: „A jak naprawdê siê czujesz?” jak byœ na to odpowiedzia³?

Uczestnik warsztatów: Cieszê siê na nadchodz¹ce dni. Cie-
szê siê...

Abraham: Innymi s³owy: „Przepe³nia mnie nadzieja!”.
Uczestnik warsztatów: Tak.
Abraham: „Przepe³nia mnie nadzieja!”. A gdybyœ chcia³ pójœæ

o krok dalej w tej kwestii, a teraz jest ku temu tak dobra okazja jak
w ka¿dym innym czasie... Zatem przepe³nia ciê nadzieja. Kiedy mó-
wisz: „Cieszê siê na nadchodz¹ce dni”, jakie uczucia wzbudza w to-
bie myœl o tych dniach? „Osi¹gam harmoniê. Moje cia³o fizyczne
osi¹ga harmoniê. Idê robiæ badania. Otrzymujê informacjê potwier-
dzaj¹c¹, ¿e zachodz¹ zmiany. Otrzymujê rekomendacjê, aby nadal
za¿ywaæ leki, co mnie w ogóle nie zniechêca, gdy¿ Abraham rów-
nie¿ mnie do tego zachêcali. Ponadto uœwiadamiam sobie, ¿e spo-
kojnie mogê podtrzymaæ ten proces. Zatem mam tê cudown¹, wspa-
nia³¹ insulinê zapewniaj¹c¹ mojemu cia³u stabilizacjê fizyczn¹,
a jednoczeœnie, z tego miejsca, wyruszam w Podró¿ Emocjonaln¹.
Nie tylko ¿ywiê nadziejê, jestem stuprocentowym optymist¹! Do-
strzegam mo¿liwoœci poprawy mojego zdrowia. Do tego wszystkie-
go, sama myœl o poprawie zdrowia jest dosyæ ekscytuj¹ca, gdy¿ mogê
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staæ siê jednym z tych medycznych przypadków cudownego uzdro-
wienia, których nikt do koñca nie rozumie – nikt poza mn¹! Podj¹-
³em Podró¿ Emocjonaln¹. Celowo zatroszczy³em siê o moje dobre
samopoczucie”.

„Ka¿dego ranka po wstaniu z ³ó¿ka poœwiêci³em trochê czasu na
medytacjê. Uda³em siê na spacer. Robi³em takie rzeczy, które powo-
dowa³y we mnie dobre samopoczucie. Robi³em takie rzeczy, które
przynios³y mi radoœæ. Wykona³em Proces Szaleñstwo Wdziêczno-
œci. Celowo wywo³a³em w sobie dobre samopoczucie, poniewa¿
wreszcie, po raz pierwszy w moim ¿yciu, zrozumia³em, ¿e moje sa-
mopoczucie stanowi klucz do bram decyduj¹cych o tym, czy ko-
mórki mojego cia³a otrzymaj¹ to, o co prosz¹, czy nie. A ponadto
zrobi³em to, co zadeklarowa³em. Sam siebie usun¹³em z drogi i prze-
sta³em utrudniaæ proces powrotu do zdrowia! Ju¿ go nie utrudniam.
Przyzwalam na to, by Dobrostan p³yn¹³ przeze mnie”.

„A teraz jestem na etapie oczekiwania na to, co s³owa te ozna-
czaj¹: osi¹gnê harmoniê w ciele fizycznym. Zacznê obni¿aæ wagê
mojego cia³a. Ludzie z mojego otoczenia z ³atwoœci¹ to zauwa¿¹.
Moje podejœcie ju¿ uleg³o poprawie; ludzie z mojego otoczenia to te¿
natychmiast zauwa¿¹. Lecz dostrzeg¹ równie¿ namacalne dowody
poprawy stanu mojego zdrowia fizycznego. A lekarze wykonaj¹ ba-
dania i bêdzie wielkie hurra!; poczuj¹ siê lepiej albo i nie. A ja spo-
gl¹daæ bêdê w swoje odbicie w lustrze i poczujê siê lepiej”.

„Lecz przede wszystkim, cieszê siê na to ¿ycie, które przyszed³em
tutaj prze¿yæ. Chcê ¿yæ i chcê rozkwitaæ. Teraz widzê, ¿e potrafiê
tego dokonaæ. Nie muszê dokonywaæ tego wszystkiego na raz. Nie
muszê na raz znaleŸæ na wszystko rozwi¹zanie. Wystarczy, jeœli
teraz wymyœlê sposób na to, by osi¹gn¹æ nieco lepsze samopoczu-
cie, ni¿ to, które dotychczas mi towarzyszy³o”.

„Zacznê zrobiæ wokó³ tej sprawy szum. Nie zamierzam tego prze-
milczeæ. Nie zamierzam przebywaæ w towarzystwie osób, którzy chc¹
rozmawiaæ o tym-co-istnieje. Bêdê obraca³ siê w towarzystwie ludzi,
którzy albo w ogóle porzuc¹ ten temat, albo bêd¹ mówiæ o rzeczach,
które powoduj¹ we mnie dobre samopoczucie. Nie potrzebujê niczy-
jej litoœci. Nie potrzebujê, ¿eby ktokolwiek pomaga³ mi usprawiedli-
wiaæ sytuacji, w której obecnie siê znajdujê. Nie bêdê ju¿ wykorzysty-
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wa³ tych informacji jako wymówki uzasadniaj¹cej to, dlaczego mi
w ¿yciu nie wychodzi. Od teraz zacznie mi w ¿yciu wychodziæ!”. Pro-
szê bardzo. To wszystko.

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê, dziêkujê bardzo. I przepraszam,
¿e przypomina³o to wyrywanie zêba.

Abraham: Odnosimy wra¿enie, ¿e ¿ywisz znaczne pok³ady na-
dziei. A jakie wra¿enie on w was powoduje? Gdybyœcie spotkali go
na ulicy, co byœcie o nim powiedzieli? „Hej, ty tam, wygl¹dasz mi na
takiego, którego rozpiera nadzieja! Promieniujesz pe³ni¹ nadziei. Jak
o sobie mówisz?” „Przepe³niony nadziej¹”. „Co wynios³em z wizyty
u Abrahama? Wynios³em pok³ady nadziei”. „Kiedy wydarzy³ siê
najbardziej znacz¹cy punkt zwrotny w twoim ¿yciu?”. „Mia³ on miej-
sce w dniu, w którym pokona³em odleg³oœæ z punktu lêku do punk-
tu nadziei; dobrze pamiêtam ten dzieñ. Odzyska³em pe³niê nadziei,
aby ju¿ nigdy nie powróciæ do punktu rozpaczy. To by³ dla mnie
punkt zwrotny. W tym dniu odzyska³em nadziejê”. I zgadza siê –
ten dzieñ wszystko odmieni³.

Dlaczego Nauki Abrahama nie istnieją w Egipcie?

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê za mo¿liwoœæ zadania pytania.
Jestem trochê zdenerwowany, ale mam pytanie. Pochodzê z innej
czêœci œwiata, w której System Wibracji wydaje siê byæ nieco obni¿o-
ny lub nieco zamkniêty. Pochodzê z Egiptu, na Bliskim Wschodzie
i zastanawiam siê, dlaczego tam nie istniej¹ dla ludzi mo¿liwoœci ku
temu, aby mieæ Abrahama lub grupy podobne do Abrahama, które
dostarczy³yby ludziom sposobnoœci do tego, aby móc dostrzec inne
mo¿liwe sposoby na ¿ycie, inne sposoby myœlenia, inne sposoby
istnienia. Dlaczego tego typu duchowoœæ nie jest rozwijana i rozpo-
wszechniana w tych czêœciach œwiata, którym potrzebne jest uzdro-
wienie?

Abraham: Có¿, ca³a rzecz polega na tym, ¿e jeœli ktoœ lub wiele
osób, lub nawet jedna osoba przebywaj¹ca w Egipcie wyœle proœbê,
to Energia Źród³a, zawsze na ni¹ odpowiada. Zatem pytanie nie
powinno brzmieæ: „Dlaczego Nauk Abrahama nie ma w Egipcie?”.
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Pytanie powinno brzmieæ: „Dlaczego Nauki Abrahama nie s¹ tam
odbierane?”. Chcemy przynieœæ ci nieco ukojenia zapewniaj¹c ciê,
i¿ w pewnym historycznym okresie czasu, ów rejon œwiata prze¿y-
wa³ wiêcej oœwiecenia poœród swoich mieszkañców ni¿ wszystkie
inne czêœci œwiata razem wziête. Innymi s³owy, Egipt nie jest miej-
scem pozbawionym Po³¹czenia z Energi¹ Źród³a.

Z tego te¿ powodu, nie poœwiêcalibyœmy ju¿ wiêcej czasu na po-
nawianie pytania: „Dlaczego coœ nie jest lepsze?”. Zamiast tego,
ruszaj¹c z miejsca, w którym siê obecnie znajdujecie, rozpoczêliby-
œmy wyobra¿anie sobie, ¿e sytuacja uleg³a poprawie. Innymi s³o-
wy, wymaga to tylko jednej takiej myœli w obecnej chwili, drugiej
w nastêpnej itd.

Esther by³a osob¹ czerpi¹c¹ radoœæ z ¿ycia i tak siê zdarzy³o, ¿e
poœlubi³a kogoœ, kto odczuwa³ nienasycony g³ód odpowiedzi na
stawiane sobie pytania. Jerry nigdy nie zaprzesta³ stawiania pytañ.
Jego dzisiejsza lista pytañ jest d³u¿sza ni¿ suma pytañ was wszyst-
kich na tej sali. Innymi s³owy, Jerry ma zwyczaj ponownego prze-
gl¹dania swoich notatek; zastanawia siê nad nimi; ponownie od-
s³uchuje nagrañ; tematy te porusza z Esther. Mówi¹c inaczej, dla
Jerry’ego to seminarium dopiero siê zaczê³o. On rozbierze je na
czêœci proste, sporz¹dzi z niego wersjê zredagowan¹, nastêpnie spo-
rz¹dzi d³u¿sz¹ niepoddan¹ redakcji wersjê tego seminarium... Na-
stêpnie, przeœle j¹ do w³aœciwej osoby w stanie Kolorado, która
przepisze jego zawartoœæ s³owo w s³owo. Wersjê przepisan¹ otrzy-
ma z powrotem. Przeczyta ponownie ka¿de s³owo w niej zawarte.
A mimo to nie uzyska satysfakcjonuj¹cych odpowiedzi na swoje
pytania, poniewa¿ ka¿da odpowiedŸ (a wszystkie s¹ wspania³e) rodzi
kolejne pytania, które niczym b¹belki, wydobywaj¹ siê z niej na
powierzchniê.

Zatem chcemy, abyœcie pogodzili siê z faktem, ¿e nie bêdzie koñ-
ca nap³ywaj¹cym odpowiedziom, tak samo jak nie bêdzie koñca
pojawianiu siê nowych pytañ. ¯adne miejsce na tej planecie nie jest
pozbawiane takiego Po³¹czenia z Energi¹ Źród³a.

WeŸmy przyk³ad Esther. Na pocz¹tku, kiedy za spraw¹ medytacji,
zda³a sobie sprawê z tego, ¿e odbiera przekaz i ¿e owa jasnoœæ i blask
p³ynê³y przez ni¹... na pocz¹tku, proces ten naprawdê j¹ niepokoi³,
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gdy¿ nie mog³a w to wszystko uwierzyæ. Jerry nagrywa³ wszystko, co
Abraham kiedykolwiek powiedzieli. Esther ods³uchiwa³a te nagra-
nia i wprost nie mog³a uwierzyæ, ¿e te s³owa wyp³ynê³y przez jej
usta. Nie mog³a uwierzyæ, ¿e tego typu klarownoœæ i przejrzystoœæ
objaœnieñ dotycz¹ce tematów, o których nie mia³a tak g³êbokiej
wiedzy, wyp³ynê³y z niej i za jej poœrednictwem.

Kaza³a Jerry’emu z³o¿yæ obietnicê (poniewa¿ wyda³o jej siê to
bardzo dziwne), ¿e nigdy nikomu o tym nie powie. Nie mia³o to
dla niej znaczenia, jak wspania³e by³y to przekazy; nie chcia³a, aby
ktokolwiek dowiedzia³ siê o tym, jaka by³a w tej umiejêtnoœci od-
mienna od innych. Uwa¿amy, ¿e to w tym wszystkim jest naj-
smutniejsze, poniewa¿ oznacza to, ¿e ci, którym w pewien sposób
uda³o siê natkn¹æ na proces, który przyzwala im na otwarcie siê na
Energiê, która tworzy œwiaty, przyzwalaj¹ owej Sile Boga na p³yniê-
cie poprzez nich i na rozmowê o oœwieceniu, jednoczeœnie oba-
wiaj¹ siê, poniewa¿ s¹ inni od pozosta³ych. Uwa¿aj¹, ¿e jest to coœ,
co powinno siê utrzymywaæ w tajemnicy. Innymi s³owy, w du¿ej
mierze w³aœnie to powstrzymuje wiêksze grono osób od nawi¹za-
nia tego typu bezpoœrednich kontaktów. To nara¿a na szyderstwo
ze strony ludzi.

Tak wielu ludzi boi siê byæ takimi, jakimi s¹ naprawdê, poniewa¿
kiedy s¹ naprawdê sob¹, czuj¹ siê tak bezpieczni, ¿e pozostali z ich
otoczenia, pozbawieni tego poczucia bezpieczeñstwa, usi³uj¹ im to
poczucie bezpieczeñstwa odebraæ. Ci, którzy nie wiedz¹, nadal li-
czebnie przewy¿szaj¹ tych, którzy wiedzê tê posiadaj¹, a¿ do chwili,
kiedy ci, którzy wiedz¹, przestan¹ siê przyznawaæ, ¿e wiedz¹. Z bie-
giem czasu, wywo³uje to epidemiê osób, które wydaj¹ siê nie wie-
dzieæ, a wtedy pytacie: „Dlaczego oni nie posiadaj¹ tej wiedzy?”,
a my odpowiadamy: oni j¹ posiadali. I wci¹¿ mog¹ posi¹œæ. Wystar-
czy, ¿e w³¹czy siê do tego jedna osoba tutaj, druga tam. Zatem nie
przejmujcie siê. Tajemnica siê ju¿ wyda³a.

Uczestnik warsztatów: Zatem, jak¹ rolê ja móg³bym odegraæ,
bêd¹c osob¹, która mieszka tutaj, ale podró¿uje do Egiptu i spotyka
siê z mieszkañcami tamtej ziemi, z których wiêkszoœæ trzyma siê
kurczowo religii, która jest b³êdnie interpretowana i która obni¿a
wibracje spo³eczeñstwa?
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Abraham: Powtarzamy to wszystkim naszym nauczycielom i oso-
bom podnosz¹cym wibracje, i ty z pewnoœci¹ do takich nale¿ysz,
jesteœ jedn¹ z nich: Jeœli twoja wibracja znajduje siê tutaj, w miej-
scu wiedzy i ufnoœci i dobrego samopoczucia, i masz do czynienia
z uczniem, który znajduje siê w miejscu rozpaczy lub lêku – nieza-
le¿nie od tego jak prawdziwe i pokrzepiaj¹ce s¹ twoje s³owa, on nie
mo¿e ich us³yszeæ, gdy¿ ró¿nica w rozpiêtoœci wibracji pomiêdzy
wami jest zbyt du¿a.

Zatem to, co nale¿y zrobiæ to zaaklimatyzowaæ siê w miejscu,
które jest dla was najbardziej odpowiednie i zaufaæ. W tym procesie
najwiêksz¹ rolê odgrywa nadzieja. Ufasz, ¿e nauczyciele, którzy,
„wibracyjnie” s¹ bli¿si miejscu uczniów, s¹ w stanie pozyskaæ ich
uwagê i spowodowaæ, aby uczniowie ich us³yszeli. A wtedy nauczy-
ciele, którzy s¹ bli¿ej miejsca, w którym uczniowie ci siê aktualnie
znajduj¹, bêd¹ w stanie pozyskaæ ich uwagê i sprawiæ, ¿e zostan¹
us³yszeni...

Na tym polega Postêpowa Fala Myœli! Innymi s³owy, owa scena,
po której siê poruszacie i która przynosi wam tyle satysfakcji, wcale
nie przynosi takiej satysfakcji wiêkszoœci ludzi. Na spiêtrzeniu owej
Postêpowej Fali Myœli nigdy nie k³êbi¹ siê t³umy, co nie oznacza, ¿e
miejsca zajmowane przez innych s¹ nieodpowiednie. Nie potêpiaj-
cie siebie za to, ¿e nie ca³y czas ¿yjecie w radoœci. PogódŸcie siê
z miejscem, w którym obecnie siê znajdujecie, a wtedy mo¿e byæ
ju¿ tylko lepiej.

