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Abraham wita nas wszystkich
na planecie Ziemia

Zatem, oto jesteœ tutaj, prowadzisz ¿ycie w tym cudownym ciele na
tej wspania³ej planecie, i chocia¿ dzisiejszy dzieñ nie jest pierwszym
dniem twojego przybycia na tê planetê, chcielibyœmy powitaæ ciê na
planecie Ziemia.
Poniewa¿ przebywasz tu od pewnego czasu, mo¿e wydaæ ci siê to
dziwne, ¿e dopiero teraz ciê witamy, jednak czynimy to w pe³ni œwiadomie, poniewa¿ pragniemy pomóc ci w pozyskaniu nowego punktu
widzenia na twoje obecne ¿ycie, na twoje istnienie i na samego siebie!
Nie tylko posiadamy jasny obraz ciebie w twoim obecnym doœwiadczeniu ¿ycia, lecz dysponujemy równie¿ zdolnoœci¹ spojrzenia na ca³oœæ twojego ¿ycia z dystansu i postrzegania ciebie i twojego ¿ycia w o wiele szerszym
kontekœcie ni¿ jesteœ w stanie uczyniæ to ty sam ze swojej bie¿¹cej perspektywy. Pragnieniem naszym jest, aby nasze objaœnienie twojej tutaj roli, w szerszym kontekœcie, pomog³o ci w uœwiadomieniu sobie doskona³oœci
niniejszego odwiecznego planu ¿ycia, w którym uczestniczysz.
Zdajemy sobie sprawê z tego, i¿ twoje narodziny w ciele fizycznym
powoduj¹ w tobie wra¿enie, i¿ zapocz¹tkowa³y one ¿ycie istoty, któr¹
jesteœ, jednak¿e, bynajmniej nie stanowi³y one pocz¹tku twojego ¿ycia.
Sytuacjê tê mo¿na by przyrównaæ do wejœcia do kina z odczuciem, ¿e
27

owo wejœcie do tej konkretnej sali kinowej by³o pocz¹tkiem twojego
¿ycia.
Patrz¹c na sprawy z twojego fizycznego punktu widzenia, móg³byœ siê
spieraæ, i¿ wejœcie do kina w ogromnym stopniu ró¿ni siê od przyjœcia na
œwiat w ciele niemowlaka, poniewa¿ czynnoœci wejœcia na salê kinow¹
nie towarzyszy utrata pamiêci tego, co mia³o miejsce zanim tam wszed³eœ. Zachowujesz bowiem pamiêæ o tym, kim by³eœ i co robi³eœ zanim
wszed³eœ na tê salê kinow¹. Zachowujesz wyraŸne poczucie ci¹g³oœci
wzglêdem okresu „sprzed” twojego wejœcia na salê kinow¹, poniewa¿
wi¹¿e siê to z „byciem na” sali kinowej, jak równie¿ z tym, co „nast¹pi
po” byciu w kinie. Innymi s³owy, nie odnosisz wtedy wra¿enia, ¿e w momencie wejœcia na salê kinow¹ zaczê³o siê dla ciebie nowe ¿ycie.
Jednak my postaramy siê uelastyczniæ nieco twój zmys³ percepcji, tak
abyœ móg³ zacz¹æ sobie uœwiadamiaæ, ¿e kiedy przyszed³eœ na œwiat
w tym ciele, do którego obecnie odnosisz siê jako do „siebie”, wtedy
równie¿ wcale nie „rozpoczyna³eœ” swojego ¿ycia. Pragnieniem naszym
jest ponownie rozbudziæ w tobie owo szersze znaczenie poczucia kontynuacji w momencie, kiedy zaczniesz przypominaæ sobie, kim by³eœ
„zanim” przywdzia³eœ to cia³o; a co wiêcej, pragnieniem naszym jest,
abyœ przyzwoli³ sobie na stanie siê ow¹ Szersz¹ Perspektyw¹, zogniskowan¹ tu i teraz, lecz pamiêtaj¹c¹ Kim-Naprawdê-Jesteœ oraz powody, dla
których wy³oni³eœ siê w tym w³aœnie ciele.
Z drugiej strony, móg³byœ uj¹æ to w ten sposób: „Jednak¿e, w przeciwieñstwie do dnia, w którym przyszed³em na œwiat, kiedy wchodzi³em
na salê kinow¹ by³em osob¹ dojrza³¹ – potrafi³em sam mówiæ, chodziæ
i od¿ywiaæ siê”. I chocia¿, z ca³¹ pewnoœci¹, pojmujemy powody, dla
których ma³y rozmiar twojego cia³a i brak dojrza³oœci fizycznej sprawiaj¹ wra¿enie, jakbyœ w takim momencie dopiero rozpoczyna³ ¿ycie,
nie tak jednak by³o w rzeczywistoœci. Otó¿, nowe cia³o, które otrzyma³eœ
i nowe œrodowisko, w jakim siê narodzi³eœ, stanowiæ maj¹ now¹ okazjê do
dalszego rozwoju i zdobycia nowych wzbogacaj¹cych doœwiadczeñ dla bardzo
m¹drej, oraz bardzo sêdziwej i doœwiadczonej Istoty.
Kiedy obudzi siê w tobie œwiadomoœæ owej Szerszej Perspektywy TegoKim-Naprawdê-Jesteœ, twoja wdziêcznoœæ za obecne doœwiadczenie ¿ycia
wzroœnie wielokrotnie. Jeœli spojrzysz na ¿ycie na planecie Ziemia w tym
szerszym kontekœcie, twoje lêki zmalej¹, a twój naturalny entuzjazm
i zapa³ do ¿ycia narodz¹ siê w tobie z now¹ si³¹.
28

