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Mieliśmy przyjemność poznać wielu
najbardziej wpływowych ludzi naszych
czasów, lecz nie znamy nikogo, kto
byłby większym źródłem pozytywnego
oddziaływania niż Louise Hay (Lulu),
fundatorka wydawnictwa Hay House
– gdyż Hay House, prowadzone wizją
Lulu, stało się obecnie największym na
świecie siewcą materiałów na tematy
duchowe i samodoskonalenia.
A więc, dedykujemy tę książkę Louise Hay
– oraz każdemu, kogo przyciągnęła ku
swej wizji – z miłością i naszym wielkim
uznaniem.

TWOJA HISTORIA I PRAWO PRZYCI¥GANIA

Ka¿dy absolutnie sk³adnik tworz¹cy nasze ¿yciowe doœwiadczenie, zostaje do ciebie przyci¹gniêty przez potê¿n¹ odpowiedŸ Prawa Przyci¹gania do twoich myœli oraz historii jak¹ opowiadasz o swoim ¿yciu. Twoje
pieni¹dze i finansowe zasoby; stan Dobrostanu, przejrzystoœci, giêtkoœci
i kszta³tu twojego cia³a; œrodowisko twojej pracy, to, jak jesteœ traktowany, satysfakcja zawodowa i nagrody – w istocie, prawdziwe szczêœcie ca³ego twojego doœwiadczenia ¿ycia – wszystko to dzieje siê dziêki historii, jak¹
opowiadasz. Jeœli pozwolisz swojej dominuj¹cej intencji na zweryfikowanie
i ulepszenie treœci swojej historii, jak¹ opowiadasz ka¿dego dnia, obiecujemy ci absolutnie, ¿e twoje ¿ycie bêdzie coraz lepsz¹ opowieœci¹. Poniewa¿
musi tak byæ dziêki potê¿nemu Prawu Przyci¹gania!
CZY ¯YCIE WYDAJE SIÊ CZASEM NIE FAIR?

Chcia³eœ odnieœæ wiêkszy sukces i bardzo siê o to stara³eœ, czyni¹c to, co, jak wszyscy mówili, powinieneœ czyniæ, ale sukces,
jakiego szuka³eœ, przychodzi³ powoli. Stara³eœ siê bardzo, zw³aszcza na pocz¹tku, nauczyæ siê wszystkich w³aœciwych rzeczy, byæ
we w³aœciwych miejscach, robiæ w³aœciwe rzeczy, mówiæ w³aœciwe rzeczy... Ale czêsto sprawy wcale nie wydawa³y siê zbytnio
poprawiaæ.
Wczeœniej w swoim ¿yciu, kiedy po raz pierwszy wkroczy³eœ
w dziedzinê osi¹gania sukcesu, znalaz³eœ satysfakcjê w zadowalaniu oczekiwañ innych, którzy ustanawiali jego regu³y. Nauczyciele, rodzice i mentorzy, którzy ciebie otaczali, zdawali siê pewni
siebie i przekonuj¹cy, przytaczaj¹c swoje regu³y dla osi¹gniêcia
sukcesu: „Zawsze b¹dŸ punktualny; zawsze rób wszystko, jak
mo¿esz najlepiej; pamiêtaj, aby ciê¿ko pracowaæ; zawsze b¹dŸ
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uczciwy; d¹¿ do wielkoœci; przebiegnij dodatkow¹ milê; bez pracy
nie ma ko³aczy; a przede wszystkim, nigdy siê nie poddawaj”.
Jednak z czasem, twoja satysfakcja w zyskiwaniu aprobaty tych,
którzy przedstawiali takie regu³y, zmala³a, gdy¿ ich zasady osi¹gania sukcesu – jak bardzo byœ siê nie stara³ – nie przynosi³y ci obiecanych rezultatów. By³o to coraz bardziej zniechêcaj¹ce, gdy siê
wycofywa³eœ, by zyskaæ jak¹œ perspektywê na ca³oœæ sytuacji i zda³eœ sobie sprawê, ¿e w wiêkszoœci ich zasady im równie¿ nie przynosi³y rzeczywistego sukcesu. A wtedy, ¿eby by³o jeszcze gorzej,
zacz¹³eœ spotykaæ innych (którzy w oczywisty sposób nie stosowali
siê do tych regu³), którzy osi¹gali sukces niezale¿nie od tej formu³y,
jakiej tak pilnie siê uczy³eœ i któr¹ tak pilnie stosowa³eœ.
I tak oto pozosta³eœ z pytaniem: „O co tu chodzi? Jak ci, którzy
pracuj¹ tak ciê¿ko, mog¹ dostawaæ tak ma³o, podczas gdy ci, którzy
zdaj¹ siê pracowaæ niewiele, osi¹gaj¹ tak du¿o? Moje kosztowne
wychowanie wcale siê nie op³aci³o – przecie¿ ten multimilioner rzuci³ studia. Mój ojciec ciê¿ko pracowa³ ka¿dego dnia swojego ¿ycia –
a jednak nasza rodzina musia³a po¿yczyæ pieni¹dze, by op³aciæ jego
pogrzeb... Dlaczego moja praca nie jest tak op³acalna, jak powinna?
Dlaczego tak niewielu naprawdê siê bogaci, podczas gdy wiêkszoœæ
z nas walczy, by ledwie prze¿yæ? Czego mi brakuje? Co wiedz¹ ci
ludzie, którzy ciesz¹ siê finansowym sukcesem, czego ja nie wiem?”.
CZY ROBIENIE WSZYSTKIEGO, CO W TWEJ MOCY,
CZASEM NIE WYSTARCZA?