W³aœnie takie s³owa skierowalibyœmy do nich, gdybyœmy z nimi
rozmawiali. Staralibyœmy siê przynieœæ im s³owa otuchy. Staraliby-
œmy siê im przekazaæ tê wiadomoœæ: jesteœcie w porz¹dku. Nie potê-
pilibyœmy ich jako zacofanych lub ¿yj¹cych w ciemnocie. Nie przy-
lepialibyœmy im etykiety ¿yj¹cych w ni¿szej wibracji. Okreœlilibyœmy
ich wibracjê jako inn¹. Powiedzielibyœmy o nich, ¿e s¹ wci¹¿ na
etapie zadawania pytañ. Przyjrzelibyœmy siê im z dystansu i okreœli-
libyœmy ich s³owami, które najlepiej oddaj¹ ich istotê: s¹ nadal po-
szukiwaczami.

Na waszej planecie nie ma jednego s³usznego stylu ¿ycia. Inny-
mi s³owy, nie zaczynalibyœmy g³osiæ, ¿e nasza metoda nauczania
jest skuteczniejsza, wartoœciowsza, efektywniejsza, wa¿niejsza lub
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s³uszniejsza ni¿ metoda Sai Baby – ale jest ona inna. Pojmuje-
cie to?

Uczestnik warsztatów: Bardzo dziêkujê. Jestem wdziêczny za te
s³owa. Dziêkujê bardzo.

Abraham: Proszê bardzo.

Chce miliona dolarów nie pracując na nie

Uczestnik warsztatów: Witaj, Abrahamie. S³ysza³em, jak mówi-
liœcie na kilku nagraniach, ¿e nie ¿yjemy w œwiecie zapewnieñ.
Mo¿emy wszystko przyci¹gn¹æ do siebie myœl¹. A zatem...

Abraham: Nie ma zapewnieñ.
Uczestnik warsztatów: W jaki sposób mogê przyci¹gn¹æ do

mojego ¿ycia wszystko czego pragnê, bez koniecznoœci podejmowa-
nia dzia³añ prowadz¹cych do zdobycia tego, czego pragnê lub bez
koniecznoœci bycia osob¹ zmierzaj¹c¹ do zdobycia tego, czego pra-
gnê? Chcê stworzyæ milion dolarów, ale nie chcê na ten milion
zapracowaæ.

Abraham: Có¿, twoje pytanie jest naprawdê wymowne i bardzo
znacz¹ce, gdy¿ mówisz rzecz nastêpuj¹c¹: „Chcê milion dolarów,
i wierzê, ¿e s¹ sposoby na to, aby zdobyæ milion dolarów, których
nie chcê zastosowaæ”. Zatem mówisz rzecz nastêpuj¹c¹: „Chcê tego,
ale nie chcê tamtego”. A to nie jest bardzo skutecznym i twórczym
stanem istnienia, poniewa¿ z miejsca zak³ada sprzecznoœæ.

Nale¿y zatem, twierdzenie to z³agodziæ jego modyfikacj¹: „Chcê
milion dolarów i chcê znaleŸæ wygodny sposób na jego otrzyma-
nie”. Zdanie to kryje w sobie mniej oporu. Jest ono równowa¿ne
z twierdzeniem: „Chcê milion dolarów i wiem, ¿e istnieje wiele
osób, które posiadaj¹ milion dolarów i którzy zdobyli tak¹ kwotê
w sposób, który nie by³by niewygodny dla mnie”. Lecz kiedy mó-
wisz: „Chcê milion dolarów, lecz nie ma takiej osoby, po której
kwotê tê móg³bym odziedziczyæ”, lub: „Chcê milion dolarów, ale
nikt ze znanych mi osób nie umrze w najbli¿szym czasie i nie
zostawi mi takiej sumy...”. Wywo³uje to sprzecznoœæ, której wy-
st¹pieniu musisz zapobiec.
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Kiedy rozmawiasz o tym, czego chcesz i dlaczego tego pragniesz,
zazwyczaj pojawia siê w tobie mniej oporu ni¿ wtedy, kiedy mówisz
o tym, czego chcesz i w jaki sposób to otrzymasz. Dzieje siê tak,
poniewa¿, kiedy zadajesz pytania, na które nie znasz odpowiedzi,
jak np.: w jaki sposób, gdzie, kiedy i kto, powoduje to w tobie sprzecz-
ne wibracje, które wszystko spowalniaj¹.

Poczuj jak pozbawione oporu jest zdanie: „Z ca³¹ pewnoœci¹
musi istnieæ dzisiaj na tej planecie wiele osób, które posiadaj¹
milion dolarów, a nawet wiêcej, którzy kiedyœ byli w punkcie,
w którym ja siê dzisiaj znajdujê. Oni po prostu pragnêli takiej
sumy pieniêdzy, lecz nie mieli pojêcia, w jaki sposób suma ta do
ich r¹k trafi”.

S³owa takie jak: wiara i zaufanie s¹ tak irytuj¹ce na pewnych
etapach, lecz chcielibyœmy wyjaœniæ ich wartoœæ. Nawet, jeœli nie
wiesz, w jaki sposób, gdzie, kiedy lub kto, jeœli wiesz co i rozmawia-
³eœ o tym dlaczego pragniesz takiej sumy pieniêdzy i wielokrotnie
oddawa³eœ siê myœli o niej a¿ zaczê³a ona wydawaæ ci siê bardzo
znajoma, uruchamiasz proces polegaj¹cy na tym, ¿e rzeczy, które
dotychczas nie mog³y wydarzyæ siê w twoim ¿yciu... nagle zaczynaj¹
siê w nim pojawiaæ. Pomys³y, które wczeœniej, nigdy nie przysz³yby
ci na myœl, teraz zaczynaj¹ przychodziæ ci na myœl, a kontakty z ludŸ-
mi, do których dotychczas nie mia³eœ dostêpu... zaczynaj¹ mieæ
miejsce. A kiedy pojawi siê w twoim ¿yciu ów upragniony milion
i wiele innych rzeczy, zaczniesz siê zastanawiaæ, gdzie te wszystkie
rzeczy wczeœniej siê podziewa³y.

Uczestnik warsztatów: Zastanawiam siê, gdybym próbowa³ stwo-
rzyæ coœ, co jest zbyt wielkie, i rozpiêtoœæ pomiêdzy tym, czego pra-
gnê a punktem, w jakim siê znajdujê, by³aby zbyt wielka, czy to
powodowa³oby pewne przykroœci?

Abraham: Có¿, z pewnoœci¹ milion dolarów nie jest zbyt du¿¹
kwot¹ do osi¹gniêcia z miejsca, w którym obecnie siê znajdujesz.
Nie jest to zbyt wielka suma. Esther przys³uchiwa³a siê kiedyœ s³o-
wom, które dobiera³ w swojej wypowiedzi miliarder i jednoczeœnie
potentat przedsiêbiorczoœci, a by³o to s³owa takie jak: „To jest mo-
loch. Gwarantowany sukces. Najwspanialszy budynek, jaki kiedy-
kolwiek zbudowano. Budujemy w Chicago najokazalszy budynek,
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jaki kiedykolwiek zbudowano. To bêdzie wspania³a budowla. Och,
tak, ta osoba jest moim przyjacielem”. S³uchaj¹c go, Esther zaczê³a
sobie uœwiadamiaæ, ¿e on poj¹³ na czym rzecz polega. Teraz wywo-
³uje on irytacjê wiêkszoœci œwiata, ale wiecie co? On siê tym nie
przejmuje! Ustanowi³ relacjê pomiêdzy tym, czego pragnie a punk-
tem, w którym siê znajduje.

Nawet wtedy, kiedy to, czego chcia³, a punkt, w którym siê znaj-
dowa³, nie by³y w tym samym miejscu, przys³uchaj¹c siê jego s³o-
wom, nie wyci¹gnêlibyœcie takiego wniosku. Innymi s³owy, on na-
dal opowiada tê historiê w taki sposób, w jaki on chce, aby siê
wydarzy³a, a Wszechœwiat nadal dostarcza mu to, czego pragnie.
Oczywiœcie, jest ca³a masa ludzi, którzy okreœlaj¹ go w nastêpuj¹cy
sposób: „To zwyk³y samochwa³. To oczywiste, ¿e potrafi siê tak
wyra¿aæ, w koñcu jest miliarderem”, na co my odpowiadamy: nie
zawsze nim by³. On siê w taki sposób wyra¿a³, a dopiero potem sta³
siê miliarderem.

Zatem, nie musisz naœladowaæ jego stylu ¿ycia, ani jego osobo-
woœci. Ale musisz naœladowaæ regu³y sukcesu, które on odnalaz³:
Musisz rozmawiaæ o tym, czego pragniesz. Musisz opisywaæ to s³o-
wami w taki sposób, w jaki chcesz, aby to zaistnia³o. Nie mo¿esz
stawiæ czo³a rzeczywistoœci w jej obecnej postaci i spowodowaæ
zmianê tej rzeczywistoœci w jakikolwiek sposób. Musisz stawiæ czo³a
tym aspektom rzeczywistoœci, które uwielbiasz i wype³niæ brakuj¹-
ce jej elementy rzeczami, które podsunie ci wyobraŸnia lub oczeki-
wanie.

Teraz kolej na ciebie. Twoje ¿ycie obfituje w wiele dobrych rze-
czy, które powinieneœ akcentowaæ, podkreœlaæ, rozmawiaæ o nich,
doceniaæ i sporz¹dzaæ w postaci spisów. Sporz¹dzaj listy Pozytyw-
nych Aspektów i wykonuj æwiczenie: Szaleñstwo Wdziêcznoœci. Do-
szukuj siê dobra tam, gdzie tylko mo¿esz je dostrzec i czuj siê najle-
piej jak tylko potrafisz.

Masz pewne cele i nie wiesz jeszcze, w jaki sposób je osi¹gniesz.
Zatem zape³nij brakuj¹ce ich aspekty pos³uguj¹c siê wyobraŸni¹,
wizualizacj¹, i stwarzaniem pozorów, a postêpuj¹c w ten sposób,
przyœni ci siê sen z tym zwi¹zany, który wywo³a u ciebie poczucie
jeszcze wiêkszej realnoœci twojego celu. Albo, byæ mo¿e, spotkasz
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kogoœ, kto naprawdê ¿yje w ten sposób. Lub w³¹czysz telewizjê, a ktoœ
bêdzie rozmawia³ w taki w³aœnie sposób, w jaki to sobie wyobra¿a-
³eœ. A byæ mo¿e natkniesz siê na ksi¹¿kê lub us³yszysz wywiad z inn¹
osob¹...? Innymi s³owy, Wszechœwiat pomo¿e ci spotkaæ siê z odpo-
wiednikiem wibracji, któr¹ w koñcu osi¹gn¹³eœ.

Wszechœwiat nie odró¿nia osoby, która faktycznie jest w posiada-
niu miliona dolarów, od osoby, która czuje siê, jakby mia³a milion
dolarów. A kiedy poczujesz siê jakbyœ mia³ tak¹ sumê, twoja wibra-
cja bêdzie taka, ¿e Prawo Przyci¹gania bêdzie musia³o dostarczyæ
ci rzeczy odpowiadaj¹cych tej wibracji. I to siê sprawdza w dziedzi-
nie zwi¹zków miêdzyludzkich, wznoszeniu imperiów, przyci¹ganiu
ludzi, którzy pomog¹ ci w interesach... obojêtnie czego to dotyczy –
musisz odnaleŸæ wibracjê tej rzeczy i musisz wibracji tej siê odda-
waæ a¿ do momentu, w którym wibracja twojego pragnienia zajmie
miejsce wibracji w¹tpliwoœci. Kiedy wibracja twojego pragnienia
wyprze twoj¹ wibracjê w¹tpliwoœci, trach! Wtedy to nast¹pi. A wte-
dy ty powiesz: „Gdzie¿ siê podziewa³eœ?”.

Powiesz wtedy: „Wiedzia³em, ¿e nadchodzisz. Wyczu³em ciê.
Najpierw, by³em pe³en nadziei, ¿e tam bêdziesz. Lecz w koñcu, za-
cz¹³em naprawdê ufaæ, ¿e tam bêdziesz. A wtedy, nie tak dawno
temu, wiedzia³em, ¿e tam bêdziesz, i [trach), oto jesteœ”. Lecz rze-
czy, których pragniesz nie mog¹ do ciebie przyjœæ zanim nie przy-
swoisz sobie tej wiedzy, a wiedza ta nie przychodzi ³atwo, poniewa¿
dotychczas praktykowa³eœ brak owej wiedzy.

Czêsto zdarza siê, ¿e nie chcecie przyznaæ siê do w³asnych uczuæ,
gdy¿ przejmujecie siê tym, co ktoœ inny mo¿e powiedzieæ o waszych
uczuciach. Zatem musicie dotrzeæ do punktu, w którym nie bêdzie-
cie tyle mówiæ osobom, które nie wykazuj¹ zrozumienia. Bêdziecie
rozmawiaæ tylko z tymi, którzy wykazuj¹ siê takim zrozumieniem
lub nie bêdziecie wyjawiaæ swoich zamiarów.

Wiele lat temu Jerry napisa³ pracê zatytu³owan¹: Zachowaj swoje
pomys³y dla siebie a¿ do chwili, kiedy w pe³ni je rozwiniesz, ponie-
wa¿ obserwowa³ wiele osób, którym doradza³ w sprawach biznesu,
którzy wpadali w ekscytacjê nad swoim nowym pomys³em, lecz by³y
to pomys³y ca³kiem œwie¿e i ich pomys³odawcy niewystarczaj¹co
d³ugo im siê oddawali, aby pomys³y te mog³y staæ siê ich dominu-
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j¹c¹ wibracj¹. Osoby te odczuwa³y pokusê (a wiedzia³, ¿e tak mo¿e
siê zdarzyæ) podzielenia siê tym pomys³em z kimœ w domu jeszcze
zanim pomys³ ten nie uzyska³ ich wsparcia. Otó¿ taka osoba, jej
w¹tpliwoœci i negatywne komentarze aktywowa³y stare wibracje u po-
mys³odawcy, wskutek czego, pomys³ spali³ na panewce, poniewa¿
nasiono ich finansowej obfitoœci nie doczeka³o siê momentu kie³-
kowania i stworzenia wystarczaj¹co du¿ego oparcia, aby mog³o wy-
rosn¹æ na w³asnych nogach.

Nie ma powodu, dla którego mia³byœ doœwiadczaæ czegoœ mniej
ni¿ to, czego pragniesz. Jeœli dysponujesz zdolnoœci¹ wyobra¿enia
sobie tej rzeczy, to Wszechœwiat, w którym ¿yjesz, dysponuje zdol-
noœci¹ dostarczenia ci jej. Zdanie sobie z tego sprawy i uœwiadomie-
nie sobie, ¿e jej pragniesz oraz poproszenie o tê rzecz, stanowi Krok
Pierwszy i Krok Drugi, poniewa¿ poprosi³eœ, a Wszechœwiat ci jej
dostarczy³. Teraz musisz tylko usun¹æ siê z drogi i przyzwoliæ na jej
urzeczywistnienie siê.

Jeszcze jedna rzecz, któr¹ chcemy ci przekazaæ: kiedy mówisz, ¿e
chcesz tak¹ sumê, lecz nie chcesz na ni¹ zapracowaæ, s¹dzimy, ¿e
w tym punkcie dzia³asz przeciwko sobie. Byæ mo¿e nie lubisz robiæ
tych rzeczy, które, jak s¹dzisz, bêdziesz musia³ robiæ, aby osi¹gn¹æ
swój cel, lecz nie wierzysz, ¿e mo¿esz osi¹gn¹æ go bez wykonania tych
rzeczy. Takie przekonanie zawiera w sobie sprzecznoœæ.

Wysy³asz bowiem wtedy do Wszechœwiata nastêpuj¹c¹ wiado-
moœæ: „Wykonaj tê niemo¿liw¹ rzecz”. Zatem powinieneœ znaleŸæ
sposób na to, aby osi¹gniêcie twojego celu nie wydawa³o ci siê nie-
mo¿liwe. Poszperaj trochê. Zwróæ uwagê na to, ¿e istnieje wiele
ró¿nych sposobów na to, by spowodowaæ przyp³yw pieniêdzy. Inny-
mi s³owy, znajdŸ powód ku temu, by wierzyæ, ¿e otrzymanie takiej
sumy od Wszechœwiata jest mo¿liwe.

Uczestnik warsztatów: Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Abraham: Proszê bardzo.
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Czy jesteśmy odpowiedzialni za ratowanie innych?

Uczestnik warsztatów: Moje pytanie dotyczy odpowiedzialno-
œci. S³ysza³em, ¿e wed³ug was, nale¿y troszczyæ siê o samych siebie.
Jednak¿e, czy¿ nie jesteœmy odpowiedzialni za udzielenie pomocy
ludziom, którym takowej pomocy jesteœmy w stanie udzieliæ?