WARTOŒÆ TWOJEJ WIARY

Zatem, oto jesteœmy i przygl¹damy siê tobie i twojemu ¿yciu w najszerszym z mo¿liwych jego kontekstów i usi³ujemy wyt³umaczyæ ci jego
sens i znaczenie z pozycji, któr¹ obecnie zajmujesz. Jednak ty nie jesteœ
zdolny ujrzeæ „siebie” z naszego punktu widzenia, ale kiedy tak¹ zdolnoœæ osi¹gniesz, wtedy nasze wyjaœnienia oka¿¹ siê ju¿ zbêdne.
W niniejszej czêœci ksi¹¿ki, intencj¹ nasz¹ bêdzie wyra¿enie naszego
punktu widzenia na ciebie, na nas samych oraz na stosunek, który nas
³¹czy. Nie jesteœmy w stanie zaszczepiæ w tobie odbicia naszego punktu widzenia. Jednak¿e, jeœli przeczytasz te s³owa rozwa¿aj¹c w duchu
pe³niê ich znaczenia, a towarzyszyæ temu bêdzie postawa wiary lub
pragnienia g³êbokiego ich zrozumienia, razem bêdziemy w stanie zbudowaæ wystarczaj¹co wiele pomostów w trakcie czytania wiedzy zawartej na stronach tej ksi¹¿ki, tak, abyœ po dotarciu do jej ostatniej
strony, by³ w stanie zrozumieæ i zachowaæ w pamiêci nasz punkt widzenia – i to nie dlatego, ¿e s³owa nasze oka¿¹ siê tak prze³omowe, ¿e
odmieni¹ ciê nie do poznania, ale dlatego, ¿e po³¹czenie logiki naszych
s³ów ze sposobem, w jaki rozwinie siê twoje w³asne ¿ycie, zamieni
twoj¹ wiarê lub nadziejê w wiedzê.
I jaki¿ wspania³y bêdzie to stan istnienia… Posiadanie wiedzy, poparte
ca³kowit¹ pewnoœci¹ o istnieniu twojej Istoty, oraz o powodzie twojego istnienia, oraz pe³ne uœwiadomienie sobie Tego-Wszystkiego-Kim-Jesteœ. A gdy siê to wydarzy bêdziesz móg³ przyst¹piæ do realizacji zadania,
jakie przyszed³eœ tutaj wykonaæ, mianowicie: ¿yæ swoim odwiecznie rozwijaj¹cym siê ¿yciem w pe³ni radoœci!

TA PRZEPIÊKNA PLANETA
WZBUDZI£A TWÓJ ZACHWYT

Chocia¿ sama myœl o narodzeniu siê w nowym ciele fizycznym na
planecie Ziemia z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³a dla ciebie ¿adn¹ nowoœci¹, to
jednak by³a to myœl przepe³niaj¹ca ciê ogromnym poczuciem szczêœcia,
gdy¿ patrz¹c na sprawy z twojej Nie-Fizycznej perspektywy, zanim
narodzi³eœ siê w ciele fizycznym, zrozumia³eœ wszystkie konsekwencje
twoich narodzin w nowym ciele. Zdawa³eœ sobie sprawê z doskona³e29
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Prawo Przyciągania
nie wymaga praktyki