Gdy robisz wszystko, cokolwiek mo¿e przyjœæ ci na myœl, naprawdê staraj¹c siê robiæ, co w twej mocy, co, jak ci mówiono,
powinno przynieœæ ci sukces, a sukces nie nadszed³, ³atwo jest
staæ siê defensywnym, a w koñcu nawet rozgniewanym na tych,
którzy ukazuj¹ przyk³ad sukcesu, jakiego pragniesz. Nawet spostrzegasz, ¿e potêpiasz ich sukces po prostu dlatego, ¿e jest to zbyt
bolesne patrzeæ na ich sukces, który tobie siê wymyka. I to w³aœnie
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z tego powodu – w odpowiedzi na ten chroniczny stan twoich spraw
finansowych twojej kultury – proponujemy tê ksi¹¿kê.
Gdy dochodzisz do punktu otwartego potêpienia finansowego sukcesu,
którego pragniesz, nie tylko ten finansowy sukces do ciebie nigdy nie
przyjdzie, ale tracisz równie¿ swoje prawa nadane Ci przez Boga do
zdrowia i szczêœcia.
Wielu dosz³o w istocie do tej niekoherentnej konkluzji, ¿e inni
w ich fizycznym otoczeniu zmówili siê w coœ w rodzaju konspiracji,
aby nie dopuœciæ, by odnieœli sukces. Poniewa¿ wierz¹, ca³ym sercem, ¿e zrobili wszystko, co mo¿liwe, by osi¹gn¹æ sukces, a faktem
jest, ¿e go nie osi¹gnêli, co musi z pewnoœci¹ oznaczaæ, ¿e jakieœ
nieprzyjazne si³y pozbawiaj¹ ich tego, czego pragn¹. Ale chcemy
ciebie zapewniæ, ¿e nic takiego nie stanowi przyczyny braku tego,
czego pragniesz, ani obecnoœci rzeczy, które chcia³byœ usun¹æ ze
swojego doœwiadczenia. Nikt nigdy ciebie nie pozbawi³ i nigdy nie
móg³by ciebie powstrzymaæ przed sukcesem – ani go tobie przynieœæ. Twój sukces zale¿y ca³kowicie od ciebie. Wszystko jest pod
twoj¹ kontrol¹. I piszemy tê ksi¹¿kê, aby teraz, w koñcu, raz na zawsze, sukces znalaz³ siê pod twoj¹ zamierzon¹ i œwiadom¹ kontrol¹.
CZEGOKOLWIEK MOGÊ ZAPRAGN¥Æ,
MOGÊ TO OSI¥GN¥Æ

Czas, abyœ powróci³ do prawdziwej natury swojej Istoty i œwiadomie prze¿ywa³ sukces, jaki doœwiadczenie twego w³asnego ¿ycia
pomog³o ci okreœliæ. I tak, gdy siê teraz celowo zrelaksujesz, oddychaj¹c g³êboko i bacznie czytaj¹c, zaczniesz stopniowo, ale
w sposób pewny przypominaæ sobie, jak osi¹ga siê wszelki sukces, poniewa¿ ju¿ we wrodzony sposób to rozumiesz i z pewnoœci¹ poczujesz rezonans z tymi absolutnymi prawdami, o jakich
tu czytasz.
Wieczne Prawa Wszechœwiata s¹ sta³e i niezawodne, i nieustannie podtrzymywane, zawsze jako obietnica ekspansji i radoœci.
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Zosta³y tu tobie przedstawione w potê¿nym rytmie zrozumienia,
który zacznie siê rozwijaæ od cichego brzmienia wewn¹trz ciebie,
po czym rozszerzy siê z ka¿d¹ stronic¹, jak¹ przeczytasz, a¿ obudzisz siê na nowo do poznania swojego celu i twej w³asnej osobistej mocy, gdy przypomnisz sobie, jak uzyskaæ dostêp do mocy
Wszechœwiata, która stwarza œwiaty.
Jeœli ta rzeczywistoœæ czasu i przestrzeni zawiera w sobie zdolnoœæ inspirowania w tobie pragnienia, jest absolutnie pewne, ¿e ta rzeczywistoœæ
czasu i przestrzeni posiada zdolnoœæ zapewnienia tobie pe³nej i satysfakcjonuj¹cej manifestacji tego samego pragnienia. Takie jest Prawo.
OSI¥GNIÊCIE SUKCESU
JEST MOIM PRZYRODZONYM PRAWEM

