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Wyrazy Uznania dla Nauk Abrahama i ksi¹¿ki
Proœ, a Bêdzie Ci Dane

***

„Jest to jasna i prosta, a jednoczeœnie jedna z najbardziej
skutecznych ksi¹¿ek, jakie kiedykolwiek czyta³em. Za-
warte w niej treœci mog¹ zmieniæ ca³kowicie ludzkie
¿ycie. Wszystko zaœ jest przekazane z tak¹ mi³oœci¹! Ta
ksi¹¿ka jest ¯yciowym Skarbem”.

Neale Donald Walsch, autor Rozmów z Bogiem

***

„Od dziesiêciu lat jestem entuzjast¹ nauk Abrahama.
Te nauki ogromnie pomog³y osobiœcie mnie oraz mojej
rodzinie”.

Christiane Northrup,
autorka Women’s Dobies, Women’s Wisdom

***

„Jedn¹ z najbardziej wartoœciowych rzeczy, jak¹ daje nam
ksi¹¿ka Proœ, a Bêdzie Ci Dane, s¹ przekazane przez
Abrahama dwadzieœcia dwa potê¿nie dzia³aj¹ce proce-
sy. S³u¿¹ one osi¹ganiu celów. Niezale¿nie od tego, w ja-
kim miejscu siê znajdujemy, te procesy mog¹ poprawiæ
jakoœæ naszego ¿ycia. Kocham tê ksi¹¿kê, kocham te¿
Esther i Jerry’ego Hicks!”

Louise L. Hay,
autorka Pokochaj swoje ¿ycie

***

„To jest wspania³a ksi¹¿ka! Ja wraz z moj¹ ¿on¹ korzysta-
liœmy przez wiele lat z tych wa¿nych i niezwykle praktycz-
nych nauk Abrahama. Wierzymy, ¿e ty tak¿e skorzystasz.
Polecamy tê ksi¹¿kê wszystkim naszym przyjacio³om!”

Dr John Gray,
autor Mê¿czyŸni s¹ z Marsa, Kobiety s¹ z Wenus



„...ta publikacja to kamieñ milowy... masz szczêœcie po-
znaæ myœlenie osób, które s¹ na sta³e po³¹czone ze Źró-
d³em Energii. Ponadto autorzy s¹ g³osami Ducha
i pos³uguj¹ siê zrozumia³ym jêzykiem, który natychmiast
mo¿esz prze³o¿yæ na dzia³ania. Otrzymujesz wzorzec, za
pomoc¹ którego mo¿esz zrozumieæ i kszta³towaæ swój
w³asny los”.

Dr Wayne W. Dyer
autor The Power of Intention

***
„Nauki Abraham-Hicks zainspirowa³y mnie do osi¹-
gniêcia nowego, wspania³ego poziomu: jasnoœci, pew-
noœci, pasji, nowych celów. Studiujê te przekazy ci¹gle
i polecam je ka¿demu. S¹ one niezwykle skuteczne
i s³u¿¹ transformacji. Zastosuj je w praktyce, a twoje
¿ycie odnowi siê i stanie szczêœliwe”.

Alan Cohen
autor A Deep Breath of Life

***
„Te niezwykle g³êbokie, a jednoczeœnie proste i praktycz-
ne nauki Abrahama pozwol¹ ci zaufaæ twemu wewnêtrz-
nemu kompasowi i skieruj¹ ciê ku najwspanialszej
przygodzie. Proœ, a Bêdzie Ci Dane jest map¹, dziêki
której mo¿esz podró¿owaæ ku radosnemu ¿yciu”.

Jack Canfield
wspó³autor serii ksi¹¿ek Balsam dla duszy

***
„Jest to jedna z najlepszych ksi¹¿ek, dotycz¹cych spe³-
nienia pragnieñ, jakie uda³o mi siê przeczytaæ. Podoba
mi siê, ¿e ksi¹¿ka ukazuje g³êbokie prawdy w tak prosty
sposób! Ksi¹¿ka rozbrzmiewa dŸwiêkami mi³oœci, wspar-
cia i pozytywnej energii. Rozdajê egzemplarze Proœ, a Bê-
dzie Ci Dane wszystkim swoim znajomym. Kocham tê
ksi¹¿kê i zdecydowanie polecam”.