Istniej¹ trzy potê¿nie dzia³aj¹ce Prawa Wszechœwiata, których zrozumienie przedstawia dla ciebie wartoœæ, jeœli pragniesz celowo i œwiadomie kierowaæ swoim ¿yciem, a Prawo Przyzwalania jest ostatnim z tych
Praw. Zdawaæ by siê mog³o logicznym, ¿e najpierw omówimy pierwsze
Prawo, nastêpnie drugie, na koñcu trzecie – i post¹piliœmy dok³adnie
wed³ug tego schematu w naszych poprzednich ksi¹¿kach. Jednak¿e,
podkreœlamy wagê i znaczenie tego trzeciego istotnego Prawa, poniewa¿ jest to Prawo, dla opanowania którego pojawiliœcie siê tutaj w tej
czasoprzestrzeni. Jest ono Prawem, które musicie œwiadomie æwiczyæ,
jeœli chcecie staæ siê Celowym i Œwiadomym Twórc¹, którym staæ siê
tutaj przyszliœcie. Pierwsze Prawo, tj. Prawo Przyci¹gania, nie jest czymœ,
co musicie œwiadomie æwiczyæ, nie jest nawet czymœ, co moglibyœcie
æwiczyæ, gdy¿ jest ono Prawem zawartym w ka¿dej cz¹steczce Wszechœwiata – i ono po prostu istnieje.
Podobnie jak prawo grawitacji nie wymaga æwiczeñ w celu przyswojenia go sobie, lecz konsekwentnie odpowiada ono na dzia³ania wszelkiej
materii w ten sam konsekwentny sposób, tak samo Prawo Przyci¹gania
nie wymaga ¿adnych æwiczeñ. Nie istniej¹ „nauczyciele grawitacji”, którzy uczyliby ciê, w jaki sposób unikniesz upadków w górê, poniewa¿
upadki w górê nie istniej¹ – a tym samym, nie stanowi¹ problemu. Analogicznie, nie musisz æwiczyæ, aby spowodowaæ, by to potê¿nie dzia³aj¹61

ce Prawo Przyci¹gania reagowa³o na ciebie w sposób konsekwentny…
gdy¿ Prawo to przyci¹gnie do ciebie te rzeczy, które odpowiadaæ bêd¹
twojej wibracji i zadzia³a ono w taki sposób nawet wtedy, gdy nie posiadasz wiedzy o istnieniu tego Prawa.
Drugim z tych trzech potê¿nie dzia³aj¹cych Praw Wszechœwiata jest
Prawo Celowego Tworzenia. G³osi ono, i¿ poprzez celowe i œwiadome skierowanie swojej uwagi oraz myœli na wynik, jaki pragniesz osi¹gn¹æ,
mo¿esz staæ siê wszystkim, kim staæ siê pragniesz, robiæ to wszystko,
co pragniesz, lub te¿ posi¹œæ cokolwiek zapragniesz. Zastosowanie tego
potê¿nie dzia³aj¹cego Prawa zaowocowa³o manifestacj¹ tej cudownej
planety, na której ¿yjecie i wszystkiego, co zdolni jesteœcie dostrzec
zmys³em wzroku. I podobnie jak Nie-Fizyczna Energia Źród³a zastosowa³a to Prawo – i dziêki ogromnej sile koncentracji uwagi, stworzy³a to
œrodowisko, które nazywacie ¿yciem na planecie Ziemia – wy kontynuujecie ten proces aktu twórczego dzia³aj¹c z Waszego fizycznego punktu obserwacyjnego.

PRAWO PRZYZWALANIA W PRAKTYCE

Podczas kiedy dwa pierwsze Prawa posiadaj¹ ogromn¹ wagê i znaczenie i twoja œwiadomoœæ tych Praw przedstawia dla ciebie i dla Wszystkiego-Co-Istnieje ogromn¹ wartoœæ, to jednak ca³a twoja osobista moc kryje
siê w zrozumieniu i w zastosowaniu przez ciebie tego trzeciego Prawa
tj. Prawa Przyzwalania.
Prawo Przyci¹gania g³osi: „Istota tego, co podobne, przyci¹ga podobne”. A to oznacza rzecz nastêpuj¹c¹: jeœli ja czujê siê niedoceniany z powodu okolicznoœci, które w ostatnim czasie mia³y miejsce w moim ¿yciu,
Prawo Przyci¹gania nie jest w chwili obecnej w stanie otoczyæ mnie ludŸmi, którzy by mnie docenili. By³oby to wbrew Prawu Przyci¹gania.
Jeœli czujê siê oty³y i niezadowolony z wygl¹du i samopoczucia mojego
cia³a, nie jestem w stanie odkryæ w³aœciwy proces, lub te¿ stan umys³u, jaki
niezbêdny jest do wypracowania cia³a, które powoduje dobre samopoczucie i atrakcyjnie siê prezentuje. By³oby to wbrew Prawu Przyci¹gania.
Jeœli zniechêca mnie moja sytuacja finansowa, nie mo¿e ona ulec
poprawie. Poprawa w obliczu zniechêcenia by³aby wbrew Prawu Przyci¹gania.
62