Wiêkszoœæ ludzi w naturalny sposób zak³ada, ¿e jeœli ich ¿ycie
nie potoczy siê tak, jak chc¹, aby siê toczy³o, coœ na zewn¹trz nich
musi nie dopuszczaæ do poprawy, chocia¿ nikt celowo nie pozbawia³by ich sukcesu. Choæ jednak obwinianie innych mo¿e dawaæ
lepsze samopoczucie ni¿ uznanie odpowiedzialnoœci za niechciane warunki, jest jednak bardzo negatywny skutek wiary w to, ¿e
coœ na zewn¹trz jest przyczyn¹ braku twojego sukcesu: Kiedy przypisujesz wp³yw lub winê innym za swój sukces lub jego brak – stajesz siê
bezsilny, by cokolwiek zmieniæ.
Gdy pragniesz sukcesu, ale – ze swojej perspektywy – nie doœwiadczasz go, na wielu g³êbokich poziomach swej Istoty dostrzegasz, ¿e coœ jest nie tak. A gdy to silne uczucie osobistej niezgody
zwiêksza siê w twej œwiadomoœci, ¿e nie otrzymujesz tego, czego
chcesz, czêsto wprawia ono w ruch inne nieproduktywne domys³y, budz¹ce zazdroœæ wobec tych, którzy maj¹ wiêcej sukcesu;
urazê wobec niezliczonej iloœci osób, które chcia³byœ winiæ za swój
brak sukcesu; a nawet samooskar¿anie, co jest najboleœniejszym
i najbardziej bezproduktywnym przypuszczeniem ze wszystkich.
A my poddajemy pod rozwagê, ¿e ten nieprzyjemny wstrz¹s jest
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nie tylko normalny, ale jest doskona³¹ odpowiedzi¹ na uczucie
braku sukcesu.
Twój emocjonalny dyskomfort jest potê¿n¹ wskazówk¹, ¿e coœ jest
bardzo nie w porz¹dku. Jesteœ stworzony do tego, by odnieœæ sukces, a klêska powinna budziæ w tobie niedobre uczucia. Jesteœ stworzony do tego, by byæ w dobrej formie, a choroba nie powinna byæ
akceptowana. Masz siê z za³o¿enia rozwijaæ (twoj¹ natur¹ jest
ekspansja), a stagnacja nie powinna byæ tolerowana. ¯ycie ma siê
tobie uk³adaæ dobrze – a jeœli tak nie jest, coœ jest nie w porz¹dku.
Ale to, co siê dzieje Ÿle, nie jest niesprawiedliwoœci¹ ani tym, ¿e
bogowie dobrej fortuny siê tob¹ nie zajmuj¹, ani ¿e ktoœ odniós³
sukces, który powinien byæ twój. To, co jest nie w porz¹dku, to
fakt, ¿e ty nie jesteœ zharmonizowany ze swoj¹ w³asn¹ Istot¹, z tym
kim-jesteœ-naprawdê, z tym, o co prosisz, z tym, do czego siê rozwin¹³eœ i z zawsze konsekwentnymi Prawami Wszechœwiata. To, co jest
nie w porz¹dku, nie jest czymœ poza tob¹, nad czym nie masz kontroli. To,
co jest nie w porz¹dku, znajduje siê w tobie – i masz nad tym kontrolê.
A przejêcie kontroli nie jest trudne z chwil¹, gdy zrozumiesz podstawê
tego, kim-jesteœ, i podstawê Prawa Przyci¹gania oraz wartoœæ twojego
osobistego Systemu Emocjonalnej Orientacji, z którym siê urodzi³eœ,
który zawsze dzia³a, jest zawsze obecny i ³atwy do zrozumienia.
PIENI¥DZE NIE S¥ ANI ŹRÓD£EM Z£A, ANI SZCZÊŒCIA