Dr Doreen Virtue
autorka bestselleru Uzdrawianie z Anio³ami



m
Ta ksi¹¿ka dedykowana jest wszystkim,
którzy poszukuj¹ zdrowia i oœwiecenia;
którzy zadaj¹ pytania; jak równie¿ trzem
czaruj¹cym dzieciom naszych dzieci, które
s¹ przyk³adem tego, czego ta ksi¹¿ka
naucza:
Laurel (l. 5), Kevin (l. 3), Kate (l. 2), które
jeszcze nie pytaj¹, poniewa¿ jeszcze nie
zapomnia³y.

Te nauki s¹ równie¿ specjalnie dedykowane
Louise Hay, która szerzy na ca³ym œwiecie
zasady Dobrego Samopoczucia, Zdrowia
i Pomyœlnoœci. To ona poprosi³a nas
o napisanie tej obszernej ksi¹¿ki, która
zawiera Nauki Abrahama.
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MS łowo wstępne

Dr Wayne W. Dyer
autor bestselleru „The Power of Intention”

si¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, zawiera najbardziej potê¿ne na-
uki, które s¹ dostêpne dzisiaj na tej planecie. Osobiœcie zosta-
³em g³êboko poruszony przekazem, który prezentuje Abraham
na kartach tej ksi¹¿ki, jak równie¿ na kasetach, dostarczanych

przez Esther i Jerry’ego przez ostatnie 18 lat. Czujê siê zaszczycony tym,
¿e Abraham poprosi³ mnie o napisanie krótkiej przedmowy do ksi¹¿ki,
któr¹ uwa¿a³ za kamieñ milowy. Jest to wyj¹tkowa publikacja.

Masz szczêœcie poznaæ myœlenie osób, które s¹ na sta³e po³¹czone ze Źró-
d³em Energii. Ponadto autorzy s¹ g³osami Ducha i pos³uguj¹ siê zrozumia³ym
jêzykiem, który natychmiast mo¿esz prze³o¿yæ na dzia³ania. Otrzymujesz
wzorzec, za pomoc¹ którego mo¿esz zrozumieæ i kszta³towaæ swój w³asny los.

Je¿eli nie jesteœ w tej chwili gotów do czytania i stosowania tej wielkiej m¹-
droœci, to zachêcam ciê, abyœ po prostu nosi³ tê ksi¹¿kê przy sobie przez kilka
tygodni. Pozwól, by energia, któr¹ zawiera ksi¹¿ka, rozpuœci³a wszelki opór,
pojawiaj¹cy siê w twoim ciele i umyœle. Pozwól, by wesz³a ona w rezonans z we-
wnêtrzn¹ przestrzeni¹, która pozbawiona jest formy oraz granic – z twoj¹ dusz¹.
Abraham nazwie to wibracyjnym po³¹czeniem z twoim Źród³em.

Istniejemy w wibruj¹cym Wszechœwiecie. Einstein stwierdzi³, ¿e: „Nic
siê nie wydarza, dopóki nie pojawi siê ruch”. Oznacza to, ¿e wszystko
wibruje w obszarze specyficznej, mierzalnej czêstotliwoœci. Je¿eli rozbije-
my ten trwa³y, materialny œwiat na mniejsze, drobniejsze komponenty –
ujrzymy, ¿e ta trwa³a materia jest tylko tañcem cz¹steczek w pustej prze-
strzeni. Kiedy zejdziemy na poziom najdrobniejszych cz¹stek, odkryjemy,
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¿e emanuj¹ one ze Ÿród³a o niezwykle szybkiej wibracji. Ta najwy¿sza
i najszybsza energia zwana jest Źród³em Energii. Z tej wibracji wy³aniasz
siê ty, ka¿da osoba i ca³a rzeczywistoœæ: cia³a, rzeczy, umys³y i ego.

Kiedy oddzielamy siê od tego Źród³a Energii, wkraczamy w œwiat na-
szych problemów, chorób, niedostatków i lêków.

Nauki Abrahama pomagaj¹ nam wróciæ do Źród³a, z którego pochodz¹
i do którego powracaj¹ wszelkie rzeczy. Poda³em przybli¿ony opis tego
Źród³a Energii w mojej ksi¹¿ce The Power of Intention. Abraham przeka-
zuje ci tê oœwiecaj¹c¹ m¹droœæ i podkreœla korzyœci, które p³yn¹ z pe³nego
po³¹czenia ze Źród³em. Z tego powodu prezentowan¹ ksi¹¿kê nazywam
wydawniczym kamieniem milowym.