Jeœli t³umiê w sobie gniew, poniewa¿ ludzie mnie wykorzystywali,
ok³amywali, okazywali mi brak szacunku, a nawet niszczyli rzeczy nale¿¹ce do mnie, nie ma takiego dzia³ania, które móg³bym podj¹æ, aby
po³o¿yæ kres tego typu nieprzyjemnym zdarzeniom, gdy¿ by³oby to
wbrew Prawu Przyci¹gania.
Prawo Przyci¹gania dzia³aj¹c w sposób prosty i precyzyjny, korzystaj¹c z ca³ego bogactwa dostêpnych œrodków i mo¿liwoœci, stanowi zwrotne odzwierciedlenie dok³adnej reakcji na wibracje wysy³ane przez ciebie.
Mówi¹c krótko, wszystko, co ci siê przytrafia, stanowi doskona³y Odpowiednik Wibracyjny aktualnych wibracji emitowanych przez twoj¹ Istotê
– a emocje, które odczuwasz w swoim wnêtrzu, wskazuj¹ na stan owych
wibracji emitowanych przez twoj¹ Istotê.
Wielu ludzi po uœwiadomieniu sobie potê¿nie dzia³aj¹cego Prawa
Przyci¹gania, podejmuje œwiadom¹ decyzjê o przejêciu wiêkszej kontroli nad swoimi w³asnymi myœlami, gdy¿ zdali oni sobie sprawê z mocy skoncentrowanej myœli. Ludzie usi³uj¹ sprawowaæ kontrolê nad
swoimi myœlami i sprawniej koncentrowaæ swoje myœli wykorzystuj¹c
w tym celu ca³e mnóstwo dostêpnych metod – pocz¹wszy od hipnozy
lub próby kontrolowania nieuœwiadamianych myœli… a¿ po medytacje,
afirmacje i inne silnie dzia³aj¹ce techniki kontroli umys³u.
Istnieje jednak o wiele prostszy sposób na stosowanie Aktu Celowego
i Œwiadomego Tworzenia w³asnego ¿ycia i spe³nienia swojego zamiaru
prze¿ywania ¿ycia w radoœci i sposób ten polega na zrozumieniu i na
zastosowaniu Sztuki Przyzwalania. Proces ten opiera siê na œwiadomym
i subtelnym ukierunkowaniu w³asnych myœli ogólnie w stronê tych rzeczy, których pragniesz. A kiedy zrozumiesz jak dzia³a ów potê¿ny Strumieñ ¯ycia, który w³aœnie objaœniliœmy, i kiedy uda ci siê przelotnie zerkn¹æ
na pe³niejszy obraz Tego-Kim-Naprawdê-Jesteœ, a co najwa¿niejsze, kiedy
wyrobisz w sobie przekonanie o tym, ¿e twoje prawdziwe zadanie polega
po prostu na ponownym zestrojeniu siê z tym Kim-Naprawdê-Jesteœ, stosowanie Sztuki Przyzwalania stanie siê twoj¹ drug¹ natur¹.

POD¥¯AJ ZA NURTEM DOBROSTANU

Zatem ca³¹ niniejsz¹ ksi¹¿kê poœwiêcimy na przekazanie naszych
sugestii maj¹cych pomóc ci w pod¹¿aniu za nurtem twojego naturalne63