Ten wa¿ny temat pieniêdzy i finansowego sukcesu nie jest „Ÿród³em wszelkiego z³a”, jak wielu cytuje – ani nie jest drog¹ do
szczêœcia. Temat pieniêdzy dotyczy wiêkszoœci z was, jest du¿ym
czynnikiem w waszej wibracyjnej postawie i w waszym osobistym
punkcie przyci¹gania. A wiêc, gdy jesteœ w stanie z powodzeniem
kontrolowaæ coœ, co wp³ywa na wiêkszoœæ z was przez ca³y dzieñ,
ka¿dego dnia, osi¹gniesz raczej coœ znacz¹cego. Innymi s³owy,
poniewa¿ tak wielki procent waszych myœli ka¿dego dnia wi¹¿e
siê z tematem pieniêdzy czy finansowego sukcesu, gdy tylko bê27

dziesz w stanie celowo kierowaæ swoimi myœlami, jest nie tylko
pewne, ¿e twój finansowy sukces musi siê poprawiæ, ale dowód
tego sukcesu przygotuje ciê nastêpnie do celowej poprawy w ka¿dym aspekcie twojego ¿yciowego doœwiadczenia.
Jeœli jesteœ adeptem Celowego Tworzenia, jeœli chcesz œwiadomie
tworzyæ swoj¹ rzeczywistoœæ, jeœli pragniesz kontroli nad swoim
¿yciowym doœwiadczeniem, jeœli pragniesz spe³niæ cel swego ¿ycia,
wówczas twoje zrozumienie tych najwa¿niejszych kwestii – pieniêdzy i Prawa Przyci¹gania – przys³u¿y ci siê ogromnie.
JESTEM MAGNESEM KA¯DEGO SWEGO DOŒWIADCZENIA

Jesteœ stworzony, aby prze¿ywaæ ekspansywne, o¿ywcze daj¹ce
radoœæ i daj¹ce zadowolenie doœwiadczenie. By³o to twoim planem, gdy zdecydowa³eœ skoncentrowaæ siê w swoim ciele fizycznym, w tej rzeczywistoœci czasu i przestrzeni. Oczekiwa³eœ, ¿e to
fizyczne ¿ycie bêdzie ekscytuj¹ce i satysfakcjonuj¹ce. Innymi s³owy, wiedzia³eœ, ¿e ró¿norodnoœæ i kontrast bêd¹ ciebie stymulowa³y do coraz szerszych pragnieñ, i wiedzia³eœ te¿, ¿e nie bêdzie
koñca ekspansji nowych pragnieñ.
Wszed³eœ w swoje cia³o pe³en ekscytacji co do mo¿liwoœci, jakie to doœwiadczenie ¿ycia w tobie zainspiruje, i to pragnienie,
jakie mia³eœ od pocz¹tku, nie zosta³o st³umione przez lêk czy
zw¹tpienie, poniewa¿ zna³eœ swoj¹ moc i wiedzia³eœ, ¿e to ¿yciowe doœwiadczenie i ca³y jego kontrast bêdzie ¿yzn¹ gleb¹ dla cudownej ekspansji. Przede wszystkim zaœ, wiedzia³eœ, ¿e wchodzisz w to
¿yciowe doœwiadczenie z Systemem Emocjonalnego Przewodnictwa,
który ma ci pomagaæ w pozostawaniu wiernym twojej pierwotnej intencji, jak równie¿ twoim nigdy-siê-nie-koñcz¹cym i wci¹¿ poprawianym
intencjom, jakie narodz¹ siê wskutek tego ¿yciowego doœwiadczenia. Krótko
mówi¹c, czu³eœ zapa³ do tej rzeczywistoœci czasu i przestrzeni, który niemal okreœla jej fizyczny zakres.
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KIEDYKOLWIEK ODCZUWAM DOBROBYT,
DOBROBYT MNIE ZNAJDUJE

