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WproWadzenie

Niniejsza książka obfitująca w cenne informacje i prezen-
tująca nauki Nie-Fizycznego bytu – Abrahama, nauczy 
cię, jak spełniać pragnienia, tak abyś mógł wieść szczęśli-
we i satysfakcjonujące życie, na jakie w pełni zasługujesz. 
Zrozumiesz, że każdego dnia Uniwersalne Prawa wpły-
wają na twoje stosunki z innymi, twoje zdrowie, finanse, 
karierę i o wiele więcej oraz kierują twoją czasoprzestrzen-
ną rzeczywistością. Odkryjesz także potężne procesy, 
które pomogą ci kroczyć po pozytywnej stronie życia. 

A więc zacznij urzeczywistniać swoje marzenia! 
Zrób to już teraz!

Esther i Jerry Hicks
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Ty sam jesteś twórcą własnej rzeczy-
wistości. Nikt inny poza tobą tego nie robi. 

Tworzysz własną rzeczywistość nawet wtedy, 
gdy nie wiesz, że tak się dzieje i dlatego często 
tworzysz ją nieumyślnie. Kiedy jesteś świadomy 
własnych myśli i z rozwagą je wykorzystujesz, 

wtedy jesteś świadomym twórcą własnej rzeczy-
wistości. I właśnie to zamierzałeś czynić, gdy 

podjąłeś decyzję o wejściu w to ciało. 
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Twoje pragnienia i przekonania są myślami: 
„Proś, a będzie ci dane”. Prosisz poprzez swoją 

uwagę, chęci i pragnienia. Bez względu na to, czy 
pragniesz, aby coś się stało albo nie stało 

– to właśnie są prośby. 
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Nie musisz używać 
słów. Wystarczy, że czujesz to 

w sobie: Pragnę tego. Uwielbiam to. 
Doceniam tamto... i tak dalej. To pragnienie 

jest początkiem wszystkiego. Nigdy nie czujesz 
zmęczenia w wyniku rozwoju lub tworzenia, 

ponieważ przepływ nowych idei i pragnień nie 
ma końca. Wraz z każdą nową ideą czegoś, co 
chciałbyś doświadczyć, posiadać lub wiedzieć, 

pojawi się oznaka i manifestacja tej idei. 
A wraz z manifestacją przybędzie również 

nowa perspektywa, z której będziesz 
wyrażał swoje pragnienia. 
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Kontrast lub różnorodność, tak samo jak 

kiełkowanie nowych pragnień – nie mają koń-

ca. Nigdy nie ustaje „proszenie”, a „odpowiedzi” 

ciągle napływają. A zatem nowe kontrasty, nowe 

inspirujące pragnienia i perspektywy wiecznie 

będą się przed tobą roztaczać. 
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Twoje istnienie nigdy się nie skończy 
– cały czas będą rodziły się w tobie nowe 
pragnienia, na które Źródło nie ustanie 

odpowiadać. Twój rozwój jest wiecznością. 
Dlatego też możesz się odprężyć, nawet jeżeli 

w tej chwili masz jakieś pragnienia, które 
jeszcze się nie zrealizowały. 
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Pragniemy, abyś był szczęśliwy, 
będąc tym, kim jesteś i mając to, co 

posiadasz – jednocześnie żądając więcej. 
Optymalny, twórczy punkt to: być blisko 

tego, co nadchodzi, czuć gorliwość i optymi-
styczne wyczekiwanie bez jakichkolwiek oznak 

niecierpliwości, zwątpienia i poczucia braku 
własnej wartości, która to jest przeszkodą 
w otrzymywaniu. Tak właśnie wygląda 

Nauka o Celowym Tworzeniu 
w najlepszym wydaniu. 
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Nie istnieją żadne powody, 
abyś nie mógł otrzymać tego, czego 
pragniesz. Tak samo jak nie istnieją 