Pozostajesz w bezpoœrednim, œwiadomym kontakcie z grup¹ uczciwych
Istot, które maj¹ na uwadze jedynie twoje dobro. One przypominaj¹ ci, ¿e
pochodzisz ze Ÿród³a dobra. Te Istoty informuj¹ ciê, ¿e do ciebie nale¿y
wybór. Mo¿esz wybraæ przywo³anie energii o wysokich wibracjach i pozwo-
liæ jej swobodnie wp³yn¹æ w ka¿dy aspekt swego ¿ycia. Mo¿esz te¿ oprzeæ siê
jej, a wtedy pozostaniesz oddzielony od tego, co ¿ywi i dostarcza mi³oœci.

Przekaz jest zaskakuj¹cy, a jednoczeœnie prosty: pochodzisz ze Źród³a mi³o-
œci i dobrobytu. Kiedy dostosowujesz siê do tej energii pokoju i mi³oœci, wów-
czas odzyskujesz moc swego Źród³a. Ta moc pozwala ci spe³niaæ pragnienia,
przywo³uje pomyœlnoœæ, przyci¹ga obfitoœæ. Obdarza ciê tak¿e Boskim prze-
wodnictwem w formie w³aœciwych ludzi i w³aœciwych okolicznoœci. Tak w³a-
œnie dzia³a twoje Źród³o. Poniewa¿ ty sam pochodzisz z tego Źród³a, mo¿esz
czyniæ to samo. Spêdzi³em ca³y dzieñ z Esther i Jerrym i wys³ucha³em setek
przekazów, pochodz¹cych od Abrahama. S¹ to przekazy z pierwszej rêki.

Rozpoczynacie podró¿, która mo¿e odmieniæ wasze ¿ycie. Tê podró¿ ofe-
ruj¹ wam dwie najbardziej autentyczne i czyste duchowo osoby, jakie kiedy-
kolwiek napotka³em. Jerry i Esther Hicks s¹ pod ogromnym wra¿eniem roli,
jak¹ odgrywaj¹ w przekazie nauk. Podobnie jak ja, pisz¹c tê przedmowê.

Zachêcam was do uwa¿nego czytania tych s³ów i do natychmiastowego
ich stosowania. Te s³owa potwierdzaj¹ pewn¹ obserwacjê, któr¹ dzielê siê
od wielu lat: „Kiedy zmienisz swój sposób patrzenia na rzeczy, zobaczysz,
¿e rzeczy zmieniaj¹ siê”. Bêdziesz móg³ zobaczyæ i doœwiadczyæ, jak œwiat
zmienia siê na twoich oczach. Jest to œwiat tworzony przez Źród³o Energii,
które chce, byœ siê z nim ponownie po³¹czy³ i ¿y³ zdrowo i radoœnie.

Dziêkujê, Abraham, ¿e pozwoli³eœ mi napisaæ kilka s³ów do tej cennej,
bardzo cennej ksi¹¿ki.

Kocham ciê – KOCHAM WAS WSZYSTKICH – Wayne
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MPrzedmowa

Jerry Hicks

chwili, gdy zaczynam pisaæ przedmowê, œwiat³o s³oñca rozlewa
siê wzd³u¿ wybrze¿a. Wody Oceanu Spokojnego maj¹ o tej porze
dnia odcieñ indygo. Ten obraz odpowiada g³êbokiej przyjemno-

œci, któr¹ odczuwam, gdy wyobra¿am sobie wartoœci, które stan¹ siê wa-
szym udzia³em w trakcie lektury tej ksi¹¿ki.

Proœ, a Bêdzie Ci Dane jest z pewnoœci¹ ksi¹¿k¹, która ukazuje, ¿e „pro-
szenie” zawsze spotyka siê z odpowiedzi¹ Wszystkiego-Co-Jest. Ksi¹¿ka
przede wszystkim mówi o tym, jak mamy prosiæ, by otrzymywaæ.

Jest to pierwsza ksi¹¿ka, która pos³uguje siê tak jasn¹ terminologi¹.
Daje nam proste i praktyczne formu³y okreœlaj¹ce, w jaki sposób nale¿y
prosiæ i jak otrzymywaæ. Mo¿emy otrzymaæ wszystko, czego pragniemy.