Abraham: Uwielbiamy twój genialny dobór s³ów: „Czy¿ nie jeste-
œmy odpowiedzialni za udzielenie pomocy ludziom, którym takowej
pomocy jesteœmy w stanie udzieliæ?”. Jeœli ty wibrujesz na tym po-
ziomie, a oni wibruj¹ na tamtym poziomie, nie masz im wiele do
zaoferowania. Innymi s³owy, jeœli oni nie znajduj¹ siê gdzieœ w rejo-
nie s¹siaduj¹cej bliskoœci twoich wibracji, wtedy ciê nie us³ysz¹.

Zatem nauczyciel, osoba podnosz¹ca innych na duchu, uzdra-
wiacz, pomocnik, oni wszyscy s¹ skuteczni w takim stopniu, w ja-
kim skuteczna jest ich zdolnoœæ do zrozumienia, na którym pozio-
mie wibracji znajduje siê osoba, której oni chc¹ pomóc. Zatem
powinieneœ dostosowaæ swoj¹ wibracjê do wibracji tej osoby, na tyle
na ile to bêdzie mo¿liwe, nie zatracaj¹c przy tym w³asnej równowa-
gi. Innymi s³owy, jest to kwestia zachowania wibracyjnej harmonii
w stosunku do Energii, któr¹ pos³u¿ysz siê, by im pomóc, jednocze-
œnie nie zatracaj¹c tej harmonii.

Zatem pojêcie „odpowiedzialnoœci” (byæ mo¿e nie podoba siê ci to
s³owo w œwietle twojego pytania, ale nam siê ono podoba) w rzeczy
samej kryje siê w Prawie Przyci¹gania. Zdarza siê, ¿e ludzie poru-
szaj¹ temat sprawiedliwoœci lub niesprawiedliwoœci. A my odpowia-
damy, ¿e niesprawiedliwoœæ nigdy nie wystêpuje, poniewa¿ nic, co
ró¿ni³oby siê od wibracji emitowanych przez dan¹ osobê, nie mo¿e
siê nigdy jej przytrafiæ. Najwiêksz¹ wartoœci¹, któr¹ mo¿esz zaofe-
rowaæ innym (i mo¿esz nazwaæ j¹ odpowiedzialnoœci¹, jeœli chcesz)
jest pomóc im zrozumieæ, ¿e to oni s¹ twórcami swojego w³asnego
doœwiadczenia, i ¿e to oni sami emituj¹ z siebie wibracje, i ¿e wysy-
³ane przez nich wibracje przynosz¹ rezultaty, których oni doœwiad-
czaj¹. A nastêpnie, nauczaj innych poprzez wyrazistoœæ swojego
w³asnego przyk³adu.
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Uczestnik warsztatów: A jakiego s³owa na okreœlenie odpowie-
dzialnoœci wy u¿ylibyœcie? Gdybym ja nie pos³u¿y³ siê s³owem od-
powiedzialnoœæ, jakiego terminu wy u¿ylibyœcie?

Abraham: Nauczanie poprzez mój w³asny wyrazisty przyk³ad.
Nazwalibyœmy to: pe³ne wspó³czucia uznanie mocy ka¿dej osoby.
Nazwalibyœmy to: osi¹gniêcie harmonii z tym, kim jestem, umo¿li-
wiaj¹cej mi dostrze¿enie piêkna i mocy w ka¿dym, na kim skupiam
uwagê. Nazwalibyœmy to: osi¹gniêcie harmonii ze Źród³em i zrozu-
mienie mocy jednostki. Nazwalibyœmy to: wiara w twoj¹ zdolnoœæ
osi¹gania wszystkiego, co osi¹gn¹æ pragniesz. Nazwalibyœmy to: moc
dostrze¿enia twojej wartoœci, nawet wtedy, kiedy ty sam jej nie do-
strzegasz. Nazwalibyœmy to: moc uœwiadomienia sobie twojego zdro-
wia, nawet wtedy, kiedy jesteœ chory. Nazwalibyœmy to: moc uœwia-
domienia sobie twojego bogactwa, nawet wtedy, kiedy nie jesteœ
w stanie uregulowaæ swoich rachunków. Nazwalibyœmy to: moc
myœlenia o tobie w taki sposób, który powoduje we mnie najlepsze
samopoczucie, tak, abym móg³ po³¹czyæ siê ze Źród³em, wype³niæ
to, czym jesteœ, korzystaj¹c z mojego punktu obserwacji. Nazwaliby-
œmy to: najbardziej odpowiedzialnym, pe³nym wspó³czucia, wyko-
rzystaniem Energii Źród³a, jakie istnieje w ca³ym Wszechœwiecie.

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê.

Czy należy tak wpływać na dzieci,
aby poczuły się nie na miejscu?

Uczestnik warsztatów: Dzieñ dobry i dziêkujê wam bardzo, Es-
ther i Jerry, i wam Abrahamie. Minê³o dziesiêæ miesiêcy od czasu,
kiedy po raz pierwszy us³ysza³em wasze nagranie i moje ¿ycie uleg³o
ca³kowitej przemianie. I chcia³bym was zapytaæ, Abrahamie, gdzie
¿eœcie siê ca³e moje ¿ycie podziewali?

Abraham: Byliœmy w wibracyjnej przechowalni (œmiech na sali),
tu¿ po drugiej stronie zas³ony i czekaliœmy, a¿ siê uchyli.

Uczestnik warsztatów: Oczywiœcie, zna³em odpowiedŸ na to
pytanie, poniewa¿ s³ucham waszych nagrañ non-stop. Ale ostatnim
razem, kiedy rozmawialiœmy, a by³o to ze dwa tygodnie temu, po-
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wiedzia³em, ¿e nie chcê tu wracaæ. A wy powiedzieliœcie: hmm, trud-
no. Nie masz wyjœcia.

Abraham: Dawaæ tu tego skrybê! (œmiech na sali) Oczywiœcie,
parafrazujesz.

Uczestnik warsztatów: Tak jest.
Abraham: Có¿, to rzeczywiœcie mieliœmy na myœli. Mia³eœ racjê.
Uczestnik warsztatów: Dok³adnie tak. Zatem zanim przysze-

d³em na ten œwiat powiedzia³em tak: „Chcê wejœæ w to ¿ycie, w ten
œwiat, w³aœciwie zharmonizowaæ siê z t¹ wibracj¹ i stworzyæ to cu-
downe ¿ycie”. Zatem wynurzam siê w tym ciele, po czym, tak jak
powiedzieliœcie, koñczê (nie zawsze, ale wielokrotnie) w tym niesa-
mowicie negatywnym œrodowisku, które sprawia (lub jakkolwiek
inaczej to dzia³a), ¿e zapominam o wszystkich tych cudownych rze-
czach, o których wiedzia³em, zanim tutaj przyszed³em. Zatem je-
stem...

Abraham: Rozumiemy, o co ci chodzi. Od czasu do czasu, prowa-
dzimy takie rozmowy na ten temat z ludŸmi i zawsze doceniamy to,
kiedy ktoœ intensywnie oddaje siê rozwa¿aniom tej myœl, gdy¿ stwa-
rza nam to okazjê do, byæ mo¿e, ponownego sformu³owania tego
samego na kilka nowych sposobów.

Zanim pojawi³eœ siê w tym ciele fizycznym, nie tyle wypowiada-
³eœ s³owa: „Zamierzam wskoczyæ w tê rzeczywistoœæ czasoprzestrzeni
i dam radê odnaleŸæ siê w tym niesympatycznym œrodowisku”, ile
czu³eœ wielkie pragnienie, aby siê w nim zanurzyæ. Dos³ownie pro-
mieniowa³eœ pewnoœci¹ siebie.

Chodzi o ró¿nicê pomiêdzy owym uczuciem pewnego st¹pania
po ziemi – tym uczuciem pewnoœci siebie i gorliwoœci – a uczuciem
lêku. Tak trudno jest ci przypomnieæ sobie o pewnoœci siebie bêd¹c
w miejscu lêku lub przypomnieæ sobie uniesienia radoœci oraz pasjê
bêd¹c w miejscu gniewu. To s¹ ró¿ne wibracje.

Moglibyœmy rozmawiaæ o tym d³ugo i nie posun¹æ siê naprzód gdy¿,
kiedy znajdujesz siê w miejscu postrzegania œwiata jako miejsca trud-
nego do ¿ycia lub miejsca negatywnego lub miejsca z³a lub miejsca
niewygodnego lub miejsca nie¿yczliwego... kiedy takie myœli by³y przed-
miotem twojej uwagi (i s³usznie; z ca³¹ pewnoœci¹ nie sugerujemy, ¿e
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ty to wszystko sam wymyœli³eœ tylko dlatego, aby byæ dla siebie suro-
wym), nie jesteœ w stanie us³yszeæ s³ów o jego przeciwieñstwie.

Pomimo tego, nadal chcemy przekazaæ ci, abyœ przynajmniej
przyj¹³ za dobr¹ monetê fakt, i¿ naprawdê towarzyszy³a ci owa wi-
bracja wielkiego pragnienia, kiedy podejmowa³eœ decyzjê o przyjœciu
na œwiat fizyczny. Zatem mówisz: „W porz¹dku, rozumiem. Wtedy
kierowa³o mn¹ wielkie pragnienie. Chcia³em przyjœæ na Ziemiê.
Dlaczego to siê zmieni³o?”. A my chcemy ci przekazaæ, ¿e to siê
zmieni³o, poniewa¿ otoczyli ciê inni, którzy ju¿ zapomnieli, ¿e ich
samopoczucie ma znaczenie, inni, którzy ju¿ zaczêli korzystaæ z oko-
licznoœci zewnêtrznych oraz z prowadzenia zewnêtrznego w celu
podejmowania decyzji dotycz¹cych sposobu, w jaki oddawaæ siê bêd¹
pogr¹¿aj¹cym ich myœlom.

Wczoraj, b¹dŸ przedwczoraj Esther w³¹czy³a telewizjê, aby spraw-
dziæ now¹ antenê satelitarn¹ w swoim busie i zobaczy³a jak telewizyj-
ny psycholog udziela³ porad m³odemu mê¿czyŸnie. Proces ten by³ tak
brutalny, ¿e Esther musia³a to wy³¹czyæ. Psycholog zadrêcza³ m³o-
dzieñca (który, bêd¹c ma³ym ch³opcem, mia³ doœwiadczenia natury
seksualnej z innym dzieckiem). Potem, po kilku latach, m³odzieniec
ów sk³ada³ fa³szywe zeznania na ten temat rejestrowania za poœred-
nictwem wykrywacza k³amstw. A teraz ponownie go w tej sprawie
zadrêczano. Dlaczego nie chcia³ przyznaæ siê do swoich z³ych czynów
i wyrz¹dzonych krzywd? Przecie¿ przyznanie siê do winy to, z pewno-
œci¹, pierwszy etap ca³ego tego procesu.

Esther odesz³a od tej ca³ej historii i wy³¹czy³a telewizor. Pomyœla-
³a: Istnieje tyle zasad i tyle ró¿nych podejœæ dotycz¹cych prawid³o-
wego zachowania, tylu ludzi gotowych jest powstaæ i os¹dzaæ ciê
jako osobê o niew³aœciwym zachowaniu, jeœli tylko nie zdasz pró-
by, na któr¹ ciê wystawiaj¹ i to w taki sposób, w jaki wymagaj¹ oni
tego od ciebie, aby mogli poczuæ siê lepiej... Tak wielu ludzi, tak
bardzo siê oddali³o od swojego poczucia Dobrostanu.

Esther mia³a ochotê wskoczyæ w odbiornik telewizyjny, obj¹æ ra-
mionami tego m³odzieñca i powiedzieæ mu: „Nie s³uchaj ich. Nie
jesteœ z³y!”. Tak bardzo pragnê³a mu powiedzieæ: oni nie wiedz¹,
kim jesteœ. Nie s³uchaj ich.
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Zatem nasza odpowiedŸ na twoje pytanie jest nastêpuj¹ca: tak
wielu z was zaczê³o s³uchaæ tzw. autorytetów z waszego otoczenia
zamiast s³uchaæ g³osu intuicji, z którym siê urodziliœcie. Zatem
kolejnym logicznym pytaniem by³oby: „Có¿, czy to nie powinno
byæ inaczej zaaran¿owane? Czy g³os naszej intuicji nie powinien byæ
lepiej s³yszalny?”, na co my odpowiadamy, i¿ g³os waszej intuicji
jest bardzo g³oœny i wyraŸny: wy  potraficie odebraæ dobre uczucia.
Potraficie te¿ odebraæ z³e uczucia. Jesteœcie w stanie siêgn¹æ wstecz
do niektórych z waszych najwczeœniejszych wspomnieñ i przypo-
mnieæ sobie to pierwsze uczucia œciskania w ¿o³¹dku, które poczu-
liœcie, kiedy ktoœ wskaza³ na was palcem i opisa³ wasze zachowanie
jako niew³aœciwie.

Potrafimy sobie wyobraziæ, ¿e wielu z was mog³oby usi¹œæ i spo-
rz¹dziæ listê tego typu doœwiadczeñ, w których, krok po kroku, ktoœ
stara³ siê przekonaæ was, ¿e nie jesteœcie dobrzy. A w ka¿dym przy-
padku by³ to ktoœ, kto ju¿ przekona³ siebie samego, ¿e on nie jest
dobr¹ osob¹.

Zatem, chcielibyœmy wam przekazaæ, ¿e urodziliœcie siê wyposa¿e-
ni w g³os intuicji. A obecnie, s³yszymy od tak wielu z was nastêpuj¹ce
pytanie: „Ale dlaczego nie skorzysta³em wtedy z g³osu intuicji, z któ-
rym przyszed³em na œwiat?”. Zamiast zadawaæ sobie to pytanie, o wiele
bardziej chcielibyœmy od was us³yszeæ te oto s³owa: „Zamierzam za-
cz¹æ korzystaæ z g³osu intuicji, z którym przyszed³em na œwiat”. Wte-
dy wydarzy siê rzecz nastêpuj¹ca: bêdziecie znajdowaæ siê miejscu
potê¿nej mocy, z którego zaczerpnêliœcie ca³e to pe³ne kontrastów
doœwiadczenie, na bazie którego wystrzeliliœcie te niesamowite rakie-
ty pragnieñ w kierunku przysz³oœci. Obecnie, osi¹gaj¹c harmoniê,
wiêkszoœæ z was, w niemal¿e ka¿dym przypadku, powie coœ takiego:
Dzisiaj odczuwam wdziêcznoœæ za ka¿d¹ rzecz, któr¹ wczoraj okre-
œli³em jako okropn¹, gdy¿ wywo³a³a ona we mnie jasnoœæ umys³u
rodz¹c¹ pragnienie. Teraz odbieram to, czego zapragn¹³em, i dziêki
temu, moje ¿ycie jest bogatsze ni¿ bez tego.

Zatem rozmowa, któr¹ chcielibyœmy z wami odbyæ, nie dotyczy
tego, czy system jest s³uszny, czy nie (bo jest). Rozmowa, któr¹
chcielibyœmy z wami odbyæ dotyczy kwestii: „W jaki sposób, mogê
w mojej chwili obecnej, zmniejszyæ rozpiêtoœæ pomiêdzy wysy³any-
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mi przeze mnie proœbami a odbiorem ich urzeczywistnienia? W jaki
sposób mogê na tyle zaufaæ Prawom Wszechœwiata i uzyskaæ tak¹
œwiadomoœæ mojej w³asnej wibracyjnej barwy, ¿e mogê dotrzeæ do
tego miejsca, w którym po prostu spodziewam siê, ¿e Dobrostan
nap³ynie do mnie?”.

Kiedy dotrzesz do tego miejsca, twoje gor¹ce pragnienie powróci.
Dok³adnie tak czuj¹ siê najm³odsi z was. Zaobserwujcie ich. Dzieñ lub
dwa dni temu Jerry i Esther odwiedzili sklep z kanapkami sieci Subway
w stanie Oregon. Esther czeka³a w kolejce. Jerry zaj¹³ miejsce przy jed-
nym ze sto³ów i rozkoszowa³ siê chwil¹ obserwuj¹c Esther w kolejce,
jak równie¿ obserwuj¹c rodzinê stoj¹c¹ w kolejce przed ni¹. W kolejce
sta³ tam ojciec i matka (matka trzyma³a ma³e dziecko na rêku) oraz
ma³a dziewczynka w wieku oko³o czterech lat. Owa ma³a dziewczyn-
ka wyczu³a, ¿e Jerry z podziwem jej siê przygl¹da, tote¿ obróci³a siê
do niego i uœmiechnê³a. Jerry te¿ siê do niej uœmiechn¹³. Nastêp-
nie, dziewczynka ukry³a siê za lad¹ i zza niej zaczê³a zerkaæ na
Jerry’ego, na co Jerry zacz¹³ siê kryæ za swoim kapeluszem. Na to,
dziewczynka znowu siê podkrada, a Jerry ukrywa siê za sto³em.
Dalej, dziewczynka miauczy jak kotek, a Jerry odpowiada szczeka-
niem psa. W miêdzyczasie, rodzice dziewczynki kupili kanapki i za-
bieraj¹ je na wynos, i kiedy spogl¹daj¹ w drug¹ stronê, dziewczyn-
ka podbiega do Jerry’ego, lecz Jerry nie wstaje. Dziewczynka przytula
siê do jego ramienia, k³adzie mu g³owê na ramieniu, œciska go moc-
no i odbiega.