żadne powody, abyś otrzymał coś, czego nie 
pragniesz. Tylko ty masz kontrolę nad własny-
mi doświadczeniami. Chcemy, abyś wiedział, 
że zawsze masz kontrolę i władzę nad swymi 
życiowymi doświadczeniami. Jedyny powód 

tego, dlaczego doświadczasz czegoś, czego nie 
pragniesz, jest taki, że większość swych 

myśli kierujesz ku czemuś innemu, 
niż pragniesz. 
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Dzięki Prawu Przyciągania, bez 
żadnego wyjątku, możesz osiągnąć istotę 
równowagi myśli. Dostajesz to, o czym 

myślisz, bez względu na to, czy tego chcesz, 
czy nie. Z czasem i pod wpływem treningu 

uświadomisz sobie, że Prawo Przyciągania działa 
bardzo konsekwentnie. Nigdy cię nie oszuka, 

nie wprawi w zakłopotanie, ponieważ jest 
dokładną odpowiedzią na wibracje, 

które wysyłasz. 
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Dobro jest podstawą twego świata. 
Możesz na nie przyzwalać bądź nie, ale 

i tak jest ono podstawą. Prawo Przyciągania 
mówi: podobne przyciąga podobne. A zatem to, 
czemu poświęcasz swoją uwagę, przejawia się 

w twym doświadczeniu. Możesz być wszystkim, 
robić wszystko i mieć wszystko, czego tylko 

zapragniesz. Tak działa Prawo. 
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Rozważ następujące pytanie: Jeżeli 
jestem w Phoenix w Arizonie, a chcę dostać 

się do San Diego w Kalifornii, to jak to zrobić? 
Odpowiedź jest prosta: Nieważne, jakiego środka 
transportu użyjesz: czy samolotu, czy samochodu, 

czy pójdziesz tam piechotą – jeżeli będziesz 
zmierzać w kierunku San Diego, to na pewno 

tam dotrzesz. 
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Kiedy dogłębnie zrozumiesz 
swoje emocje, to już zawsze będziesz 

wiedział, jak w danej chwili posługiwać 
się swoją myślą. Już zawsze będziesz świadom, 
czy w danej chwili zbliżasz się, czy oddalasz 
od swego zamierzonego pragnienia lub celu. 
Będziesz świadomie wiedział, w którym kie-

runku podążać, a jeżeli będzie to kierunek do 
spełnienia twoich pragnień, możesz zacząć 
się rozluźniać i cieszyć się tą fantastyczną 

podróżą, którą rozpocząłeś. 
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Jesteś doskonałą, ale i ciągle rozwijającą 
się Istotą. Żyjesz w doskonałym i ciągle 

rozwijającym się świecie. Twój własny rozwój, 
tak jak i rozwój rzeczywistości czasoprze-

strzennej i Wszechświata – to sprawa oczywista. 
Znacznie bardziej satysfakcjonujący jest fakt, że 
świadomie i rozważnie uczestniczysz w swoim 

własnym rozwoju. 
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Jeżeli jesteś w stanie sobie wyobrażać czy 
myśleć o czymś, to Wszechświat ma taką siłę 

i możliwości, aby cię tym obdarować. Wszech-
świat przypomina dobrze zaopatrzoną kuchnię, 

w której są wszystkie potrzebne składniki, 
a ty możesz z nich swobodnie korzystać. 
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Jeżeli nie potrafiłbyś określić, 
czego nie chcesz, tak samo nie 

wiedziałbyś, czego chcesz. Twe doświad-
czenia życiowe sprawiają, że kształtują się 
twoje preferencje i pragnienia. Prawda jest 
taka, że te preferencje promieniują z ciebie 

w każdej chwili dnia i na każdym poziomie 
twojej Istoty. Nawet komórki twego ciała prze-
żywają własne doświadczenia i emanują z nich 
ich własne preferencje. Każda preferencja jest 

natychmiast rozpoznawana przez Źródło 
i bez żadnych wyjątków Źródło 

na nią odpowiada. 