Z chwil¹, gdy osi¹gasz œwiadom¹ korelacjê miêdzy tym, co czujesz a tym, co siê aktualizuje w twym ¿yciowym doœwiadczeniu,
zyskujesz moc, aby dokonaæ zmian. Jeœli nie osi¹gasz korelacji
i wci¹¿ emitujesz myœli dotycz¹ce braku rzeczy, których pragniesz,
rzeczy, których pragniesz, nadal ci siê wymykaj¹.
Czêsto ludzie, w swym niezrozumieniu, zaczynaj¹ przypisywaæ moc
rzeczom poza sob¹, aby wyjaœniæ, dlaczego nie prosperuj¹ tak, jakby
chcieli: „ Nie prosperujê, poniewa¿ urodzi³em siê w z³ym otoczeniu.
Nie prosperujê, poniewa¿ moi rodzice nie prosperowali, wiêc nie
mogli mnie nauczyæ, jak to robiæ. Nie prosperujê, poniewa¿ tamci
ludzie prosperuj¹ i zabieraj¹ bogactwa, które powinny byæ moje. Nie
prosperujê, poniewa¿ zosta³em oszukany, poniewa¿ jestem bezwartoœciowy, poniewa¿ nie ¿y³em w³aœciwie w poprzednim ¿yciu, poniewa¿ mój rz¹d nie zwa¿a na moje prawa, poniewa¿ mój m¹¿ nie
wywi¹zuje siê ze swojej roli... poniewa¿, poniewa¿, poniewa¿”.
Wielu pyta: „Ale jeœli Ÿle prosperujê, to jak mogê w ogóle emitowaæ wibracjê prosperowania? Czy nie powinienem prosperowaæ najpierw, zanim zacznê emitowaæ wibracje prosperowania?”.
Zgadzamy siê, ¿e utrzymanie stanu prosperowania jest z pewnoœci¹ ³atwe, gdy ju¿ jest twoim doœwiadczeniem, bo wtedy jedyne,
co musisz robiæ, to dostrzegaæ nadchodz¹ce dobro, a jego obserwacja utrzyma jego nadchodzenie. Ale jeœli doœwiadczasz braku
czegoœ, czego chcesz, musisz znaleŸæ sposób, aby poczuæ esencjê
tej rzeczy – nawet zanim to nadejdzie – albo nie bêdzie mog³o
nadejœæ.
Nie mo¿esz pozwoliæ swej wibracji przejawiaæ siê jedynie w odpowiedzi na to, co-jest, by w ten sposób zmieniæ to, co-jest. Musisz
znaleŸæ sposób na osi¹gniêcie uczucia podniecenia i satysfakcji
z twych obecnie niezrealizowanych marzeñ, zanim te marzenia
stan¹ siê twoj¹ rzeczywistoœci¹. ZnajdŸ sposób na to, by celowo
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wyobraziæ sobie scenariusz, ¿eby zaoferowaæ swoj¹ wibracjê, aby
Prawo Przyci¹gania odpowiedzia³o na twoj¹ wibracjê rzeczywist¹
manifestacj¹... Kiedy prosisz o manifestacjê, zanim osi¹gniesz tê wibracjê, prosisz o rzecz niemo¿liw¹. Gdy jesteœ gotowy zaoferowaæ wibracjê,
zanim nast¹pi realne spe³nienie (manifestacja) – wszystko jest mo¿liwe.
Takie jest Prawo.
PRZE¯YWAJ SWOJE ¯YCIE CELOWO,
ZAMIAST PRZYPADKOWO

Dajemy tobie tê ksi¹¿kê, by przypomnieæ ci o rzeczach, które
ju¿ znasz na pewnym poziomie, a wiêc ¿eby uaktywniæ w tobie na
nowo tê wibracyjn¹ wiedzê. Niemo¿liwe jest, byœ czyta³ te s³owa,
reprezentuj¹ce wiedzê, któr¹ posiadasz w swojej Szerszej Perspektywie, bez rozpoznania, ¿e wyp³ywa ona z twego wnêtrza.
Jest to naprawdê czas przebudzenia – czas przypomnienia twojej osobistej mocy oraz racji bytu. A wiêc weŸ g³êboki wdech, postaraj siê usadowiæ wygodnie i powoli czytaj zawartoœæ tej ksi¹¿ki,
aby przywróciæ w sobie twoj¹ pierwotn¹ wibracyjn¹ esencjê...
A wiêc, oto ty, we wspania³ym stanie istnienia: ju¿ nie dziecko
pod kontrol¹ innych, nieco ju¿ przystosowany do swego fizycznego otoczenia, a teraz – gdy czytasz tê ksi¹¿kê – powracaj¹cy do
rozpoznania pe³nej mocy swojej Istoty... ju¿ nie jesteœ poniewierany w obrêbie Prawa Przyci¹gania jak ma³y korek na rozszala³ym
morzu, ale w koñcu przypominasz sobie i osi¹gasz kontrolê nad
swoim w³asnym przeznaczeniem, w koñcu celowo kieruj¹c swoim ¿yciem w krêgu potê¿nego Prawa Przyci¹gania, zamiast odpowiadania w duchu przypadkowoœci oraz brania ¿ycia, jakim jest.
Aby to zrobiæ, musisz opowiedzieæ inn¹ historiê. Musisz zacz¹æ opowiadaæ historiê swego ¿ycia tak, jak¹ teraz chcesz, ¿eby by³a i zaprzestaæ
opowieœci o tym, jak by³o lub jak jest.
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OPOWIEDZ HISTORIÊ, JAKIEJ CHCESZ DOŒWIADCZYÆ