go Dobrostanu. Omówimy sedno nieomal¿e ka¿dej z mo¿liwych sytuacji, jakie mog¹ ci siê przytrafiæ, oraz zaoferujemy ci nasze prowadzenie i wskazówki, które u³atwi¹ ci zawrócenie i pod¹¿anie z naturalnym
nurtem Strumienia. Pomo¿emy ci ponownie œwiadomie odkryæ ów zadziwiaj¹cy mechanizm postrzegania za poœrednictwem zmys³ów, z którym przyszed³eœ na œwiat, a którego celem jest pomóc ci w okreœleniu
kierunku twojej prawdziwej drogi ¿yciowej. ¯ywimy gor¹ce oczekiwanie, i¿ lektura niniejszej ksi¹¿ki oraz ponowne uœwiadomienie sobie
zadziwiaj¹cej mocy twoich emocji, u³atwi¹ ci stanie siê Istot¹ Przyzwalaj¹c¹ na Dobrostan.
Najbardziej powszechnie wystêpuj¹cym nieporozumieniem, niepozwalaj¹cym ludziom na przejêcie kontroli w danej sytuacji i na osi¹gniêcie w³asnej osobistej równowagi, jest przekonanie g³osz¹ce, ¿e Ja
muszê dotrzeæ tam, gdzie chcê byæ, w tej w³aœnie chwili lub mo¿liwie jak
najszybciej. Z ca³¹ pewnoœci¹ rozumiemy twoje pragnienie szybkiego
odnalezienia odpowiedzi na nurtuj¹ce ciê pytania lub pragnienie rozwi¹zania twoich problemów mo¿liwie jak najszybciej, jednak¿e, taki
poœpiech dzia³a na twoj¹ niekorzyœæ. Kiedy ogarnia ciê poœpiech, aby
dotrzeæ do innego miejsca, wtedy wywierasz mocn¹ presjê na miejsce,
w którym obecnie siê znajdujesz. Jest to ruch pod pr¹d. Jednak¿e, istnieje jeszcze wiêkszy minus p³yn¹cy z rozpoczynania podró¿y z takiej
pozycji: ¯ywi¹c przekonanie, ¿e musisz poœpieszyæ siê z dotarciem do lepszego
miejsca w przysz³oœci, wyra¿asz swój brak zaufania do mocy Strumienia, do
jego prêdkoœci, jego kierunku i obietnicy, jak¹ sk³ada. A zapominaj¹c o tych
wszystkich istotnych elementach, z ca³¹ pewnoœci¹ zwracasz siê w kierunku
przeciwnym do kierunku Tego-Kim-Naprawdê-Jesteœ oraz tego wszystkiego,
czym siê sta³eœ.
Zatem teraz, skieruj ponownie swoj¹ uwagê na analogiê pod pr¹d/z
pr¹dem, i przez chwilê poczuj wra¿enie ulgi, którego doœwiadczy³byœ,
gdybyœ wios³owa³ pod pr¹d w górê rzeki, po czym nagle zaprzesta³byœ
wios³owania, przyjmuj¹c postawê poddania siê Strumieniowi i pozwolenia mu na to, aby zawróci³ twoj¹ ³ódk¹ i uniós³ ciê w dó³ rzeki.
Pozwól, by obraz ten przynosi³ ci jeszcze wiêksze ukojenie, kiedy sobie przypominasz, ¿e Strumieñ ten odznacza siê ¿yczliwoœci¹ i m¹droœci¹, i ¿e unosi ciê ku temu wszystkiemu, czego pragniesz. W swojej
wyobraŸni zobacz jak k³adziesz siê na plecach w swojej ³ódce, poczuj
jak w naturalny sposób ³ódka ta zawraca w dó³ rzeki, i odprê¿ siê na
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myœl o tym, ¿e ów Strumieñ uniesie ciê nieuchronnie w kierunku
twojego Dobrostanu oraz ku spe³nieniu twoich pragnieñ.

TY SAM WZMACNIASZ MOC STRUMIENIA

Dalsze strony niniejszej ksi¹¿ki mog¹ u³atwiæ ci szybkie zestrojenie
siê ze wszystkim, czego kiedykolwiek pragn¹³eœ. Jednak to zestrojenie
siê bêdzie ma³o prawdopodobne, jeœli nie poœwiêcisz czasu na zaakceptowanie s³usznoœci analogii do nurtu Strumienia.
Jeœli potrafisz zaakceptowaæ fakt, i¿ dzia³aj¹c z twojego Nie-Fizycznego
punktu obserwacyjnego przed twoim narodzeniem siê w ciele fizycznym,
sformu³owa³eœ pewne intencje, i to one odpowiadaj¹ w pewnym stopniu
za prêdkoœæ, z jak¹ ów Strumieñ p³ynie… oraz, ¿e kiedy ty prowadzisz
¿ycie w swoim ciele fizycznym, ¿ycie sk³ania ciê do tego, aby wysy³aæ
proœby o jeszcze wiêcej rzeczy, oraz, ¿e rzeczy te odpowiadaj¹ w pewnym
stopniu za prêdkoœæ, z jak¹ ów Strumieñ p³ynie… oraz, ¿e w trakcie wszystkich twoich doœwiadczeñ wysy³a³eœ i nadal bezustannie wysy³asz z siebie
wibracyjne rakiety pragnieñ w kierunku swojej przysz³oœci, i ¿e rakiety te
odpowiadaj¹ w pewnym stopniu za prêdkoœæ tego Strumienia… oraz,
przede wszystkim, ¿e jeœli potrafisz zaakceptowaæ fakt, i¿ twoja Istota
Wewnêtrzna, owo Źród³o istniej¹ce w tobie, jest obecnie wibracyjnie zestrojone ze stanem stawania siê tym wszystkim oraz, ¿e Prawo Przyci¹gania
dosiêga swym dzia³aniem owego najbardziej oddalonego punktu przywo³ywania… wtedy zrozumiesz si³ê nurtu tego Strumienia.
A teraz, zanim zag³êbisz siê w dalsz¹ lekturê tej ksi¹¿ki, po³ó¿ siê
na chwilê na plecach i oddaj siê kontemplacji tego cudownego, potê¿nego Strumienia Dobrostanu, który p³ynie bez koñca w kierunku twojego stawania siê oraz w kierunku spe³nienia tego wszystkiego, co
jest tob¹…
Teraz jesteœ przygotowany do tego, aby pos³ugiwaæ siê analogi¹ pod
pr¹d/z pr¹dem na ka¿dej mo¿liwej p³aszczyŸnie twojego ¿ycia. ¯ywimy
oczekiwanie, ¿e jesteœ obecnie gotowy na to, by móc osobiœcie uznaæ,
myœl po myœli, czy jesteœ zwrócony pod pr¹d czy z pr¹dem; oraz, ¿e potrafisz oceniæ czy zmniejszasz tê przepaœæ pomiêdzy tob¹ na planie fizycznym a Tob¹ na planie Nie-Fizycznym, czy w nienaturalny dla ciebie
sposób nie pozwalasz na zjednoczenie siê dwóch postaci siebie.
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Mój mąż uważa,
że ta filozofia to szaleństwo
i nie chce mieć z nią nic wspólnego