Esther tak to okreœli³a: „Ona wci¹¿ jest w miejscu, w którym do-
brze zna Dobrostan. Jest w wibracyjnej harmonii z Istot¹, któr¹ jest
i rozpozna³a swój wibracyjny odpowiednik”. Jest zestrojona ze Źró-
d³em, pod³¹czona do niego i po³¹czona z nim, i najwyraŸniej, ¿yje
w œrodowisku, w którym nie nauczono j¹, ¿eby „trzyma³a siê z dale-
ka od obcych, bo obcy s¹ Ÿli”. Jak wynika z jej zachowania, ¿yje ona
w niestrze¿onym œrodowisku, w którym jest wci¹¿ w stanie pod¹¿aæ
za g³osem serca.

Zatem, nie ma to znaczenia, czy osoby wci¹¿ pod¹¿aj¹ce za g³o-
sem serca maj¹ trzy, czy cztery lata, po czym zapominaj¹ na jakiœ
czas jak to siê robi, po czym ponownie odkrywaj¹ ów g³os serca,
poniewa¿ uczucie powrotu do harmonii z Istot¹, któr¹ naprawdê
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jesteœ, jest niesamowitym doœwiadczeniem. A kiedy ju¿ raz œwiado-
mie tego dokonasz, ju¿ nigdy nie bêdziesz musia³ porzucaæ tego
stanu.

Zatem pytanie, które naprawdê do nas dociera jest nastêpuj¹-
ce: „Dlaczego do tego dochodzi?”. A my odpowiadamy: po pro-
stu, do ró¿nych rzeczy dochodzi. A wy dalej pytacie: „Czy sprawy
nie powinny mieæ siê inaczej?”, na co my odpowiadamy: nie,
maj¹ siê doskonale. A wy kontynuujecie: „Ale czy mój System
Naprowadzania Emocji nie powinien by³ zadzia³aæ silniej?”, na
co my odpowiadamy: on jest wystarczaj¹co silny, aby sprostaæ
ka¿dej sytuacji. To nie ma byæ urz¹dzenie sprawuj¹ce kontrolê
tylko Naprowadzanie. Na co wy kontynuujecie zadawanie dal-
szych pytañ: „Ale, czy nie powinienem by³ urodziæ siê w lepszym
œrodowisku?”, na co my odpowiadamy: gdybyœ urodzi³ siê w in-
nym œrodowisku, nie by³byœ osob¹, któr¹ jesteœ. A wy na to: „Ale,
czy sprawy nie powinny wygl¹daæ ³atwiej w trakcie ca³ej mojej
podró¿y przez ¿ycie?”, na co my odpowiadamy: tak, ale to zale¿a-
³o od ciebie. A wy na to: „To, w takim razie, czy sprawy nie po-
winny teraz wygl¹daæ ³atwiej?”, na co my odpowiadamy: tak, ale
to te¿ zale¿y od ciebie.

Innymi s³owy, mo¿emy siedzieæ sobie tutaj i kontynuowaæ tê walkê
przez resztê waszego ¿ycia fizycznego lub mo¿emy postawiæ sprawê
w ten sposób: PogódŸmy siê z tym.

Uczestnik warsztatów: Có¿, ja zakoñczy³em ju¿ moj¹ walkê. Moje
pytanie jest nastêpuj¹ce: „Wiêkszoœæ z nas walczy od tak dawna i wy-
daje siê to byæ tajemnic¹, to Prawo Przyzwalania, ta kwestia Odpo-
wiednika Wibracyjnego. Dlaczego jest to tak¹ tajemnic¹?”.

Abraham: Có¿, tajemnica siê wyda³a (œmiech na sali), lecz nigdy
nie by³o to tajemnic¹. Ludzie woleli obdarzaæ zaufaniem kogoœ in-
nego raczej ni¿ zaufaæ w³asnym uczuciom. Stanowi to produkt ubocz-
ny wynikaj¹cy z faktu przyjœcia na œwiat jako ma³a osóbka, w rodzi-
nie sk³adaj¹cej siê z du¿ych ludzi, którym wydaje siê, ¿e znaj¹
wszystkie odpowiedzi lub którzy chc¹ ciê chroniæ. Lecz jest to rów-
nie¿ wynik pragnienia doœwiadczenia obfituj¹cego w kontrast, z twojej
Szerszej, Nie-Fizycznej Perspektywy, w celu ³atwiejszego sformu³o-
wania pragnieñ.
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Widzicie, musicie poj¹æ rzecz nastêpuj¹c¹: ¯yjemy w rozwijaj¹-
cym siê i rozszerzaj¹cym siê Wszechœwiecie. Nie ¿yjemy we Wszech-
œwiecie, w którym ktoœ z góry wszystko to sobie zaaran¿owa³, w któ-
rym w niebie ¿yje grupa anio³ów, którzy opracowali doskona³e ¿ycie,
po czym zwracaj¹ siê do was w nastêpuj¹cy sposób: „IdŸcie na Zie-
miê, maluczcy i po prostu ¿yjcie tak, jak myœmy ¿yli”. Nie tak siê to
odbywa. Musi mieæ miejsce rozwój, aby nadal mog³o istnieæ ¿ycie.

Wraz z rozwojem pojawia siê kontrast, a wraz z kontrastem, po-
jawia siê zdolnoœæ rozró¿niania; wraz z kontrastem pojawia siê
umiejêtnoœæ rozwa¿ania, kszta³towania, antycypowania. Spójrzcie
na to w ten sposób: gdybyœcie byli mistrzem kucharskim w dobrze
zaopatrzonej kuchni, bylibyœcie o wiele bardziej szczêœliwi, ni¿ gdy-
by przysz³o wam pracowaæ w kuchni oferuj¹cej zaledwie trzy sk³ad-
niki. Innymi s³owy, dobrze zaopatrzona kuchnia nie oznacza, ¿e
musicie wykorzystywaæ wszystkie jej sk³adniki do upieczenia szar-
lotki, ale z pewnoœci¹ stwarza to dla was wiele rozmaitych opcji,
rozumiecie?

Taka brzmi zatem odpowiedŸ na pytanie dlaczego. PogódŸcie siê
z tym. Powiedzcie w ten sposób: „Ten obfituj¹cy w kontrasty œwiat
obrazuje istotê rozwoju. Ró¿norodnoœæ, kontrast to te elementy, któ-
re nadaj¹ Wiecznoœci Charakter Wieczny. A my zawsze przychodzili-
œmy na œwiat wyposa¿eni w g³os intuicji”. A jeœli zdarzy siê wam za-
traciæ poczucie z owym g³osem intuicji, op³akujcie tê stratê tylko przez
chwilê. Nie wydaje nam siê, aby ktokolwiek z was zatraci³ kontakt
z owym g³osem intuicji w takim stopniu, w jakim wydaje siê wam, ¿e
mia³o to miejsce. S¹dzimy, ¿e potraficie rozpoznaæ, kiedy zostaliœcie
zranieni. S¹dzimy, ¿e potraficie rozpoznaæ, kiedy ogarnia was gniew.
S¹dzimy, ¿e potraficie rozpoznaæ, kiedy czujecie siê bezsilni. S¹dzi-
my, ¿e rozpoznajecie te uczucia.

I uwa¿amy, ¿e nadszed³ czas, abyœcie ponownie skorzystali z tego
g³osu intuicji. Lecz uwa¿amy, ¿e nadszed³ równie¿ czas, abyœcie
siêgnêli do miejsca, w którym bêdziecie w stanie naprawdê wróciæ
do s³yszenia owego g³osu intuicji.  Tak d³ugo, jak bêdziecie obwi-
niaæ kogokolwiek lub cokolwiek za cokolwiek, tkwiæ bêdziecie w bez-
silnoœci. I nie zwracamy siê tylko do was; te s³owa kierujemy do
wszystkich – tak d³ugo, jak d³ugo obwiniaæ bêdziecie kogokolwiek
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lub cokolwiek za cokolwiek, tkwiæ bêdziecie w bezsilnoœci. Ponie-
wa¿ obwinianie kogoœ lub coœ za cokolwiek oznacza oznacza, ¿e
inni maj¹ nad wami w³adzê. A nikt takiej w³adzy nad wami nie
posiada, bo nikt inny nie jest w stanie emitowaæ z was i za was
wibracji.

Prawo Przyci¹gania w przepe³niony mi³oœci¹ sposób dostarcza ka¿-
demu, kto prosi, dok³adnej odpowiedzi, któr¹ jest on w stanie us³y-
szeæ. Zatem nie odczuwaj nigdy cierpieñ z racji tego, ¿e inni nie s¹
w stanie zrozumieæ twoich odpowiedzi, poniewa¿ nawet si³¹ nie zmu-
sisz ich do ich przyjêcia. Ju¿ dawno temu porzuciliœmy takie podej-
œcie. Jako nauczyciele, zrozumieliœmy, ¿e jesteœmy tylko na tyle
skuteczni, na ile rozumiemy, w jakim punkcie znajduje siê nasz
uczeñ.

Zatem pozwalamy Prawu Przyci¹gania przyci¹gn¹æ tych, którzy
gotowi s¹ na przyjêcie niniejszej wiedzy i ufamy, ¿e Prawo Przyci¹-
gania przyci¹gnie wszystkich innych ku temu, na co oni s¹ gotowi.
A oni nie cierpi¹ w taki sposób, w jaki ty to sobie wyobra¿asz. Oni
nie s¹ tob¹.

On jest w najwyższym stopniu
wdzięczny za swój sukces

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê bardzo za mo¿liwoœæ zadania
pytania. Wczoraj wczeœnie poszliœmy spaæ, i kiedy k³ad³em siê do
³ó¿ka, uœwiadomi³em sobie, ¿e widzê, jak mnie wybieracie do mo¿li-
woœci zadania pytania. Czu³em to uczucie, i tak bardzo jestem wdziêcz-
ny za tê sposobnoœæ; tak bardzo pomogliœcie nam w ¿yciu, ¿e od czasu
poznania was, wszystko, co mia³o miejsce, zmieni³o siê o 180 stopni
w stosunku do tego, jakie by³o przedtem.

Abraham: To, co dobre, by³o w drodze do was ju¿ od d³u¿szego
czasu, poniewa¿ wy pragniecie tych rzeczy i zas³ugujecie na nie. My
tylko przyspieszyliœmy nieco proces przyzwalania.

Uczestnik warsztatów: Dziêkujemy wam za to. Chcia³em teraz
poæwiczyæ trochê Proces: Szaleñstwo Wdziêcznoœci, poniewa¿ to, za
co jestem wdziêczny s³uchaj¹c waszych taœm to s³owa ludzi, którzy
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mówi¹, czego siê od was nauczyli i ile wartoœciowych rzeczy wynieœli
z waszych nauk. I chcia³bym, oczywiœcie, wyraziæ moj¹ wdziêcznoœæ
dla Jerry’ego, Esther i dla Abrahama, naszej trójcy (œmiech na sali),
i chcia³bym wyraziæ wdziêcznoœæ dla swojej ¿ony, która w ¿yciu prak-
tykuje to, czego nauczacie i oœwietla drogê niczym latarnia promie-
niuj¹ca blaskiem tych nauk. To w³aœnie pozwala mi koncentrowaæ
siê, tworzyæ i robiæ wszystko, czego byliœmy w stanie dokonaæ – a po-
za tym wszystkim, jest mi³oœci¹ mojego ¿ycia.

Chcia³em, w pewnym stopniu, przytoczyæ t³o tego, co siê w moim
¿yciu wydarzy³o: od czasu, kiedy pozna³em moj¹ ¿onê (a zatem, od
czasu, kiedy pozna³em równie¿ was), przeby³em drogê dos³ownie od
bankructwa do zdolnoœci kredytowej pozwalaj¹cej na zakup domu za
gotówkê. Moja firma coraz to bardziej podupada³a, a w³aœciwie rozpa-
d³a siê ca³kowicie w dniu poprzedzaj¹cym poznanie mojej ¿ony. A ona
by³a w stanie j¹ wskrzesiæ. W przesz³oœci (a by³a to firma o piêciolet-
niej tradycji), wszystko co robi³em, robi³em nie tak. Kiedy pozna³em
moj¹ ¿onê i zaczêliœmy stosowaæ wasze zasady w praktyce, tj. zasady
przyzwalania i odbywania podró¿y polegaj¹cej na nie-dzia³aniu,
wszystkie decyzje, które podjêliœmy, by³y s³uszne i wszystko siê po-
wiod³o. Uda³o mi siê osi¹gn¹æ harmoniê i uwolniæ siê wielu uzale¿-
nieñ, w szponach których wtedy tkwi³em i które nie pozwala³y mi
rozwin¹æ skrzyde³. Tak bardzo pragnê wyraziæ moj¹ wdziêcznoœæ dla
tego wszystkiego.

A dokonaliœmy tego w nastêpuj¹cy sposób: ws³uchiwaliœmy siê
w wasze nagrania, wykonywaliœmy æwiczenia procesów i wyra¿ali-
œmy wdziêcznoœæ dla waszych nauk. Udaliœmy siê na wycieczkê
statkiem, co by³o jednoczeœnie naszym miodowym miesi¹cem, i tu¿
po nim otrzymaliœmy czek na 144 000,00 USD, co by³o niesamowi-
te. A do tego wszystkiego, stworzyliœmy równie¿ wokó³ siebie kli-
mat Dobrostanu, oazê radoœci...

Odseparowa³em siê od (prawdopodobnie dobrych) intencji mojej
matki, które wp³ywa³y na mnie negatywnie. Negatywne podejœcie
do pieniêdzy, jakie odziedziczy³em po ojcu, utrzymywa³o mnie w bie-
dzie. Pozbycie siê tych wszystkich obci¹¿eñ i przyzwolenie Wszech-
œwiatowi na przejêcie pa³eczki i po³¹czenie siê z tym, to wszystko
pozwoli³o zaistnieæ tym cudom.
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Obecnie oddajemy siê tylko podró¿om i spotyka nas ca³a masa
cudownych doœwiadczeñ. Ca³e bogactwo siê z nich wywodzi... Za-
tem to by³o moje wydanie Szaleñstwa Wdziêcznoœci. A pierwsze
pytanie... kierujê do Abrahama. Abrahamie, na czym polega ró¿nica
pomiêdzy wami a mn¹?

 Abraham: Na niczym, co warte by by³o wzmianki (œmiech na
sali). W twoim Szaleñstwie Wdziêcznoœci jesteœ Wibracyjnym Od-
powiednikiem tego, czym my jesteœmy. ¯adnych ró¿nic pomiêdzy
nami nie ma.

Uczestnik warsztatów: To bardzo wzruszaj¹ce – ³za krêci siê od
tego w oku. To Po³¹czenie jest przecudowne. Jak mogê wzmocniæ
moj¹ œwiadomoœæ tego Po³¹czenia?

Abraham: Szukaj¹c go i nie niepokoj¹c siê, kiedy zauwa¿ysz, ¿e
nie istnieje ono w tak silnej postaci w jednej chwili, lecz doceniaj¹c
je, kiedy pojawi siê w innej chwili, a¿ do momentu, w którym, w koñ-
cu, z pe³nym entuzjazmem wyra¿a³ siê bêdziesz nieustannie o tym
Po³¹czeniu. A wtedy odnosiæ bêdziesz dziwne, naprawdê dziwne
wra¿enie, kiedy Po³¹czenie to nie wyst¹pi.

Uczestnik warsztatów: Owo stawianie oporu, kiedy ono nie
wystêpuje, czy ma ono jakiœ zwi¹zek z czasem? Czy czas równa siê
stawianiu oporu?

Abraham: Nie. Czas to inny temat. Fakt narodzenia siê w rzeczy-
wistoœci czasu i przestrzeni nie oznacza koniecznoœci natrafiania na
opór. Lecz jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e tam, na Postêpowej Fali wszyst-
kiego, istnieje wiêcej oporu ni¿ ogólnie na Postêpowej Fali. Innymi
s³owy, istnieje strefa komfortu powracaj¹ca z Postêpowej Fali, a której
nie ma na samej Postêpowej Fali.