Aby ¿yæ w sposób celowy, musisz myœleæ w sposób celowy; aby
to uczyniæ, musisz mieæ punkt odniesienia, aby ustaliæ w³aœciwy
kierunek swojej myœli. W³aœnie teraz, dok³adnie tak, jak wtedy,
gdy siê urodzi³eœ, dwa konieczne czynniki s¹ na swoim miejscu:
Prawo Przyci¹gania (najpotê¿niejsze i najbardziej konsekwentne
Prawo we Wszechœwiecie) w ca³ej swojej obfitoœci oraz twój System Orientacji, który jest w tobie gotowy, nie mog¹cy siê doczekaæ,
by tob¹ pokierowaæ. Masz tylko jedn¹ ma³¹, choæ potencjalnie transformuj¹c¹ rzecz do zrobienia: Musisz zacz¹æ opowiadaæ swoj¹ historiê w nowy sposób. Musisz opowiedzieæ j¹ tak, jak¹ chcesz, aby
by³a.
Gdy opowiadasz historiê swego ¿ycia (a robisz to niemal przez
ca³y dzieñ, ka¿dego dnia swoimi s³owami, myœlami i swymi dzia³aniami), musisz czuæ siê dobrze, gdy j¹ opowiadasz. W ka¿dej chwili,
na ka¿dy temat, mo¿esz siê skoncentrowaæ w sposób pozytywny lub negatywny, gdy¿ w ka¿dej cz¹steczce Wszechœwiata – w ka¿dej chwili w czasie i poza
czasem – istnieje to, co upragnione oraz brak tego, czego siê pragnie, pulsuj¹c
tam po to, ¿ebyœ wybra³ miêdzy jednym a drugim. A ¿e wybory te ci¹gle
siê tobie ukazuj¹, masz opcje skupienia uwagi na tym, czego chcesz,
albo na braku tej rzeczy w ka¿dym temacie, poniewa¿ ka¿dy temat to
w istocie dwa tematy: to, czego chcesz lub brak tego, czego chcesz. Po
tym, jak siê czujesz, mo¿esz poznaæ, na którym wyborze siê w³aœnie
koncentrujesz – i mo¿esz nieustannie zmieniaæ swoje wybory.
KA¯DY TEMAT TO W ISTOCIE DWA TEMATY

Poni¿ej przedstawiamy przyk³ady, aby pomóc tobie zobaczyæ,
jak ka¿dy temat to w istocie dwa tematy:
Dobrobyt/Bieda (brak dobrobytu)
Zdrowie/Choroba (brak zdrowia)
Szczêœcie/Smutek (brak szczêœcia)
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Jasnoœæ/Chaos (brak jasnoœci)
Energiczny/Zmêczony (brak energii)
Wiedza/Zw¹tpienie (brak wiedzy)
Zainteresowany/Znudzony (brak zainteresowania)
Potrafiê to zrobiæ/Nie potrafiê tego zrobiæ
Chcê to kupiæ/Nie staæ mnie na to
Chcê siê czuæ dobrze/Nie czujê siê dobrze
Chcê wiêcej pieniêdzy/Nie mam dosyæ pieniêdzy
Chcê wiêcej pieniêdzy/Nie wiem, jak zdobyæ wiêcej pieniêdzy
Chcê wiêcej pieniêdzy/Tamta osoba dostaje wiêcej pieniêdzy,
ni¿ powinna
Chcê byæ szczup³y/Jestem gruby
Chcê mieæ nowy samochód/Mój samochód jest stary
Gdy to czytasz, jest dla ciebie bez w¹tpienia oczywiste, który
wybór uwa¿amy za najlepszy w ka¿dym z przyk³adów, ale jest
pewna prosta i wa¿na rzecz, o której byæ mo¿e zapominasz. Istnieje tendencja, gdy siê czyta tak¹ listê, by odczuwaæ potrzebê
wyra¿ania realnej prawdy na dany temat („opowiedzieæ, jak to jest”)
zamiast wyraziæ to, czego pragniesz. Ta jedna tendencja jest odpowiedzialna za wiêksz¹ czêœæ nieudanego tworzenia oraz osobistego
nieprzyzwalania na upragnione rzeczy, bardziej ni¿ wszelkie inne
razem wziête, tak wiêc przyk³ady i æwiczenia zaprezentowane w tej
ksi¹¿ce zosta³y podane po to, by pomóc ci w przeorientowaniu siê
ku temu, czego chcesz, zamiast wyjaœniania tego, co jest. Musisz
zacz¹æ opowiadaæ inn¹ historiê, jeœli chcesz, by Prawo Przyci¹gania
przynios³o ci inne rzeczy.
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JAK¥ HISTORIÊ TERAZ OPOWIADAM?