Przyk³ad: „Du¿o czyta³am o Prawie Przyci¹gania i jego dzia³anie jest
dla mnie rzecz¹ jak najbardziej logiczn¹. Dlatego te¿ staram siê zwracaæ uwagê na to, co myœlê i co mówiê, a nawet wykorzystujê kilka Procesów w celu poprawy jakoœci mojego ¿ycia, ale mój m¹¿ w ogóle w to
nie wierzy. Co wiêcej, popada nawet w gniew, kiedy wydaje mu siê, ¿e
ja celowo i œwiadomie stosujê jeden z Procesów. A im bardziej roœnie
moja œwiadomoœæ sposobu dzia³ania Prawo Przyci¹gania, tym bardziej
dra¿ni¹ mnie negatywne rzeczy, które mój m¹¿ wyg³asza na ten temat.
Chcia³abym, ¿eby on chocia¿ spróbowa³ przyswoiæ sobie tê wiedzê.
Mam wra¿enie, ¿e gdybyœmy razem w tym kierunku popracowali, nasze ¿ycie w znacznym stopniu uleg³oby poprawie. Ale, skoro on nawet
nie chce spróbowaæ, to czy negatywne myœli mojego mê¿a nie bêd¹
stanowi³y zak³ócenia dla moich pozytywnych myœli?”.
Myœli generowane przez inne osoby nie maj¹ ¿adnej mocy twórczej
w twoim akcie tworzenia – tj. pod warunkiem, ¿e ty nie myœlisz o ich
myœlach. Bowiem, kiedy myœlisz o myœlach wytwarzanych przez twojego mê¿a,
to jego myœli staj¹ siê twoimi myœlami, a wtedy wp³ywaj¹ one na równowagê
twoich aktów tworzenia.
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Kiedy twoje ¿ycie dzielisz z kimœ innym, czêstokroæ masz wra¿enie,
¿e musisz zgodziæ siê na wszystko, i „ci¹gn¹æ w tym samym kierunku”,
w sprawach, które wspólnie tworzycie. Jednak¿e, my chcielibyœmy, abyœ
zrozumia³a, ¿e nie potrzebujesz drugiej osoby, która by „ci¹gnê³a” sprawy w tym samym kierunku co ty, poniewa¿ Strumieñ aktu twórczego
zawiera ca³¹ moc „ci¹gu”, której potrzebujesz. Jednak¿e, nie mo¿esz
ci¹gn¹æ w kierunku przeciwnym do w³asnego, jednoczeœnie oczekuj¹c,
¿e dotrzesz do punktu, do którego chcesz siê dostaæ.
Jedynym powodem, dla którego czasami masz wra¿enie, ¿e natrafiasz na przeszkodê w postaci drugiej osoby jest to, ¿e zmagasz siê
z czymœ. Na przyk³ad, powiedzmy, ¿e kieruje tob¹ silne pragnienie
wprowadzenia siê do nowego domu w s¹siedztwie, i ¿e twój m¹¿ utrzymuje, i¿ jego pragnieniem jest pozostanie w waszym obecnym domu.
Gdybyœ poœwiêca³a swoje myœli tylko waszemu nowemu domowi, twoje
codzienne myœli, stanowi³yby Wibracyjny odpowiednik twojego pragnienia dotycz¹cego nowego domu, a pod nieobecnoœæ oporu, odpowiednie
okolicznoœci i zdarzenia same by siê u³o¿y³y w taki sposób, aby urzeczywistniæ twoje pragnienie.
Jednak¿e, jeœli roztrz¹sasz w myœlach przeciwstawn¹ decyzjê mê¿a,
spêdzasz czas na usprawiedliwianiu w myœlach powodu, dla którego
pragniesz nowego domu i czujesz siê nieszczêœliwa z powodu braku
chêci mê¿a do samego nawet rozpatrzenia takiej mo¿liwoœci – wtedy
myœli, które codziennie generujesz, nie bêd¹ odpowiednikiem twojego
pragnienia. Rozwa¿aj¹c przeciwstawne myœli mê¿a, wprowadzi³abyœ
jednoczeœnie opór do barwy swojej wibracji, i w danej chwili nie zbli¿a³abyœ siê do osi¹gniêcia celu, którego pragniesz. Innymi s³owy, uwaga
kierowana na decyzjê mê¿a zwróci³aby ciê w kierunku przeciwnym do
kierunku twojego w³asnego pragnienia. Tym samym, odnios³abyœ wra¿enie, ¿e to m¹¿ stanowi problem, podczas kiedy w rzeczywistoœci problem by³by ukryty w twoich w³asnych myœlach.
Niektórzy mogliby w tym momencie rzec tak: „Ale¿, gdyby mój m¹¿
zgodzi³by siê ze mn¹ w tej kwestii, wtedy ja nie boryka³abym siê z tymi
przeciwstawnymi myœlami”. Oczywiœcie, ¿e ³atwiej jest poczuæ siê dobrze w momencie, kiedy obserwujesz coœ, co pragniesz zobaczyæ, ale
tym samym, logiczne jest to, ¿e ³atwiej by³oby ci osi¹gn¹æ harmoniê
wzglêdem swojego pragnienia, gdyby twój m¹¿ w zupe³noœci zgadza³
siê z tob¹. Ale prawdziwa pu³apka kryje siê w przekonaniu, ¿e twoje
195