Jakiœ czas temu poszukiwa³em wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o sens
tego wszystkiego. Odkry³em wówczas s³owo niewys³owiony (niewypowie-
dziany), co oznacza „niemo¿liwy do ujêcia przy pomocy s³ów”. To s³owo
wspó³gra³o z wnioskiem, do którego doszed³em. Zauwa¿y³em, ¿e im bar-
dziej zbli¿amy siê do poznania rzeczywistoœci „Nie-Fizycznej”, tym mniej
jest s³ów, przy pomocy których mo¿emy j¹ jasno opisaæ. Dlatego ka¿dy
stan pe³nego poznania jest te¿ stanem niewyra¿alnym. Inaczej mówi¹c,
przebywaj¹c w rzeczywistoœci przestrzenno-czasowej nie mo¿emy wyraziæ
przy pomocy s³ów rzeczywistoœci Nie-Fizycznej.

W ci¹gu naszej historii mieliœmy okazjê przechodziæ przez szereg filozo-
fii, religii, opinii i przekonañ. Tysi¹ce tysiêcy myœlicieli wyci¹ga³o wnioski
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i przekazywa³o swoje przekonania nastêpnym pokoleniom. Nie potrafili-
œmy jednak znaleŸæ fizycznych s³ów, które pozwoli³yby nam wyraziæ rze-
czywistoœæ Nie-Fizyczn¹.

W pisanej historii ludzkoœci znajduj¹ siê dokumenty potwierdzaj¹ce, ¿e
pewne osoby œwiadomie komunikowa³y siê z Nie-Fizyczn¹ Inteligencj¹.
Niektóre z tych osób by³y czczone, inne zaœ wyklinane. Jednak wiêkszoœæ
z nich (prawdopodobnie z powodu obawy przed potêpieniem, a nawet uwiê-
zieniem) decydowa³a siê nie przekazywaæ innym swoich objawieñ.

Moj¿esz, Jezus, Mahomet, Joanna d’Arc, Joseph Smith (by wymieniæ
kilka postaci dobrze znanych w krêgu kultury zachodniej) byli odbiorcami
przekazów pochodz¹cych od Nie-Fizycznej Inteligencji. Wiêkszoœæ z nich
dozna³a przedwczesnej i okrutnej œmierci. Choæ ka¿dy z nas doœwiadcza
jakiejœ formy Nie-Fizycznego przewodnictwa, tylko niewiele osób otrzy-
muje przekazy dostatecznie jasne, by mo¿na je prze³o¿yæ na nasze fizyczne
s³owa. Spoœród tych osób jedynie kilka decyduje siê na podzielenie siê
swymi doœwiadczeniami z innymi.

Przekazujê wam tê informacjê jako wprowadzenie do lektury ksi¹¿ki.
Moja ¿ona, Esther, jest jedn¹ z tych rzadko spotykanych osób, które potra-
fi¹ odprê¿yæ swój œwiadomy umys³ na tyle, by otworzyæ siê na przyjêcie
Nie-Fizycznych odpowiedzi na wszelkie stawiane pytania. Esther otrzy-
ma³a szereg myœli (a nie s³ów). Podobnie jak t³umacz jêzyka hiszpañskiego
na angielski s³yszy myœl ujêt¹ w hiszpañskie s³owa, a nastêpnie przek³ada
myœl (a nie s³owa) na s³owa angielskie, Esther bezpoœrednio przek³ada
Nie-Fizyczn¹ myœl na fizyczne, s³owne odpowiedniki, istniej¹ce w jêzyku
angielskim.

Zauwa¿cie, proszê, ¿e nie zawsze mo¿na znaleŸæ fizyczne, angielskie
s³owa, przy pomocy których mo¿na wyraziæ Nie-Fizyczne myœli, które
otrzymuje Esther. Dlatego czasami wprowadza ona nowe kombinacje s³ów,
jak równie¿ u¿ywa standardowych s³ów w inny sposób (na przyk³ad pisz¹c
je wielk¹ liter¹). Chce poprzez to uzyskaæ mo¿liwoœæ œwie¿ego spojrzenia
na ¿ycie. Z tego wzglêdu przygotowaliœmy na koñcu ksi¹¿ki krótki S³ow-
nik. Pomaga on w wyjaœnieniu nietypowego u¿ycia typowych s³ów.

Przyk³adowo, istnieje powszechnie u¿ywane s³owo well-being = stan
bycia szczêœliwym, zdrowym, zasobnym. Natomiast niecodzienna filozo-
fia, któr¹ przekazuje Abraham, jest prze³o¿ona na jêzyk angielski jako
Well-Being. To pojêcie odnosi siê do Uniwersalnego, Nie-Fizycznego Do-
brostanu, który w naturalny sposób p³ynie w kierunku ka¿dego z nas,
jeœli tylko nie stawiamy temu procesowi przeszkód. W tekœcie ksi¹¿ki
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pocz¹tkowo bierzemy w cudzys³ów ukute przez nas terminy, których nie
mo¿na znaleŸæ w ¿adnym s³owniku, lecz których znaczenie jest oczywiste
– jak „emocjonalne przeci¹¿enie” („overhelment”) czy „koniec, koñcze-
nie” („endedness”).