Ma to zwi¹zek z czymœ, co powiedzia³eœ wczeœniej, o czym chcie-
libyœmy porozmawiaæ, kiedy opowiada³eœ o tym, jak wszystko zna-
komicie ci siê uk³ada i jak to pojawiaj¹ siê wszystkie odpowiedzi na
pytania, i jak doskonale wszystko siê rozwija. Uwielbiamy tego typu
nowiny, lecz chcielibyœmy przypomnieæ ci, ¿e nie jest mo¿liwe, ¿ebyœ
pope³ni³ b³¹d, ani ¿ebyœ dokoñczy³ dzie³a. Zatem zrelaksuj siê i po-
zwól sobie na trochê luzu w tym wszystkim.

Innymi s³owy, czasami (i wyczuwamy to w twoim przypadku),
zdarza siê, ¿e kiedy przechodzisz z etapu nie przyzwalania tak in-
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tensywnie jak mia³o to miejsce w twojej sytuacji, do etapu nag³ego
uporz¹dkowania kilku spraw i przyzwalania, (co mia³o miejsce,
kiedy ty i twoja ¿ona spotkaliœcie siê) na to, co siê wydarza: czasa-
mi usi³ujesz wtedy uporczywie trzymaæ siê pewnego sztywnego,
a byæ mo¿e nawet nienaturalnego standardu pragnienia podtrzy-
mania tej si³y dzia³ania lub pragnienia utrzymania tego doskona-
³ego stanu rzeczy. A wtedy, trochê tracisz g³owê, jeœli okazuje siê,
¿e nie jesteœ w stanie tego dokonaæ, tak jakby mo¿liwy by³ powrót
do tego, co by³o przedtem.

Chcemy, abyœ siê odprê¿y³ i uœwiadomi³ sobie, ¿e nie mo¿esz
zawróciæ z tej drogi. Zbyt daleko zaszed³eœ. Lecz od czasu do czasu,
mo¿liwe jest, ¿e popadniesz w nieco mniej przyzwalania i to jest
w porz¹dku. Innymi s³owy, ten twórczy wysi³ek, który z tak¹ deter-
minacj¹ podejmujesz, dotyczy nowego kontrastu, który rodzi nowe
pragnienie, co na pocz¹tku wywo³uje dziwne uczucie, lecz po pew-
nym czasie zestrajasz siê z nim. Po czym, w tym zestrojeniu siê,
nastêpuje wiêcej ruchu, a wtedy nowa platforma stwarza now¹ mo¿-
liwoœæ pojawienia siê nowych pytañ i nowych pragnieñ, które, w po-
cz¹tkowym etapie, powoduj¹ dziwne wra¿enie, lecz po tym nastêpu-
je twoje zestrojenie siê z nimi...

Innymi s³owy, nigdy nie zdarzy siê taka sytuacja, abyœ nie zrozu-
mia³ tego mechanizmu dzia³ania. Lecz niekoniecznie zawsze bê-
dziesz znajdowa³ siê w doskona³ym miejscu w doskona³ym czasie –
lecz jest to czêœci¹ ca³ej tej zabawy jest to czêœci¹ tej przygody. Za-
wsze stanie siê ona tym, czym chcesz, aby by³a – i do tego w szyb-
kim tempie. A z pewnoœci¹ wydarzy siê to szybko, jeœli bêdziesz
potrafi³ odprê¿yæ siê i powitaæ to, co nadejdzie.

Z ogromn¹ radoœci¹ obserwujemy Jerry i Esther pod tym wzglê-
dem, ¿e oni nie czuj¹ ju¿ odpowiedzialnoœci za to, by ¿yæ doskona-
³ym ¿yciem. Pomogliœmy im wyrzuciæ z siebie to uczucie, warsztat
po warsztacie, za ka¿dym razem, kiedy dali cia³a (œmiech na sali).
Nie stawiamy ich za doskona³e wzory do naœladowania; uwa¿amy
ich za ludzi zakochanych w sobie i w ¿yciu, ludzi doznaj¹cych no-
wych doœwiadczeñ, do których nieustannie siê dopasowuj¹, którzy,
przez wiêkszoœæ czasu czuj¹ siê naprawdê rewelacyjnie, a rzadko –
mniej rewelacyjnie i którzy wiedz¹, co nale¿y robiæ, kiedy nie czuj¹
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siê tak znakomicie. To zdejmuje z nich presjê. Zawsze odnajduj¹
swoj¹ równowagê, jak ka¿dy utalentowany artysta. Wy zawsze siê-
gacie po stan równowagi. Nabierzcie tylko przekonania, ¿e zawsze
j¹ znajdziecie, tak, abyœcie nie tracili g³owy w momentach, kiedy
chwilowo pozostajecie poza stanem równowagi.

Uczestnik warsztatów: Wspaniale. Dziêkujemy Wam.

Pragnę bardziej pokochać rozrywkową stronę
swojej osobowości

Uczestnik warsztatów: Jestem taka podekscytowana... Oto moje
pytanie, a jednoczeœnie moje pragnienie, nawet z obecnej pozycji
teraŸniejszoœci: w jaki sposób mogê pokochaæ siebie bardziej? W ja-
ki sposób mogê wzbudziæ w sobie uczucia powoduj¹ce, i¿ poczujê
siê osob¹ bardziej wartoœciow¹, zas³uguj¹c¹ na wiêcej i odczuwaæ
z tego powodu wiêcej radoœci? Czujê, ¿e coraz bli¿ej mi do osi¹gniê-
cia takich uczuæ.

Abraham: Có¿, znacz¹ca czêœæ tej uk³adanki ju¿ u³o¿y³a siê sama
na swoim miejscu, poniewa¿ ka¿dy, z natury rzeczy, kocha siebie
samego. Nie ma dla was nic bardziej naturalnego ni¿ ¿ywiæ w sto-
sunku do siebie takie uczucia. A owa czêœæ ciebie, o której mówi-
my, jest t¹ czêœci¹ ciebie sk³adaj¹c¹ siê z Energii Źród³a, która
z wielk¹ mi³oœci¹ pojawi³a siê w tym ¿yciu i która uwielbia to, co
dooko³a siebie widzi. Innymi s³owy, esencjê ciebie, Energiê ciebie,
duszê lub Źród³o ciebie stanowi mi³oœæ. A ty, sam¹ siebie z tego
stanu wyprowadzasz (g³ównie w sposób, jaki podkreœla twoje pyta-
nie) na skutek tego, ¿e zamartwiasz siê tym, co ta, czy tamta osoba
myœli o tobie.

Jak mam siebie kochaæ? Odpowiedzi¹ na to pytanie jest... po pro-
stu przestañ nie lubiæ siebie samej. Innymi s³owy, mi³oœæ jest natu-
ralnym stanem istnienia, jeœli tylko nie bêdziesz walczyæ z czymœ
niepo¿¹danym.

Porównanie jest ciekaw¹ rzecz¹, gdy¿ jest ono niezbêdne w celu
okreœlenia preferencji. Lecz czy wyczuwacie ró¿nicê pomiêdzy spo-
gl¹daniem na wszystkie te rzeczy i mówieniem tak w stosunku do
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jednej konkretnej rzeczy, a spogl¹daniem na wszystkie te rzeczy
dooko³a i mówieniem nie, nie, nie, nie, nie?

Rozmawialiœmy o Równowa¿eniu Energii i chcemy, abyœcie sobie
uœwiadomili, ¿e to, na co kierujecie wasz¹ uwagê, aktywuje wibracjê,
zatem, kiedy spogl¹dacie na szereg rzeczy i mówicie tak, w stosunku do
danej rzeczy, to czynnoœæ ta aktywuje tê rzecz. Tak, aktywuje j¹. Jeœli
mówicie tak rzeczom, których pragniecie, oznacza to, ¿e zaktywowali-
œcie rzeczy, których pragniecie i wysy³acie wibracje dotycz¹ce tylko tego,
czego pragniecie, a Energia Źród³a odpowiada na tak¹ proœbê. W takiej
sytuacji, wszystko p³ynie bez zak³óceñ.

Lecz w tym Wszechœwiecie, w którym wszystko podlega przyci¹ga-
niu, nie istnieje zjawisko zapewnienia, i nie istnieje zjawisko wy³¹-
czenia. Nie mo¿ecie powiedzieæ czemuœ nie i, w ten sposób, pozbyæ
siê tego. Kiedy mówicie tej rzeczy nie, rzecz ta do was powraca, ponie-
wa¿ uwaga kierowana na tê rzecz, jest zaproszeniem dla pojawienia
siê tej rzeczy lub aktywuje jej odpowiednik w was samych, co jest
tym samym, co zapraszanie jej do siebie. Zatem kiedy spogl¹dasz na
szereg rzeczy, zarówno po¿¹danych, jak i niepo¿¹danych, i mówisz
w ten sposób: „Có¿, chcê tê rzecz, ale nie chcê tamtej”, to, w rzeczy-
wistoœci, zapraszasz je obie do siebie. „Có¿, chcê tê rzecz, ale nie chcê
tamtej. Lubiê tê cechê w sobie, ale nie lubiê tamtej cechy w sobie”.
Taka wypowiedŸ aktywuje je obie. Zatem zamiast czystej, przejrzy-
stej, zrównowa¿onej Energii (przy czym, „zrównowa¿onej” oznacza:
„zestrojonej ze Źród³em”), zatracasz równowagê, poniewa¿ wprowa-
dzasz obce elementy. A uczucie nielubienia siebie samej poci¹ga za
sob¹ wprowadzenie ca³ego spektrum wibracji, które nie wspó³graj¹
z tym Kim-Naprawdê-Jesteœ. Zatem uczucie nielubienia siebie lub
kogoœ innego, uczucie anty-mi³oœci, jest uczuciem wprowadzaj¹cym
wibracje nieprzyzwalaj¹ce na czyste Po³¹czenie z Energi¹,  któr¹ sta-
nowi mi³oœæ. Rozumiecie o czym mówimy?

Uczestnik warsztatów: Chcia³abym prosiæ o wersjê Procesu: Sza-
leñstwo Wdziêcznoœci dla ka¿dego z nas, abym mog³a jej wys³uchaæ
z niniejszego nowego miejsca jaŸni, z perspektywy planu Nie-Fizycz-
nego.

Abraham: „... Oto znajdujê siê w moim ciele fizycznym i œwiado-
mie akceptujê fakt, i¿ jestem przed³u¿eniem Energii Źród³a. Rozu-
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miem równie¿ to, co sobie w tej chwili uœwiadamiam odnoœnie
Energii Źród³a, to jest fakt, i¿ jestem Czyst¹ Pozytywn¹ Energi¹ i ¿e
istota mnie samej sk³ada siê z samych cudownych rzeczy, i ¿e za
ka¿dym razem, kiedy zatracam mój entuzjazm, gor¹ce pragnienie,
poczucie wdziêcznoœci lub mi³oœæ do samej siebie, to dzieje siê tak
dlatego, ¿e wprowadzi³am coœ innego, nienaturalnego do tego rów-
nania”.

„Jestem taka szczêœliwa, ¿e mam do dyspozycji mój wewnêtrzny
System Naprowadzania, który za ka¿dym razem wska¿e mi, w skali
rosn¹cej, ka¿dy moment, w którym istnieje mo¿liwoœæ wprowadze-
nia przeze mnie takiego rodzaju Energii odnosz¹cej siê do mnie
samej lub do czegokolwiek innego, która mog³aby powstrzymywaæ
mnie od pozostawania w zrównowa¿onej harmonii wibracyjnej z tym
Kim-Naprawdê-Jestem”.

„Z tego te¿ powodu mój System Naprowadzania obdarzam mi-
³oœci¹. Kocham moje emocje, wszystkie ich odcienie. Kocham te
emocje, które wzbudzaj¹ we mnie cudowne uczucia, jak równie¿
te, które nie wzbudzaj¹ we mnie takiego zachwytu, poniewa¿ one
wszystkie istniej¹ tam dla mnie, aby pomóc mi uszczypn¹æ siebie
sam¹ – raz za razem, subtelnie, a potem z coraz to wiêksz¹ inten-
sywnoœci¹, temat po temacie – i móc powróciæ do harmonii wibra-
cyjnej”.

„Uwielbiam œwiadomoœæ, ¿e w tej kwestii nie trzeba siê spieszyæ.
Uwielbiam œwiadomoœæ, ¿e jestem Istot¹ Odwieczn¹ i ¿e mogê nie
spieszyæ siê w tym procesie. Uwielbiam równie¿ œwiadomoœæ, ¿e
nagrody s¹ przyznawane natychmiastowo... ¿e zawsze, kiedy siê-
gam po coœ i mam dobre samopoczucie, osi¹gam cel. A kiedy siê-
gam po coœ i nie mam takiego dobrego samopoczucia, wci¹¿ mam
mo¿liwoœæ siêgniêcia po myœl wzbudzaj¹c¹ we mnie najlepsze uczu-
cia, do jakiej mam dostêp w danej chwili i ¿e to wystarcza na tê
chwilê. W rzeczy samej, jest to wszystko, do czego mam w takiej
chwili dostêp”.

„Nie bêdê ju¿ prosi³a samej siebie, abym poczu³a siê dobrze, kie-
dy czujê siê Ÿle. Zamiast tego, po prostu poproszê siebie sam¹ o to,
abym poczu³a siê trochê lepiej ni¿ w chwili obecnej, rozumiej¹c przy
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tym, ¿e jeœli poczujê siê naprawdê Ÿle i spróbujê poczuæ siê troszecz-
kê lepiej i uda mi siê to osi¹gn¹æ, po czym wci¹¿ nie bêdê czu³a siê
bardzo dobrze, ale postaram siê poczuæ troszeczkê lepiej, i uda mi
siê to osi¹gn¹æ, ale wci¹¿ jeszcze nie bêdê czu³a siê tak dobrze, wiêc
spróbujê poczuæ siê troszeczkê lepiej, i uda mi siê to osi¹gn¹æ, ale
wci¹¿ nie bêdê czu³a siê tak dobrze, ale spróbujê poczuæ siê troszecz-
kê lepiej, i uda mi siê to osi¹gn¹æ... A teraz czujê siê doœæ dobrze, ale
chcia³bym poczuæ siê jeszcze lepiej, i udaje mi siê to osi¹gn¹æ. Po
czym czujê siê ca³kiem dobrze, ale chcia³abym poczuæ siê jeszcze
lepiej, i udaje mi siê to osi¹gn¹æ. A teraz czujê siê naprawdê dobrze.
I uwielbiam czuæ siê tak dobrze, i prawie nie pamiêtam, ¿e nie
czu³am siê dobrze. A jednoczeœnie, nie martwiê siê, ¿e nie bêdê
czu³a siê dobrze, poniewa¿ wiem, ¿e jeœli kiedykolwiek nie bêdê
czu³a siê dobrze, mogê spróbowaæ poczuæ siê trochê lepiej – i tak
siê stanie”.

„A teraz czujê siê naprawdê, naprawdê dobrze i uwielbiam tak siê
czuæ... Zauwa¿am, ¿e osoba stoj¹ca nieopodal zauwa¿a, ¿e ja czujê
siê doœæ dobrze i osoba ta nie jest bardzo zadowolona z faktu, i¿ ja
czujê siê doœæ dobrze. Zatem teraz ja nie czujê siê tak dobrze, jak
czu³am siê przedtem. Lecz to w porz¹dku, ¿e nie czujê siê teraz tak
dobrze, jak czu³am siê przedtem, poniewa¿ wiem, ¿e mogê poczuæ
siê tak dobrze, jak chcê siê poczuæ i miejsce, w którym jestem jest
w porz¹dku. I nie czujê siê z³a na tê osobê lub na siebie, ¿e nie czujê
siê tak dobrze, poniewa¿ wiem, ¿e wszystko, co mam zrobiæ to spró-
bowaæ poczuæ siê trochê lepiej i potrafiê poczuæ siê trochê lepiej –
i mi siê to udaje”.

„A w tej chwili doznajê poczucia wolnoœci. Nie bojê siê ju¿, ¿e nie
bêdê czu³a siê dobrze, poniewa¿ wiem, jak ³atwo jest przejœæ z miej-
sca, w którym nie czujê siê bardzo dobrze do miejsca, w którym
poczujê siê trochê lepiej. Ale nie bêdê ju¿ prosi³a o niemo¿liwe tj.
o przejœcie z miejsca braku dobrego samopoczucia do miejsca na-
prawdê dobrego samopoczucia. Po prostu poczujê siê trochê lepiej
i jeszcze trochê lepiej, i jeszcze trochê lepiej, i jeszcze trochê lepiej.
I wiem, ¿e nie ma miejsca, do którego nie mog³abym dotrzeæ z ta-
kiego punktu. Tak w³aœnie jest!”
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Czy nasza świadomość wymaga postaci fizycznej?

Uczestnik warsztatów: Dzieñ dobry, Abrahamie. Tak naprawdê
mam sto pytañ do was, ale zadam tylko dwa. Przypomina mi to
trzymanie w rêku lampy Aladyna i koniecznoœæ wypowiedzenia tyl-
ko trzech ¿yczeñ.