Bardzo efektywny sposób na rozpoczêcie opowiadania nowej
historii to s³uchanie tego, co mówisz w ci¹gu ca³ego dnia. Kiedy
przy³apiesz siê na stwierdzeniu, które jest przeciwstawne temu,
czego chcesz, zatrzymaj siê i powiedz: „Wiem jasno, czym jest to,
czego nie chcê. Czego w takim razie chcê?”. Wówczas œwiadomie
i dobitnie wypowiedz swoj¹ deklaracjê pragnienia.
Nienawidzê tego brzydkiego, niepewnego samochodu.
Chcê mieæ ³adny, nowy, niezawodny samochód.
Jestem gruby(a).
Chcê byæ szczup³y(a).
Mój pracodawca mnie nie docenia.
Chcê byæ ceniony(a) przez mojego pracodawcê.
Wielu zaprotestuje, twierdz¹c, ¿e prosta zmiana s³ów w zdaniu
nie sprawi, ¿e nowe b³yszcz¹ce auto pojawi siê na podjeŸdzie, ani
nie zmieni grubego cia³a w szczup³e, ani te¿ twój pracodawca nie
zacznie nagle ciebie traktowaæ inaczej – ale mog¹ siê myliæ. Gdy
œwiadomie siê skupisz na upragnionym przedmiocie, czêsto g³osz¹c to, co chcesz, by zaistnia³o, to w miarê up³ywu czasu zaczniesz
doœwiadczaæ rzeczywistej zmiany w tym, jak odczuwasz dany temat, co oznacza wibracyjn¹ przemianê.
Gdy twoja wibracja siê zmienia, zmienia siê twój punkt przyci¹gania
i, poprzez Prawo Przyci¹gania, twój manifestacyjny dowód albo wskaŸnik musi siê równie¿ zmieniæ. Nie mo¿esz, mówi¹c wci¹¿ o rzeczach,
których chcesz doœwiadczyæ w swoim ¿yciu, nie otrzymaæ ich od Wszechœwiata.
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PROCES ORIENTOWANIA
MO¯E PRZEORIENTOWAÆ MOJE ¯YCIE

Proces Orientowania jest œwiadomym rozpoznaniem tego, ¿e ka¿dy
temat to w istocie dwa tematy, a nastêpnie celowym mówieniem
lub myœleniem o upragnionych aspektach tego przedmiotu. Orientowanie* pomo¿e ci w aktywowaniu w sobie aspektów, których
pragniesz wzglêdem tych przedmiotów; a gdy raz to osi¹gniesz,
esencja rzeczy, których pragniesz, we wszystkich tematach, musi
pojawiæ siê w twoim doœwiadczeniu.
Wa¿ne jest wyjaœnienie, jakie musimy tu zrobiæ: jeœli u¿ywasz
s³ów, które wyra¿aj¹ coœ, czego pragniesz, jednoczeœnie czuj¹c
zw¹tpienie co do w³asnych s³ów, twoje s³owa nie przynios¹ ci tego,
czego chcesz, poniewa¿ to, co czujesz, jest prawdziwym wskaŸnikiem twórczego ukierunkowania twojej myœli-wibracji. Prawo
Przyci¹gania nie odpowiada na twoje s³owa, ale na wibracjê, jaka z ciebie emanuje.
Jednak¿e, skoro nie mo¿esz mówiæ o tym, czego chcesz oraz
o tym, czego nie chcesz jednoczeœnie, im wiêcej mówisz o tym,
czego chcesz, wówczas tym rzadziej mówisz o tym, czego nie chcesz.
A jeœli traktujesz powa¿nie mówienie o tym tak, jak chcesz, aby
by³o, zamiast o tym, co jest, z czasem (i zwykle raczej w krótkim
czasie) zmienisz równowagê swojej wibracji. Jeœli mówisz o tym
dostatecznie czêsto, zaczniesz odczuwaæ to, co mówisz.
Ale jest jeszcze coœ bardziej potê¿nego w tym Procesie Orientowania: gdy ¿ycie wydaje siê negatywnie zorientowane w stronê braku
czegoœ, czego pragniesz i kiedy czynisz deklaracjê: „Wiem, czego nie chcê,
a wiêc czego chcê?”, przywo³ujesz z g³êbi siebie odpowiedŸ na to pytanie,
i w tym w³aœnie momencie dokonuje siê wibracyjna przemiana. Orientowanie jest potê¿nym narzêdziem, które nieustannie ulepsza twoje ¿ycie.