akty twórcze rozwija³yby siê lepiej, gdyby ka¿dy z twojego otoczenia
wspó³pracowa³ z tob¹ w tym celu, poniewa¿ w wiêkszoœci przypadków,
osoby z twojego otoczenia nie bêd¹ towarzyszyæ ci w skupianiu siê na
kierunku twoich pragnieñ, gdy¿ ka¿dy kieruje przewa¿aj¹c¹ czêœæ swojej uwagi na swoje w³asne osobiste i egoistyczne interesy.
Œwiadomoœæ, ¿e nie potrzebujesz zgody jakiejkolwiek innej osoby na
tworzenie wszystkiego, czego pragniesz, jest prawdziwie wyzwalaj¹ca.
A kiedy przestaniesz w³¹czaæ przeciwstawne myœli innych osób do
swojej barwy wibracyjnej, twoja moc wywierania wp³ywu wzroœnie tysi¹ckrotnie.
Zwa¿ywszy na fakt, i¿ twój m¹¿ mieszka³ z tob¹ w tym domu, on
równie¿ odkry³ w nim kilka rzeczy, które chcia³by zmieniæ na lepsze.
Podobnie jak ty sama, kiedy twojemu mê¿owi brakuje przestrzeni domowej, wysy³a on z siebie rakiety pragnieñ o wiêcej przestrzeni. W rzeczy samej, chcielibyœmy, abyœ zrozumia³a, ¿e du¿y i udoskonalony dom
znajduje siê równie¿ w Wibracyjnej Przechowalni twojego mê¿a, tak
samo jak w twojej. Jednak¿e m¹¿ zastosowa³ w³asn¹ logikê do tej koncepcji i postanowi³, ¿e nowy dom poci¹gn¹³by za sob¹ poczucie dyskomfortu finansowego, wymaga³by wiele czasu na znalezienie go,
i wymaga³by wiêcej czasu, aby w nim zamieszkaæ. Innymi s³owy, chocia¿ twój m¹¿ w du¿ym stopniu równie¿ pragnie tych samych rzeczy,
których ty pragniesz, i to z wielu identycznych powodów, to przeciwstawia siê on swojemu pragnieniu za poœrednictwem swoich „praktycznych” myœli. Tote¿, twoje pragnienie nie tylko stanowi czêœæ si³y
napêdowej jego Strumienia, ale pragnienie twojego mê¿a powoduje
równie¿ ruch samego Strumienia. Innymi s³owy, on wspomaga ciê
w tworzeniu twojego nowego domu i to niezale¿nie od tego, czy zdaje
on sobie z tego sprawê, czy nie.
A zatem, w chwili obecnej oboje stworzyliœcie w swojej Wibracyjnej
Przechowalni ten wspania³y nowy dom, i teraz, kiedy nie wykorzystujesz ju¿ obaw swojego mê¿a jako wymówki do zaprzeczania swoim
w³asnym pragnieniom (co oznacza, ¿e jesteœ doskonale zestrojona z twoim nowym domem), dom ten musi siê w waszym ¿yciu pojawiæ. A uczyni
to w dogodny sposób, który bêdzie z ³atwoœci¹ do zaakceptowania przez
twojego mê¿a.
Nikt nie jest we w³adaniu mocy pozbawiaj¹cej ciê czegokolwiek. A kiedy to zrozumiesz i nie bêdziesz ju¿ zmaga³a siê z czymkolwiek, wszyst196