Kiedy wynurzamy siê w Istoty Nie-Fizyczne, jak d³ugo tam pozo-
stajemy? Czy niektórzy z nas postanawiaj¹ nie wróciæ do fizycznej
czasoprzestrzeni?

Abraham: Nie, poniewa¿ pobyt na Ziemi to przejaw doskona³oœci
aktu tworzenia bêd¹cy waszym celem. Twoje pytanie zawiera u swojej
podstawy ma³¹ usterkê, poniewa¿ nieomal¿e zak³ada, ¿e albo jesteœ
martwy, albo ¿ywy; albo istniejesz w postaci fizycznej, albo istnie-
jesz w postaci Nie-Fizycznej. Podczas gdy, w rzeczywistoœci, jesteœ
Odwiecznie ow¹ Energi¹ Nie-Fizyczn¹, która czasami skupia czêœæ
tej Energii w ciele fizycznym.

Widzisz, ktoœ taki jak Abraham (jesteœmy Zbiorow¹ Œwiadomo-
œci¹, która potrafi wp³yn¹æ jednoczeœnie na wielu z was jednocze-
œnie), nie potrzebuje rodziæ siê w ciele fizycznym. To tak, jakby po-
wiedzieæ, ¿e pr¹d elektryczny, który p³ynie przez mój dom, zasila
toster. A kiedy ca³y pr¹d wp³ynie w toster? My odpowiadamy: ni-
gdy. Nie na tej zasadzie to funkcjonuje. Innymi s³owy, pr¹d p³ynie
do tostera, a toster jest (w tym przyk³adzie) doœwiadczeniem ¿ycia
na Postêpowej Fali Myœli.

Zatem Energia Nie-Fizyczna, która jest tob¹, zawsze bêdzie ow¹
Energi¹ Nie-Fizyczn¹. Czêœæ jej zosta³a zogniskowana w tobie w two-
im ciele fizycznym lub w innych lub pod³¹cza siê i korzysta, tak jak
Abraham, z niniejszej mo¿liwoœci, w której uczestniczy wielu z nas.

Œwiadomoœæ nie potrzebuje formy fizycznej, ale forma fizyczna
potrzebuje Œwiadomoœci. A Œwiadomoœæ czerpie radoœæ z formy fi-
zycznej, poniewa¿ forma fizyczna stanowi Postêpow¹ Falê Myœli.
A zatem Œwiadomoœæ rozwija siê i rozszerza poprzez formê fizyczn¹.
To nie jest tak, ¿e wystêpuje albo jedna, albo druga forma.

Zatem w tym samym czasie, kiedy twoja Istota Wewnêtrzna mo¿e
przep³ywaæ przez ciebie przez twoje cia³o fizyczne i przez twoj¹ oso-
bowoœæ, ta sama twoja Energia Nie-Fizyczna mo¿e przep³ywaæ przez
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inne cia³o i przez inn¹ osobowoœæ. Wy nazywacie to zjawisko „po-
krewnymi duszami”. Nazywacie to równie¿: „bliŸniaczymi p³o-
mieniami”. Zazwyczaj u¿ywacie tych terminów w kontekœcie ro-
mantycznym i zazwyczaj pos³ugujecie siê nimi wstrzemiêŸliwie.
Zazwyczaj zak³adacie, ¿e istnieje tylko jedna taka postaæ lub dwie,
lecz wystêpujecie gromadnie – stanowicie Strumienie Œwiadomo-
œci razem doznaj¹ce tego typu doœwiadczeñ.

W³aœciwym by³oby stwierdzenie, ¿e jesteœcie pokrewnymi dusza-
mi wzglêdem ka¿dej innej fizycznej istoty ludzkiej, która, w chwili
obecnej, zogniskowa³a siê na waszej planecie, poniewa¿ my wszy-
scy pochodzimy z tego samego Strumienia Energii Nie-Fizycznej
i wy wszyscy pragniecie doœwiadczeñ i kontaktów ze sob¹, co z kolei
stymuluje indywidualne preferencje w ka¿dym z was z korzyœci¹ dla
ca³oœci, rozumiecie?

Uczestnik warsztatów: Tak, dziêkujê bardzo.
Abraham: Naprawdê czas najwy¿szy, abyœcie wszyscy uporali

siê z kwesti¹ œmierci. Naprawdê, czas najwy¿szy, abyœcie przestali
siê ni¹ zamartwiaæ, poniewa¿ jest to zjawisko nieuchronne – a za-
razem rozkoszne. Jedyn¹ rzecz¹, co do której naprawdê macie po-
wody, by siê martwiæ, jest nie przyzwalanie Energii, która jest Wami,
na p³yniêcie. Innymi s³owy, z³e samopoczucie to jedyna rzecz, któ-
ra powinna wam kiedykolwiek spêdzaæ sen z powiek. A co do tego,
to nie musicie siê zamartwiæ, poniewa¿ macie kontrolê nad z³ym
samopoczuciem.

Esther przepisywa³a na maszynie opisy ostatniego seminarium
i jeden z nich dotyczy³ matki cierpi¹cej na skutek œmierci syna, i ob-
winiaj¹cej siê za to, ¿e nie by³a lepsz¹ matk¹. Kiedy Esther pisa³a te
s³owa, poczu³a w ¿o³¹dku namiastkê uczucia, jakie musi to powo-
dowaæ oraz jak straszliw¹ presjê musi to wywo³ywaæ, i jak przykre
uczucie musi to byæ kiedy cz³owiekiem szargaj¹ tak okropne uczu-
cia, a jednoczeœnie, ma on œwiadomoœæ, ¿e nie mo¿e nic w tej spra-
wie zrobiæ. Innymi s³owy, syn tej kobiety ju¿ nie ¿y³, nie by³a ona
w stanie przywróciæ mu ¿ycia. By³a przekonana, ¿e ju¿ nigdy nie
zazna poczucia szczêœcia, poniewa¿ jej syn nie ¿y³. Innymi s³owy,
obrazuje to ostateczny lêk przed œmierci¹, czy¿ nie...? To uczucie, ¿e
coœ z³ego przydarzy siê komuœ, kogo kocham i nigdy nie bêdê w sta-
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nie odzyskaæ radosnej strony mojej osobowoœci w takiej postaci, któr¹
pragnê siê cieszyæ.

Wtedy Esther przypomnia³o siê inne doœwiadczenie, które sama
prze¿y³a i które wzbudza³o w niej równie przykre uczucia. Przysz³y
jej na myœl równie¿ inne doœwiadczenia z ostatniego czasu, które
wywo³a³y w niej niepokój, ¿e mo¿e zdarzyæ siê coœ, co sprawi, ¿e
ponownie poczuje siê tak strasznie Ÿle. A wtedy przypomnia³a so-
bie, ¿e by³a zaskoczona i zdziwiona, i zachwycona, ¿e pomimo obaw
ju¿ nigdy po tym zdarzeniu nie czu³a siê ponownie tak Ÿle. Przypo-
mnia³a sobie, ¿e przyci¹gnê³a do siebie wiedzê, ¿e nie ma powodu,
dla którego musia³aby kiedykolwiek ponownie czuæ siê tak Ÿle. Za-
wo³a³a wiêc w stronê Jerry’ego (Jerry nie wiedzia³ o czym Esther mówi,
ale Esther tak po prostu wyrzuci³a z siebie te s³owa w jego stronê
z drugiego koñca busa): „Kocham tê œwiadomoœæ, ¿e ju¿ nigdy nie
muszê czuæ siê Ÿle!”.

Innymi s³owy, tak wielu ludzi czeka na jakieœ zrz¹dzenie losu.
Czerpi¹ radoœæ ze swojego ¿ycia, ale zamartwiaj¹ siê, ¿e wydarzy siê
coœ, co odbierze im to dobre samopoczucie. A my chcemy przekazaæ
wam wszystkim, ¿e nic takiego nigdy nie mo¿e siê wam przydarzyæ,
kiedy zrozumiecie i zapamiêtacie, ¿e to do was nale¿y wybór przed-
miotu skupienia waszej uwagi; a tym samym, do was nale¿y wybór
waszego samopoczucia.

 Nikt nie wyzbêdzie siê nigdy swojego lêku przed œmierci¹ a¿ do
chwili, w której nie odkryje swojej si³y ¿ycia... A nikt nie odkryje tak
naprawdê swojej si³y ¿ycia (a mówi¹c to mamy na myœli si³ê ¿ycia
w radoœci) a¿ do momentu, w którym nie odzyska kontroli nad swoj¹
wibracj¹... A nikt nie uzyska nigdy tak naprawdê tej kontroli a¿ do
momentu, w którym nie skojarzy zwi¹zku zachodz¹cego pomiêdzy
swoim samopoczuciem, a swoj¹ barw¹ wibracyjn¹... A nikt nigdy nie
bêdzie w stanie sprawowaæ kontroli nad swoim samopoczuciem a¿
do chwili, w której nie przekona sam siebie, ¿e gniew powoduje lepsze
samopoczucie ni¿ lêk i ¿e frustracja powoduje lepsze samopoczucie
ni¿ gniew, i ¿e dysponuje si³¹ takiego ukierunkowania myœli, aby
poczuæ siê nieco lepiej.

Kiedy przekonasz sam siebie, ¿e mo¿esz poczuæ siê trochê lepiej –
¿e nie mo¿esz dokonaæ ogromnego przeskoku z jednego punktu do
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drugiego, nie mo¿esz dokonaæ ogromnego przeskoku z poziomu lêku
a¿ do poziomu radoœci, ale mo¿esz dokonaæ tego przeskoku stopnio-
wo – wtedy odzyskasz swoj¹ moc. A kiedy odzyskasz tê œwiado-
moœæ, twój lêk przed wszystkimi rzeczami, ³¹cznie z lêkiem przed
œmierci¹, sam zaniknie.

Uczestnik warsztatów: Dziêkujê Wam, Abrahamie.

Syn spadkobierczyni nie rozmawia ze swoją matką

Uczestnik warsztatów: Có¿, jestem obecnie w bardzo cieka-
wym punkcie mojego ¿ycia. Moi rodzicie odeszli, a ja nie rozma-
wiam siê z reszt¹ rodziny. Zatem nie ma nikogo, kto wywiera³by
na mnie presjê. Codziennie, przez oko³o dwie godziny, udajê siê
w Podró¿ Emocjonaln¹. Nie dlatego, ¿e muszê, lecz dlatego, ¿e
uwielbiam to robiæ. Jestem taka podekscytowana na sam¹ myœl
o wstaniu z ³ó¿ka i rozpoczêciu jej. A poza tym, proces ten zmieni³
tak wiele rzeczy w moim ¿yciu. Czujê siê jakbym rozpoczyna³a
¿ycie od nowa...

Mój syn nie rozmawia ze mn¹, poniewa¿ uwa¿a, ¿e przepusz-
czam wszystkie moje pieni¹dze (nie mam ubezpieczenia zdrowot-
nego) i nic nie zostanie dla niego, kiedy ja odejdê. Obawia siê, ¿e jak
zachorujê i bêdê musia³a iœæ do szpitala, ¿e przepuszczê wszystkie
pieni¹dze. Dlatego ze mn¹ nie rozmawia. Kocham mojego syna
i w tej sprawie wykonujê Proces: Podró¿ Emocjonalna, i dobrze siê
z tym czujê. Zastanawiam siê tylko, czy mo¿ecie udzieliæ mi ja-
kiejœ rady, poniewa¿ naprawdê chcia³abym utrzymywaæ stosunki
z moim synem.

Abraham: Có¿, gdybyœmy byli na waszym fizycznym miejscu,
powiedzielibyœmy naszym dzieciom tak: „Istnieje wir, który przy-
zwala na p³yniêcie tego wszystkiego, co chcesz. I nie potrzebujesz
niczego, co przep³ynê³o przez mój wir, aby sta³o siê twoje”. A potem
dodalibyœmy: „Jeœli nie rozmawiasz ze mn¹, bo martwisz siê, ¿e nie
pozostawiê dla ciebie spadku, to rzeczywiœcie twoje zmartwienia s¹
uzasadnione (œmiech na sali). Poniewa¿ nie s¹dzê, aby spadek by³
dla ciebie dobry. S¹dzê, ¿e znalezienie twojego w³asnego sposobu na



326

zdobycie pieniêdzy bêdzie dla ciebie lepsze”. A wtedy on powie: „Ale
ty masz spadek do pozostawienia. Dlaczego twój spadek mia³by nie
przejœæ na mnie?”. A wtedy my byœmy mu odpowiedzieli w nastêpu-
j¹cy sposób: „Poniewa¿ ty masz dostêp do Strumienia Dobrobytu
i tak bardzo chcê, abyœ doœwiadczy³ dreszczyku radoœci p³yn¹cego
z podjêcia decyzji, ¿e czegoœ pragniesz, abyœ otworzy³ swój wir i po-
zwoli³ mu na wp³yniêcie do twojego ¿ycia. Nie chcê, aby twoje szczê-
œcie zale¿a³o ode mnie. Nie chcê, aby twoje szczêœcie zale¿a³o od
kogokolwiek innego. I dlatego masz racjê synu. Do³o¿ê wszelkich
starañ, aby siê upewniæ, ¿e moje pieni¹dze i ja ujrzymy swój koniec
tego samego dnia”.

A wtedy, kiedy zda sobie sprawê, ¿e mówisz powa¿nie, mo¿e
podj¹æ swoje w³asne decyzje odnoœnie tego, jak bardzo pragnie
z tob¹ rozmawiaæ – lub nie. Lecz czy naprawdê chcesz zwi¹zku
opartego na iloœci pieniêdzy, które on od ciebie uzyska po twojej
œmierci?

Uczestnik warsztatów: Nie, oczywiœcie, ¿e nie.
Abraham: Czy naprawdê chcesz zwi¹zku opartego na iloœci rze-

czy, które do ciebie nap³yn¹? Zatem,  innymi s³owy, zwi¹zek, który
chcesz mieæ z kimkolwiek, powinien opieraæ siê o twoje zestrojenie
siê ze Źród³em oraz ich zestrojenie siê ze Źród³em.

Uczestnik warsztatów: Widzisz, to wszystko, co on zna. Pieni¹-
dze zawsze do niego p³ynê³y.

Abraham: Zatem zawsze bêd¹ p³yn¹æ.
Uczestnik warsztatów: Poprzez moj¹ rodzinê, a potem przeze

mnie... To wszystko, co on dostrzega. Ale spróbujê z nim poroz-
mawiaæ.

Abraham: Có¿, widzisz co siê dzieje? A jest to naprawdê dobry
temat do rozmowy, poniewa¿ to, czego twój syn doœwiadcza, stanowi
bardzo przejaskrawiony obraz odczuæ wielu ludzi. Jest to bardzo silne
wypaczenie prawdziwego stanu rzeczy, ale wielu ludzi s¹dzi, ¿e ist-
niej¹ ograniczone zasoby bogactwa. Innymi s³owy, myœl¹ w ten spo-
sób: „Jest tylko taka, a taka pula œrodków na tym funduszu powierni-
czym, który do nas nale¿y i jeœli moja matka zaszaleje i wyda wiêcej
z tej puli œrodków, wtedy nie wystarczy ich dla mnie”. Generalnie
rzecz bior¹c, ludzie maj¹ takie w³aœnie podejœcie do œrodków i zaso-
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bów: „Jeœli ktoœ jest bogaty, to na pewno pozbawia kogoœ biednego
wiêkszych œrodków”. Ale to nie dzia³a w ten sposób.

Jeœli oczekiwanie twojego syna dotycz¹ce Dobrostanu jest prawi-
d³owe, to zasoby Dobrostanu zawsze bêd¹ do niego p³yn¹æ. Lecz
gniew, jaki odczuwa, powodowany przekonaniem, ¿e trwonisz œrod-
ki, zatrzymuje go w miejscu, do którego œrodki i zasoby Dobrostanu
nie mog¹ przyp³yn¹æ. Zatem, jeœli taki by³ g³ówny sposób lub jedyny
sposób, za poœrednictwem którego, œrodki Dobrostanu p³ynê³y do
niego, to Ÿród³o to wysycha, i to nie z powodu twojego zachowania,
ale z powodu jego reakcji na twoje zachowanie. I to czy on nauczy
siê tego za poœrednictwem czegoœ, co powiesz, czy te¿ nie, jest spraw¹
w¹tpliw¹. Zazwyczaj, s³owa nie s¹ dobrym nauczycielem.

 Uczestnik warsztatów: Rozumiem. Dziêkujê bardzo.

Zadowolona z tego−co−istnieje,
czy zazdrosna o innych?

Uczestnik warsztatów: Witajcie. Jak siê dzisiaj czujecie? Mamy
piêkny dzieñ, co?

Abraham: Tak. Mamy siê nadzwyczaj dobrze. Wrêcz nie da siê
tego opisaæ s³owami.