* w sensie ukierunkowywania – od t³umacza
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JESTEM TWÓRC¥ SWEGO ¯YCIOWEGO DOŒWIADCZENIA

Jesteœ twórc¹ swego ¿yciowego doœwiadczenia, a poniewa¿ nim
jesteœ, wa¿ne jest zrozumienie, ¿e tworzysz nie z racji twego dzia³ania – a nawet nie z racji tego, co mówisz. Tworzysz dziêki myœli,
jak¹ prezentujesz. Nie mo¿esz mówiæ ani przejawiaæ dzia³ania bez towarzysz¹cej temu jednoczeœnie myœli-wibracji; jednak¿e czêsto prezentujesz myœl-wibracjê s³ów ani dzia³ania. Dzieci i niemowlêta ucz¹ siê
naœladowania wibracji doros³ych, którzy je otaczaj¹, na d³ugo przedtem,
zanim naucz¹ siê naœladowaæ ich s³owa.
Ka¿da myœl, jaka siê pojawia w tym umyœle, posiada swoj¹
w³asn¹ wibracyjn¹ czêstotliwoœæ. Ka¿da myœl, jak¹ prezentujesz,
czy pochodzi z twej pamiêci, czy powstaje pod wp³ywem kogoœ
innego, czy te¿ jest to myœl, która sta³a siê kombinacj¹ czegoœ, co
ty myœlisz i tego, co myœli ktoœ inny – ka¿da myœl, jak¹ myœlisz
teraz – wibruje na bardzo osobistej czêstotliwoœci... a dziêki bardzo potê¿nemu Prawu Przyci¹gania (przyci¹gana jest esencja tego,
co jest podobne), owa myœl przyci¹ga teraz inn¹ myœl, która jest
jej Wibracyjnym Odpowiednikiem. I oto teraz te po³¹czone myœli
wibruj¹ na czêstotliwoœci, która jest wy¿sza od myœli, która przysz³a wczeœniej; i teraz bêd¹ one przyci¹gaæ, poprzez Prawo Przyci¹gania, nastêpne i nastêpne, i nastêpne, a¿ w koñcu myœli stan¹ siê
na tyle potê¿ne, by przyci¹gn¹æ okreœlon¹ sytuacjê czy te¿ manifestacjê (w sensie urzeczywistnienia – od t³umacza) w „prawdziwym ¿yciu”.
Wszyscy ludzie, okolicznoœci, zdarzenia i sytuacje s¹ przyci¹gani do
ciebie si³¹ myœli, które myœlisz. Gdy raz zrozumiesz, ¿e dos³ownie myœlisz
i wibrujesz powo³uj¹c rzeczy do istnienia, mo¿esz odkryæ w sobie nowe
rozwi¹zanie, ¿eby bardziej celowo kierowaæ swoimi myœlami.

39

Nieważne, czy jesteś dojrzałym człowiekiem, który od wielu lat
pracuje, by zdobyć upragnioną niezależność finansową, czy też
młodą osobą dopiero marzącą o wielkich pieniądzach i dobrobycie. Droga do bogactwa w każdym przypadku kryje się w Twoim umyśle, a narzędziem do osiągnięcia pożądanych celów jest
zmiana schematów myślenia. Nie jest to bynajmniej uciążliwa
droga. Dostęp do niej może zyskać każdy, przy tym nie wymaga
ona zbyt długiego czasu czy fizycznego wysiłku.
Otrzymałeś właśnie klucz,
którym otworzysz drzwi prowadzące do bogactwa i szczęścia!
Tak niewiele trzeba, abyś odmienił swoje życie!
Wystarczy, że otworzysz umysł, by zrealizować wszystkie swoje cele.

Według Prawa Przyciągania każdy z nas ma bezpośredni dostęp do pozytywnej
kosmicznej energii. Trzeba ją tylko aktywować. W książce znajdziesz praktyczne i skuteczne rady, jak to zrobić. Gdy będziesz w stanie świadomie kierować
swoimi myślami, zyskasz dostęp do pozytywnej energii wszechświata. W ten sposób ukształtujesz swoją rzeczywistość, w której znajdzie się miejsce zarówno na
szczęście, jak i pieniądze. Uwierz, że umysł i pozytywna energia są najlepszymi
narzędziami umożliwiającymi wprowadzenie korzystnych zmian w Twoim życiu.
Możesz spełnić swoje marzenia!
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