kie rzeczy, których pragniesz, z ³atwoœci¹ nap³yn¹ do twojego ¿ycia.
Z biegiem czasu, poprzez moc twojego przyk³adu, istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e m¹¿ osi¹gnie zrozumienie faktu, i¿ owe Prawa Wszechœwiata to nie jest ¿adne „szaleñstwo”, lecz s¹ to Prawa dzia³aj¹ce
z potê¿n¹ moc¹ i konsekwencj¹ daj¹ce siê z ³atwoœci¹ zrozumieæ i zastosowaæ…, a przy tym wszystkim, praca z nimi przynosi wiele satysfakcji i radoœci.
Niezwykle wartoœciowym bêdzie dla ciebie zrozumienie, ¿e chocia¿
twój m¹¿ mo¿e mieæ obecnie odmienne od ciebie podejœcie do ¿ycia,
jego ¿ycie toczy siê wedle tych samych zasad i regu³. Pozwól mu myœleæ
tak, jak myœli, byæ takim, jakim jest, i pragn¹æ tak, jak pragnie, poniewa¿
postêpuj¹c w ten sposób, nic, co jego dotyczy, nie bêdzie ci przeszkadza³o. Lecz, jeœli podejmiesz próbê „zreformowania” go, najprawdopodobniej bêdziesz skupiona na niepo¿¹danych aspektach jego osobowoœci
– które w³¹czysz do barwy swoich wibracji, co z kolei zak³óci twój akt
tworzenia, co, po up³ywie pewnego czasu, mog³oby wywo³aæ w tobie
uraz do niego za to, ¿e (z pozoru) powstrzymuje ciê on przed realizacj¹
twoich pragnieñ.
Wszystkie inne osoby w twoim ¿yciu – znajomi, obcy, a nawet wrogowie –
mog¹ pozytywnie przyczyniæ siê do twojego Procesu Aktu Twórczego. Jednak¿e
to ty jesteœ osob¹, która okreœla, czy osoby te przyczyni¹ siê korzystnie, czy te¿
zaszkodz¹, poniewa¿ to ty postrzegasz ich w sposób pod pr¹d, stawiaj¹cy
opór, b¹dŸ te¿ w sposób z pr¹dem, wyra¿aj¹cym przyzwolenie.
Zatem rozpocznij od miejsca, w którym siê znajdujesz i siêgnij po
myœli z pr¹dem wyra¿aj¹ce udoskonalone uczucia:
Nasze wspólne ¿ycie mog³oby wygl¹daæ o wiele lepiej, gdyby tylko
mój m¹¿ wykrzesa³ z siebie nieco wiêcej optymizmu.
Te Procesy naprawdê zdaj¹ egzamin w moim przypadku, lecz mój
m¹¿ odmawia nawet rozwa¿enia zastosowania ich w swoim ¿yciu.
Gdyby tylko je wypróbowa³, wiem, ¿e skorzysta³by na tym.
Gdyby tylko je wypróbowa³, wiem, ¿e ja odnios³abym z tego korzyœæ.
Gdy martwiê siê jego postêpowaniem, nie stosujê tak naprawdê Procesów.
Nie ma potrzeby, aby ktoœ nawet tak mi bliski, jak mój m¹¿, wp³ywa³ na mój punkt przyci¹gania.
S¹ sprawy, w kwestii których osi¹gamy porozumienie.
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Ale chocia¿ osi¹ganie wspólnego miêdzy nami porozumienia przynosi mi satysfakcjê, nie jest ono niezbêdne do tego, abym otrzyma³a to,
na czym mi zale¿y.
Mam ju¿ w swoim baga¿u doœwiadczeñ przypadek, kiedy potajemnie
pragnê³am rzeczy, które w koñcu siê wydarzy³y.
Te cudowne rzeczy pojawiaj¹ siê w moim ¿yciu bez mojego udzia³u
w tym celu z innymi osobami.
Mój stan harmonii osi¹gniêtej wzglêdem Istoty bêd¹cej mn¹ sam¹
czyni mnie wystarczaj¹co siln¹, aby tworzyæ wszystko, co tylko postanowiê stworzyæ.
Stawia³am mojego mê¿a na niesprawiedliwym miejscu, wymagaj¹c
od niego przyzwolenia dla mnie samej.
Trzymam siê moich wyobra¿eñ o tym, czego pragnê i w ¿aden sposób
nie wywieram presji na mê¿a.
Stanowimy zgrany zespó³, poniewa¿ podchodzimy do ¿ycia z innego
punktu widzenia.
Tyle satysfakcji przynosi mi obserwowanie jak wspó³pracuj¹cy ze
mn¹ Wszechœwiat odpowiada na moje proœby.
Z biegiem czasu, jeœli mój m¹¿ bêdzie tego pragn¹³, mo¿emy w otwarty
sposób wspó³tworzyæ na wielu p³aszczyznach.
W miêdzyczasie, spokojnie i radoœnie bêdê tworzyæ to, czego pragnê.
Ju¿ teraz cieszê siê na myœl o jego radosnym odkryciu w przysz³oœci
dzia³ania tych Procesów.
Tak bardzo go kocham.
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