Uczestnik warsztatów: Chcia³abym zacz¹æ od wyra¿enia wdziêcz-
noœci za was i za p³yn¹ce od was przes³anie. Naprawdê podnosi ono
na duchu i uspokaja. A te codzienne cytaty, które otrzymujê z wa-
szej witryny internetowej s¹ cudowne i wielokrotnie uczyni³y one
mój dzieñ wspania³ym. Potrzebujê tego, szczególnie rano. Poza tym,
nie znam osobiœcie Jerry’ego i Esther, ale wydaj¹ mi siê oni byæ
naprawdê cudownymi ludŸmi i, do tego, skromnymi, w ka¿dym zna-
czeniu tego s³owa. Poniewa¿ wiecie, ¿e – teoretycznie rzecz bior¹c –
moglibyœcie zaspokajaæ potrzeby tylko „gwiazd”, zamiast nas, wie-
cie co mam na myœli, nas – czyli zwyk³ych ludzi?

Abraham: Ich pragnieniem jest rozpowszechnianie tego przes³a-
nia, a zatem ich intencj¹ jest, aby udostêpniæ to przes³anie w œrodo-
wisku, do którego mo¿e dotrzeæ jak najwiêcej ludzi takich jak ty,
wraz z wasz¹ wyj¹tkow¹ perspektyw¹ i zaczerpn¹æ z g³êbi Nieskoñ-



328

czonej Inteligencji w taki sposób, w jaki nie zaczerpniêto z niej jesz-
cze nigdy przedtem. Taki jest ich cel – i nasz te¿. Zgadza siê.

Uczestnik warsztatów: Cudownie. Zastanawia³am siê nad kwe-
sti¹ doskona³ego stanowiska, o którym mówiliœcie, a dotycz¹cego
bycia szczêœliw¹ i zadowolon¹ z miejsca, w którym obecnie siê znaj-
dujê, a jednoczeœnie odczuwaj¹c¹ wielkie pragnienie czegoœ wiê-
cej. Otó¿ problem, z którym czasami siê borykam (nie za ka¿dym
razem, a mo¿e za ka¿dym razem, kto to wie?), jest nastêpuj¹cy:
kiedy widzê kogoœ, kto osi¹gn¹³ wiêcej ode mnie, to czasem ogarnia
mnie zazdroœæ i zawiœæ. Wtedy nie jestem ju¿ taka zadowolona z te-
go, co ja mam, poniewa¿ wtedy, w pewnym sensie, pragnê tego, co
ten ktoœ inny ma. A nie chcê zazdroœciæ ludziom ich maj¹tku. Na-
wet kiedy, na przyk³ad, s³awni ludzie siê rozwodz¹, ja – w pewien
sposób – siê tym rozkoszujê, znajdujê w tym przyjemnoœæ, tzn.
w tym, ¿e ich ¿ycie nie jest doskona³e.

Chcia³abym móc cieszyæ siê szczêœciem innych ludzi, zamiast
czerpaæ przyjemnoœæ z ich nieszczêœæ. Ponadto, wys³uchujê wielu
opowieœci z ¿ycia innych ludzi i kiedy maj¹ oni coœ negatywnego do
powiedzenia lub przekazuj¹ mi, ¿e przytrafia im siê coœ z³ego, to
zauwa¿y³am, ¿e s³ucham ich wtedy z nieco wiêkszym zaciekawie-
niem, ni¿ kiedy opowiadaj¹ o czymœ wspania³ym, co ich spotyka,
chocia¿ ja doœwiadczy³am obu tych sytuacji. Ale nie chcê zazdroœciæ
innym ludziom ich szczêœcia i pomyœlnoœci, poniewa¿ gdybym cie-
szy³a siê ich pomyœlnoœci¹ losu, wtedy to przyci¹gnê³oby do mnie
moj¹ pomyœlnoœæ losu.

Abraham: Có¿, wczeœniej powiedzia³aœ: „Byæ szczêœliw¹ i zado-
wolon¹ z miejsca, w którym obecnie siê znajdujê, a jednoczeœnie
odczuwaæ wielkie pragnienie czegoœ wiêcej”. Zatem nie mo¿esz byæ
szczêœliw¹ i zadowolon¹ z miejsca, w którym obecnie siê znajdujesz
i jednoczeœnie zazdrosn¹ o to, co robi ktoœ inny. To s¹ bardzo ró¿ne
od siebie czêstotliwoœci. Tak naprawdê, wzbudzanie w sobie uczuæ
radoœci przynosi korzyœæ tobie samej, niezale¿nie od tego czy robisz
to dla nich, czy dla siebie samej. Bardzo czêsto kierujemy do ludzi
takie s³owa: Nie poprawiajcie swojego samopoczucia w zwi¹zku
z tym, co robi ktoœ inny, aby im wyœwiadczyæ przys³ugê; zróbcie to,
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aby samym sobie wyœwiadczyæ przys³ugê, poniewa¿ s³u¿y to ze-
strojeniu waszych w³asnych wibracji.

Chcielibyœmy przekazaæ wam kilka rzeczy na ten temat, ponie-
wa¿ zadaj¹c nam swoje pytanie, poruszy³aœ wiele kwestii o du¿ym
znaczeniu. Wiele osób mo¿e odnieœæ siê do tego, o czym mówisz.
Pomówmy zatem o tym uczuciu zazdroœci.

Kiedy idziesz przez ¿ycie, doœwiadczenie ¿yciowe pomaga ci uœwia-
domiæ, ¿e pragniesz wielu rzeczy. I tak, kiedy spogl¹dasz na œwiat
i dostrzegasz kogoœ, kto doœwiadcza czegoœ, czego i ty pragniesz do-
œwiadczaæ, to czêsto skutkiem tego jest wskazanie ci odleg³oœci po-
miêdzy punktem, w którym siê znajdujesz a punktem, w którym
chcia³byœ siê znaleŸæ – i na tym w³aœnie polega owo uczucie zazdro-
œci. Zazdroœæ to aktywowana œwiadomoœæ ró¿nicy pomiêdzy moim
w³asnym pragnieniem a moj¹ w³asn¹ obecn¹ barw¹ wibracyjn¹.

Zatem, abyœ mog³a osi¹gn¹æ miejsce, w którym odejdzie nieprzy-
jemne uczucie zazdroœci, konieczne bêdzie wspiêcie siê w górê po
Skali Naprowadzania Emocji. A kiedy owo nieprzyjemne uczucie
zazdroœci odejdzie, osi¹gniesz wtedy równie¿ Równowagê Energii
lub owo zestrojenie siê wibracji, które jest niezbêdne, abyœ mog³a
dopuœciæ do siebie to, o co prosisz.

Zatem pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ wypowiedzielibyœmy w przypadku,
gdybyœmy odczuli nieprzyjemne uczucie zazdroœci lub innej nega-
tywnej emocji, by³aby rzecz nastêpuj¹ca: „Có¿, jest to dobry znak,
bo oznacza, ¿e pragnê czegoœ. Ale oznacza on równie¿, ¿e nie jestem
w chwili obecnej zestrojona wibracyjnie z tym, czego pragnê. A mu-
szê osi¹gn¹æ owo wibracyjne zestrojenie siê, abym mog³a dopuœciæ
do siebie to, czego pragnê”.

Chcemy, abyœ zatroszczy³a siê o w³asn¹ równowagê Energetyczn¹
w tak wielkim stopniu, ¿e chcemy, abyœ pozostawi³a wszystkie inne
osoby i czynniki poza nawiasem tego równania. Jeœli próbujesz osi¹-
gn¹æ tyle samo, co ktoœ inny osi¹ga; jeœli porównujesz swoje osi¹-
gniêcia z tym, co osi¹gn¹³ ktoœ inny, to doprowadzisz sam¹ siebie do
szaleñstwa, poniewa¿ zawsze znajdzie siê taka osoba, która skupi³a
swoj¹ Energiê na czymœ w sposób bardziej skomasowany i treœciwy
i której uda³o siê przyci¹gn¹æ lub stworzyæ coœ ponad to, co ty masz.
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Innymi s³owy, nigdy nie znajdziesz siê w miejscu, w którym stwier-
dzisz, ¿e w ka¿dej dziedzinie, uda³o ci siê osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ kiedy-
kolwiek komukolwiek na tej planecie uda³o siê osi¹gn¹æ. To siê po
prostu nie wydarzy. I jest to jeden z powodów, choæ nie najwiêkszy
dla których s¹dzimy, ¿e naprawdê dobrym pomys³em by³oby, abyœ
przesta³a wtr¹caæ siê do spraw innych ludzi i zaczê³a interesowaæ siê
swoimi sprawami. Naszym zdaniem, jedyn¹ spraw¹ jaka powinna
le¿eæ w krêgu twoich zainteresowañ jest osi¹gniêcie harmonii Ener-
gii. Jedyn¹ spraw¹, jaka powinna ciê interesowaæ, jest zarz¹dzanie
swoim w³asnym samopoczuciem.

Wiemy, ¿e nie odczuwasz negatywnych emocji, dlatego, ¿e jesteœ
zazdrosna o to, co ma ktoœ inny. Te negatywne emocje, które od-
czuwasz, pojawiaj¹ siê dlatego, ¿e pragniesz czegoœ, czego ty sama
nie dopuszczasz do siebie. Te negatywne odczucia s¹ zawsze roznie-
cane, kiedy skupiasz siê na fakcie, ¿e ktoœ inny ma tê rzecz, co
akcentuje w twojej œwiadomoœci fakt, ¿e ty nie posiadasz tej rzeczy,
lecz, jeœli nie by³aby to rzecz, której pragniesz, nie czu³abyœ zazdro-
œci. Zatem sprawa nie dotyczy twojego zwi¹zku z tymi osobami;
sprawa dotyczy twojego zwi¹zku z twoj¹ w³asn¹ wibracj¹ – i to
zawsze, za ka¿dym razem.

Istniej¹ najrozmaitsze typy ludzi, którzy posiadaj¹ najrozmaitsze
rodzaje rzeczy... Esther kiedyœ zaparkowa³a swój bus w Chula Vista
(nieopodal San Diego) przy porcie dla letniskowych jachtów i ³odzi,
a Esther i Jerry ka¿dego dnia spacerowali po przystani. Po jakimœ
czasie, Esther za¿artowa³a mówi¹c do Jerry’ego: „Z dum¹ ciê infor-
mujê, ¿e nie chcê w³asnej ³odzi. Jest to jedna z tych niewielu rzeczy,
których nie chcê, ale nie chcê w³asnej ³odzi”. Zatem dla Esther, nie
ma to znaczenia, jak piêkne s¹ takie ³odzie; one na ni¹ nie dzia³aj¹.
Ona nie odczuwa potrzeby, ani pragnienia posiadania ³odzi.

Najcudowniejsza ³ódŸ na œwiecie mog³aby przep³yn¹æ obok niej,
a Esther nie odczu³aby ani odrobiny przykroœci w zwi¹zku z jej obecn¹
sytuacj¹ materialn¹ w dziedzinie posiadania ³odzi, poniewa¿ ona
nie chce byæ posiadaczem ³odzi.

Dlatego, za ka¿dym razem, kiedy odczuwasz negatywne emocje,
to zawsze dotycz¹ one twojej relacji z twoimi w³asnymi pragnienia-
mi, za ka¿dym razem, bez wyj¹tku. Dziêki ich dostêpnoœci dla cie-
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bie i twojej zdolnoœci ich odbioru, emocje te po prostu pomagaj¹ ci
zrozumieæ twój wibracyjny stosunek do twoich pragnieñ wyra¿aj¹cy
siê w barwie twoich wibracji.

I to nad ich wyczyszczeniem powinnaœ popracowaæ.
Uczestnik warsztatów: Fantastycznie. Dziêkujê. Wasze s³owa

bardzo mi pomog³y.

Nie można być bardziej martwym niż Abraham

Uczestnik warsztatów: Witajcie. Od kilku lat stosujê zasady,
których nauczacie i wszystko uk³ada siê znakomicie. Po prostu zna-
komicie – lepiej byæ nie mo¿e. Jedyna trudnoœæ, na jak¹ napotykam
i która nie daje mi spokoju, choæ inni wydaj¹ siê nie mieæ z tym
problemu, to temat œmierci. Œmieræ mnie przera¿a i sama myœl o niej
równie¿.

Abraham: Có¿, spróbuj j¹ opisaæ. Czym ona dla ciebie jest?
Uczestnik warsztatów: Jest utrat¹ œwiadomoœci. Jest...
Abraham: Ale¿ nie, nie jest utrat¹ œwiadomoœci! Jest odzyska-

niem pe³ni Œwiadomoœci! Nic dziwnego, ¿e siê jej obawiasz. Nie
rozumiesz, czym ona jest. Œmieræ nie jest utrat¹ ostroœci widzenia;
jest odzyskaniem ogromnej ostroœci widzenia. Jest ponownym wy-
nurzeniem siê w pe³niejsz¹, szersz¹, inteligentniejsz¹, pewniejsz¹
i szczêœliwsz¹ wersjê ciebie samego!

Uczestnik warsztatów: Jak uzyskaæ osobist¹ wiedzê na jej temat?
Abraham: Najlepiej samemu umrzeæ. Albo zapytaæ kogoœ, kto

ju¿ umar³ (œmiech na sali). My ju¿ umarliœmy. A mimo to jesteœmy
inteligentni, genialni i olœniewaj¹cy, po³¹czeni z Nieskoñczon¹ In-
teligencj¹, radoœni, usatysfakcjonowani, twórczy – a przy tym wszyst-
kim, nie mo¿na byæ bardziej martwym ni¿ my jesteœmy.

Uczestnik warsztatów: Zatem mam tylko polegaæ na waszym
s³owie w tej kwestii? Nie ma takiego miejsca, do którego móg³bym
siê przesun¹æ na Skali Wibracyjnej?

Abraham: Dowiesz siê, kiedy umrzesz. Powinieneœ us³yszeæ ten
ochryp³y rechot, który siê rozchodzi, szczególnie, gdy kilka osób
umiera w tym samym czasie. Zazwyczaj mówi¹ coœ takiego: „O re-
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ty, ale ja mia³em mylne pojêcie o tym wszystkim”. Zazwyczaj mówi¹
te¿ coœ w tym stylu: „Ca³e to zamartwianie siê by³o bez sensu. Ca³e
to pozbawianie siê radoœci ¿ycia przez zamartwianie siê œmierci¹,
która nie istnieje”.

Kiedy wycofujesz koncentracjê swojej Energii z cia³a fizycznego,
zostawiasz za sob¹ wszelkie w¹tpliwoœci i lêki. To dopiero skok
kwantowy! To najwy¿szy stopieñ wycofania siê z punktu, w którym
by³eœ, prosto do Czystej Pozytywnej Energii. To najwy¿szy stopieñ
pozostawienia za sob¹ oporu i pozyskania jasnoœci i przejrzystoœci,
która siê przy tym przejœciu pojawia! To dopiero jazda!

A dla osób takich jak Esther i dla wielu z was, którzy pojawiaj¹
siê tutaj ka¿dego dnia, aby celowo przesun¹æ siê w górê Skali Na-
prowadzania Emocji – wy odczujecie swoje doœwiadczenie œmierci
jako kolejny logiczny etap. Esther, która odnios³a korzyœæ (jak rów-
nie¿ inni spoœród was) z tego, ¿e przyzwala³a owej Energii Źród³a
na p³yniêcie przez ni¹ przez tak wiele godzin, przez tak wiele dni,
przez tak wiele lat, jest ju¿ przyzwyczajona do tej wibracji. Zatem
odczuje swoje doœwiadczenie œmierci jako kolejny logiczny etap.
Esther nie odczuje owej ogromnej ulgi, któr¹, byæ mo¿e, odczuje
ktoœ, kto bezustannie emitowa³ z siebie wibracje lêku, rozpaczy,
a nawet frustracji.

Lecz, nie ma to znaczenia, w którym miejscu Skali Naprowadza-
nia Emocji siê znajdowaliœcie. Kiedy wycofujecie koncentracjê wa-
szej Energii z cia³a fizycznego, ponownie wynurzacie siê w owej
Energii, która naprawdê jest wami. Nie doznacie ani na chwilê utra-
ty œwiadomoœci tego, czym jesteœcie. Nie staniecie siê nagle czêœci¹
zamglonej mgie³ki; nie utracicie waszego poczucia to¿samoœci; nie
bêdziecie siê zastanawiaæ, gdzie jesteœcie; nie bêdzie was dusi³ brak
tlenu. Nie bêdziecie têskniæ za swoim cia³em. Zamiast tego, poczu-
jecie to, czym zawsze byliœcie. Bêdziecie mieæ dostêp do ka¿dego
miejsca, do którego zapragniecie siê udaæ. Jeœli chcecie, mo¿ecie
uczestniczyæ we w³asnym pogrzebie. Bêdziecie mogli reaktywowaæ
wibracjê waszego Jestestwa.

Innymi s³owy, z miejsca waszej Nie-Fizycznej perspektywy (wy na-
zywacie to œmierci¹; a my znajdujemy przyjemnoœæ w nadawaniu temu
okreœlenia przekrêcenia siê dla wyra¿enia naszego braku szacunku,
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poniewa¿ nic takiego jak œmieræ nie istnieje), moglibyœcie reaktywowaæ
wibracjê, która by³a wami samymi, i poczuæ siê ponownie tak, jakby-
œcie nadal przebywali w swoim ciele fizycznym. Ale, wiecie co? Nikt
nie chce tego robiæ, poniewa¿ szersza perspektywa jest tak upajaj¹ca.

Potem, kiedy nastêpuje ponowne wynurzanie siê do tej coraz to
szerszej perspektywy, ma miejsce proces aklimatyzacji i przypomi-
nania sobie, kim jesteœcie, jak równie¿ proces zaznajomienia siê
z tymi, nad których istnieniem siê zastanawialiœcie. Ponadto, na-
stêpuje jedna rzecz, która powoduje w was niewielkie uczucie braku
bezpieczeñstwa patrz¹c na ni¹ z waszego fizycznego punktu widze-
nia, a mianowicie to, ¿e te pokaŸne czêœci waszej ludzkiej osobowo-
œci, które wykazuj¹ negatywne zabarwienie pozostan¹ za wami. Ze
sob¹ weŸmiecie tylko to, co w was najlepsze. Ale, nie martwcie siê,
wcale nie bêdzie wam ich brakowaæ.

Czêsto zdarza siê, ¿e po dyskusji takiej jak ta, musimy wam przy-
pominaæ jak bardzo pragnêliœcie zaistnieæ w waszych cia³ach fizycz-
nych. Innymi s³owy, nie idŸcie od razu rzucaæ siê z budynków. Je-
steœmy œwiadomi tego, ¿e doznacie tego doœwiadczenia w momencie
waszego ponownego wynurzenia siê do Planu Nie-Fizycznego, lecz
bramy do niego prowadz¹ce otwieraj¹ siê w dwie strony. Chcemy,
abyœcie przesunêli siê w górê Skali Naprowadzania Emocji, tak aby-
œcie zostali tym wszystkim przes¹czeni, ju¿ tu i teraz. Po to tutaj
jesteœcie. Jesteœcie tutaj po to, aby ¿yæ tu i teraz.

Nie jesteœcie tutaj po to, aby próbowaæ wspinaæ siê po szczeblach
drabiny, ani po to, by zdobywaæ punkty na wykresach, ani po to, by
osi¹gaæ pewnego rodzaju zrozumienie lub doskona³oœæ, tak abyœcie
mogli powróciæ i zameldowaæ dobrze wykonane zadania.

Znajdujecie siê na Postêpowej Fali Myœli! Jesteœcie Energi¹ Źród³a,
przebywaj¹c¹ na Postêpowej Fali Myœli. I wszystko, czym siê zajmu-
jecie i wszystko, czego doœwiadczacie, przyczynia siê do rozwoju nie
tylko rzeczywistoœci czasoprzestrzennej, ale Wszystkiego-Co-Istnie-
je. To miejsce Postêpowej Fali Myœli charakteryzuje siê ogromn¹
si³¹ twórcz¹.

Zatem nie chcemy, abyœcie koniecznie rzucali siê w œmieræ, ale chce-
my, abyœcie przestali siê jej baæ. I nigdy nie znaliœmy nikogo, kto by³by
w stanie ¿yæ pe³ni¹ swojego ¿ycia fizycznego nie porzuciwszy wpierw za
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sob¹ swojego lêku przed œmierci¹, i uwa¿amy, ¿e tobie w³aœnie siê to
uda³o. Nie ustawaj w æwiczeniu tej umiejêtnoœci.

Uczestnik warsztatów: Rozumiem. Dziêkujê bardzo.

Abraham zamykają klasyczny warsztat
Sztuki Przyzwalania

Abraham: S¹dzimy, ¿e przyswoiliœcie sobie nauki. Nie uwa¿amy,
¿e istnieje jeszcze coœ wiêcej, co moglibyœmy z wami omówiæ, a co
wzmocni³oby jasnoœæ i przejrzystoœæ tych tematów, które teraz przy-
swajacie. Zdajemy sobie sprawê, ¿e wszystko, co uda³o wam siê
zrozumieæ, wszystko, co chcieliœcie wiedzieæ, zosta³o przez nas w pe-
wien sposób poruszone, a w wielu przypadkach – poruszone to zo-
sta³o na wiele sposobów i wiele razy.

Chcielibyœmy wam przekazaæ, ¿e wszyscy wyolbrzymiamy te spra-
wy..., ¿e ¿ycie ze swojej natury ma byæ œwietn¹ zabaw¹ i ¿e u podstaw
waszego ¿ycia le¿y wolnoœæ..., i ¿e rozwój jest nieuchronny..., i ¿e
jesteœcie w stu procentach wartoœciowymi Istotami. Jeœli tylko mogli-
byœcie siê zrelaksowaæ, pog³askaæ kota, usi¹œæ nad strumykiem i za-
nurzyæ w nim stopy, odnaleŸæ te rzeczy, które wam siê podobaj¹ i na
nich skupiæ swoj¹ uwagê... i spêdzaæ czas z ludŸmi, którzy wzbudzaj¹
w was najlepsze uczucia, i zag³êbiæ siê w lekturê ksi¹¿ek, które wywo-
³uj¹ w was najlepsze uczucia, i chodziæ do kina na filmy, które wzbu-
dzaj¹ w was najlepsze uczucia, i jeŸdziæ tymi drogami, które wywo-
³uj¹ w was najlepsze uczucia, i myœleæ o tych stronach waszych
wspó³pracowników, które wzbudzaj¹ w was najlepsze uczucia... i my-
œleæ o waszych rodzicach w taki sposób, który wywo³uje w was naj-
lepsze uczucia, i sporz¹dziæ spis rzeczy, które lubicie, a które wzbu-
dzaj¹ w was najlepsze uczucia, i nosiæ takie ubrania, które wzbudzaj¹
w was najlepsze uczucia, i spo¿ywaæ tak¹ ¿ywnoœæ, która wywo³uje
w was najlepsze uczucia, i robiæ te rzeczy, które wywo³uj¹ w was naj-
lepsze uczucia, i snuæ takie myœli, które powoduj¹ w was najlepsze
uczucia, hmm..., wtedy czulibyœcie siê ca³kiem dobrze.

Wtedy ¿ycie zaczê³oby was traktowaæ w taki sposób, na jaki za-
s³ugujecie. Lecz kiedy ¿ywicie przekonanie, ¿e jesteœcie tu po to, by
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walczyæ, kiedy ¿ywicie przekonanie, ¿e s¹ rzeczy, które musisz osi¹-
gn¹æ i kiedy ¿ywicie przekonanie, ¿e nie jesteœcie wartoœciowi i mu-
sicie udowadniaæ ¿e na coœ zas³ugujecie, i kiedy ¿ywicie przekona-
nie, ¿e musicie konkurowaæ o zasoby – wtedy wszystko w waszym
¿yciu ulega wypaczeniu i zatracacie harmoniê wzglêdem tego Kim-
Naprawdê-Jesteœcie.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e wpojono wam wiele z powy¿szych rze-
czy i wyczuwamy was, i s³yszymy jak walczycie próbuj¹c odnaleŸæ
swoj¹ drogê w ca³ym tym zgie³ku. Lecz zapewniamy was, ¿e ¿ycie
ma przynosiæ wiele radoœci, i zapewniamy was, ¿e jesteœcie warto-
œciowi i nie musicie p³aciæ za to jakiejkolwiek ceny, i ¿e jeœli mo-
glibyœcie popracowaæ nad tym, aby siê troszeczkê rozluŸniæ i po-
pracowaæ nad tym, aby siê troszeczkê rozchmurzyæ, i spróbowaæ
wnieœæ wiêcej humoru w wasze ¿ycie, i spróbowaæ byæ bardziej ra-
dosnym i weso³ym w relacjach z innymi i pozwalaæ, by sprawy tro-
chê mniej was dotyka³y i mieæ ³agodniejsze podejœcie w stosunku
do wszystkiego i mówiæ takie rzeczy osobom z waszego otoczenia
(a zw³aszcza waszym dzieciom, osobom, które kochacie i waszym
partnerom) jak: „Nie ma sprawy”. Lub, mówiæ do nich w ten spo-
sób: „Coœ niesamowitego? Ale¿ to zabawne”. Lub powiedzieæ do
nich coœ w tym stylu: „Po có¿ ja siê tak uczepi³em, jak pijany
p³otu, czegoœ, co jest bez znaczenia?”. Innymi s³owy, niwelujcie
dramat, traumê i powagê wszystkich rzeczy i wszêdzie, gdzie tylko
mo¿ecie.

Nie przy³¹czajcie siê do tych grup, które chc¹ niepotrzebnie wyol-
brzymiaæ sprawy. Nie przy³¹czajcie siê do tych grup, których cen-
trum zainteresowania jest: „krawiec w Pary¿u”. Innymi s³owy,
znajdŸcie najlepsze, co dostêpne jest w miejscu, w którym siê znaj-
dujecie, i rozdmuchujcie to w mo¿liwie jak najwiêkszym stopniu
z miejsca, w którym siê znajdujecie, a nastêpnie zwróæcie uwagê, ¿e
sprawy niezw³ocznie przybior¹ znacznie lepszy obrót i to ze skut-
kiem natychmiastowym. Nastêpnie, powtórzcie raz jeszcze to samo.
I raz jeszcze to samo. I raz jeszcze. I raz jeszcze...

¯ywimy tu do was ogromn¹ mi³oœæ,
a na chwilê obecn¹, zakoñczyliœmy przekaz.
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O Autorach

achwyceni przejrzystoœci¹ i praktycznym podejœciem s³o-
wa t³umaczonego, pochodz¹cego od Istot nazywaj¹cych
siebie Abrahamem, Esther i Jerry Hicks rozpoczêli ujaw-
nianie ich zadziwiaj¹cego doœwiadczenia z Abrahamem

przed kilkoma bliskimi wspó³pracownikami w 1986 r.
Po odnotowaniu pierwszych praktycznych rezultatów uzyskanych

przez Esther i Jerry’ego Hicks oraz przez te osoby zadaj¹ce istotne
pytania w kwestii finansów, zdrowia i zwi¹zków miêdzyludzkich –
a nastêpnie po udanym zastosowaniu w praktyce odpowiedzi udzie-
lonych przez Abrahama do ich w³asnych sytuacji ¿yciowych – Esther
i Jerry Hicks podjêli œwiadom¹ i celow¹ decyzjê o udostêpnieniu nauk
Abrahama nieustannie powiêkszaj¹cemu siê gronu osób poszukuj¹-
cych odpowiedzi na pytanie, jak udoskonaliæ w³asne ¿ycie.

Korzystaj¹c ze swojego Centrum Konferencyjnego w San Antonio,
w Teksasie, w charakterze swojej bazy, Esther i Jerry Hicks od 1989
roku podró¿uj¹ przez Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej odwie-
dzaj¹c 50 miast rokrocznie, prowadz¹c interaktywne Warsztaty Sztu-
ki Przyzwalania dla zainteresowanych, którzy zbieraj¹ siê w celu
uczestniczenia w strumieniu postêpowej myœli Abrahama. I chocia¿
uwaga ca³ego œwiata skupi³a siê na filozofii Dobrobytu w wydaniu
myœlicieli i nauczycieli Postêpowej Fali Myœli, którzy z kolei wcielili
wiele z koncepcji Nauk Abrahama do repertuaru swoich bestsellero-

M



wych ksi¹¿ek*, tekstów, wyk³adów itd., materia³y zawarte w niniej-
szej ksi¹¿ce zosta³y po raz pierwszy rozpowszechnione w krêgu osób
prywatnych, którzy docenili ich praktyczn¹ wartoœæ duchow¹ na przy-
k³adzie swojego w³asnego ¿ycia.

Abraham – grupa wysoko rozwiniêtych nauczycieli planu Nie-
Fizycznego, przedstawiaj¹ swoj¹ szersz¹ perspektywê za poœrednic-
twem Esther Hicks. Kiedy przemawiaj¹ do naszego poziomu rozu-
mienia w duchu pe³nego mi³oœci i przyzwolenia, genialnego, a mimo
to zaskakuj¹co prostego przes³ania, w formie pisanej i dŸwiêkowej –
staj¹ siê przewodnikami prowadz¹cymi nas do nawi¹zania bezpo-
œredniego i wyrazistego Po³¹czenia z nasz¹ pe³n¹ mi³oœci Istot¹ We-
wnêtrzn¹ oraz do wzniesienia siê na wy¿szy poziom mocy p³yn¹cej
z naszej Pe³ni JaŸni.

Pañstwo Hicks wydali dotychczas ponad 700 pozycji firmowa-
nych nazw¹ Abraham-Hicks: ksi¹¿ek, kaset z nagraniami, p³yt CD,
kaset video oraz p³yt DVD. Mo¿na siê z nimi skontaktowaæ poprzez
ich bogat¹, interaktywn¹ witrynê internetow¹:

www.abraham-hicks.com

lub kieruj¹c korespondencjê na adres:

Abraham-Hicks Publications,
P.O. Box 690070,

San Antonio, TX 78269.

* Warto równie¿ zajrzeæ do ksi¹¿ki jednego z ich wielu uczniów – Michaela J.
Losier’a pt. Prawo Przyci¹gania wydanej nak³adem wydawnictwa Illuminatio
(przyp. wydawcy polskiego).
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PROŒ A BÊDZIE CI DANE
E s t h e r  i  J e r r y  H i c k s

Jak wiele ksi¹¿ek „obieca³o” Ci sukces i nie spe³ni³o Twoich oczekiwañ? Nie jest
to ksi¹¿ka z gotow¹ recept¹ – jest to ksi¹¿ka dla osób œwiadomie pod¹¿aj¹cych
œcie¿k¹ wewnêtrznego rozwoju. Jest kluczem do realizacji wszystkich naszych
pragnieñ. Ksi¹¿ka, z któr¹ powinniœmy rosn¹æ wraz z rosn¹cym naszym do-
brobytem. Mo¿emy j¹ przeczytaæ od deski do deski, ale mo¿emy te¿ j¹ trakto-
waæ jak doradcê w okreœlonych momentach naszego ¿ycia – otwieraj¹c na
dowolnej stronie, otrzymujemy w³aœciw¹ radê od istoty wy¿szej – Abrahama.
Kiedy zrozumiesz Prawo Przyci¹gania, ju¿ nigdy nie zadziwi Ciê to, czego do-
œwiadczysz w swoim ¿yciu. Zatem proœ o wszystko, czego potrzebujesz. Proœ
œwiadomie i z radoœci¹. Proœ a bêdzie Ci dane...
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PRAWO PRZYCI¥GANIA
E s t h e r  i  J e r r y  H i c k s

Energi¹ psychiczn¹ rz¹dz¹ inne prawa ni¿ te, o których uczy³eœ siê na lekcjach
fizyki. Przeciwieñstwa wcale nie musz¹ siê przyci¹gaæ i okazuje siê, ¿e prakty-
ka najczêœciej to potwierdza! Dlatego „nieszczêœcia chodz¹ parami”, a „swój
ci¹gnie do swego”. Odpowiednio ukierunkowana myœl i umiejêtnie ukszta³to-
wana energia psychiczna s¹ kluczami do ¿ycia w szczêœciu i do tego, by œwiado-
mie kszta³towaæ swoj¹ rzeczywistoœæ! Nale¿y siê „tylko” tego nauczyæ! A Prawo
Przyci¹gania to praktyczny poradnik, który Ci to umo¿liwi!
Wykorzystaj potencja³ w³asnej podœwiadomoœci do tego, by tworz¹c rzeczy-
wistoœæ wokó³ siebie, móc przyci¹gn¹æ jak najwiêcej szczêœcia!
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Ksi¹¿ka ta pomo¿e Ci zrozumieæ huœtawkê emocjonaln¹, jakiej do-
œwiadczasz ka¿dego dnia. Nauczy Ciê jak porzuciæ uczucie bezsil-
noœci i zrównowa¿yæ swoje emocje. Uœwiadomi znaczenie ka¿dej
emocji z ich bogatego spektrum towarzysz¹cego Ci ka¿dego dnia,
objaœni ich znaczenie, i poka¿e jak z nich korzystaæ.
Ka¿da myœl zawarta w tej ksi¹¿ce pomo¿e Ci lepiej zrozumieæ war-
toœæ Twojej osoby i poka¿e Ci, jakim kluczem otworzysz wrota do
realizacji w³asnych pragnieñ. Bardzo mo¿liwe, ¿e pomyœlisz sobie:
Zawsze o tym wiedzia³em; ale teraz, wiem o tym na pewno!

POTÊGA TWOICH EMOCJI
E s t h e r  i  J e r r y  H i c k s