Od 1986 roku jeŸdzimy z Esther do oko³o piêædziesiêciu miast, prowa-
dz¹c warsztaty. Ka¿dy uczestnik mo¿e dyskutowaæ czy stawiaæ pytania na
ka¿dy temat. Nie istniej¹ zakazane zagadnienia. Przychodzi tysi¹ce ludzi:
z ró¿nych grup etnicznych, reprezentuj¹cych ró¿ne style ¿ycia i o ró¿nej
orientacji œwiatopogl¹dowej... Wszyscy oni w jakiœ sposób chc¹ poprawiæ
swoje ¿ycie lub pomóc innym w osi¹gniêciu tego. Dla tysiêcy osób, które
prosi³y o wiêcej, zosta³y przekazane odpowiedzi od Nie-Fizycznej Inteli-
gencji poprzez Esther Hicks.

Rozwinê³a siê filozofia Dobrostanu i w ten sposób powsta³a ta ksi¹¿ka
(tak¿e ze wzglêdu na proœby wielu osób takich jak ty).

Serce tych nauk stanowi najbardziej potê¿ne prawo, jakie dzia³a we
Wszechœwiecie – Prawo Przyci¹gania. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat
opublikowaliœmy wiêkszoœæ nauk Abrahama w naszym kwartalniku Na-
uka Œwiadomego Stwarzania (The Science of Deliberate Creation). Podej-
mowaliœmy tam tematy, które wynika³y z pytañ stawianych nam przez
uczestników Warsztatów Sztuki Przyzwalania. Ta filozofia znajduje siê
w procesie ci¹g³ego rozwoju, poniewa¿ pojawiaj¹ siê z waszej strony kolej-
ne pytania.

Ta ksi¹¿ka jest podrêcznikiem praktycznej duchowoœci. Jest to ksi¹¿ka
informuj¹ca, jak nale¿y to robiæ: w jaki sposób mo¿esz mieæ wszystko,
czego potrzebujesz. Ta ksi¹¿ka równie¿ informuje ciê, jak unikaæ tego,
czego nie chcesz.

Jerry
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M
Wprowadzenie
 do Nauk Abrahama

Esther Hicks

na rozmawia z duchami!” – powiedzieli nasi przyjaciele. „Ona bê-
dzie tutaj w nastêpnym tygodniu i mo¿ecie siê z ni¹ umówiæ na
spotkanie; mo¿ecie wtedy pytaæ, o co chcecie”.

O nie, to jest ostatnia rzecz, na któr¹ siê chcê zdecydowaæ –
pomyœla³am. W tym samym momencie us³ysza³am, jak mój m¹¿, Jerry,
mówi: „Chêtnie siê z wami spotkamy. Co wy na to?”.

Zdarzy³o siê to w 1984 roku, cztery lata po naszym œlubie. W tym czasie
nie by³o miêdzy nami ¿adnych sprzeczek czy nieporozumieñ. Byliœmy
dwiema radosnymi osobami, które ¿yj¹ szczêœliwie ze sob¹ i które zga-
dzaj¹ siê ze sob¹ na wszelkie tematy. Odczuwa³am jedynie dyskomfort
w sytuacji, gdy Jerry zaczyna³ opowiadaæ przyjacio³om historiê sprzed
dwudziestu lat, dotycz¹c¹ jego doœwiadczeñ z magicznym stolikiem. Kie-
dy zdarza³o siê to w restauracji, uprzejmie (lub czasami mniej uprzejmie)
przeprasza³am towarzystwo i sz³am do toalety, do baru lub te¿ do samo-
chodu. Czeka³am przez pewien czas, a¿ by³am pewna, ¿e Jerry zakoñczy³
swoj¹ opowieœæ. Na szczêœcie Jerry wreszcie przesta³ opowiadaæ te historie,
kiedy znajdowa³am siê w jego pobli¿u.

Nie by³am w m³odoœci osob¹, któr¹ mo¿na nazwaæ religijn¹. Chodzi³am
jednak na lekcje religii, gdzie powsta³ we mnie bardzo silny strach przed
z³em oraz diab³em. Nie jestem pewna, czy to osoby ucz¹ce nas religii
koncentrowa³y siê g³ównie na takich tematach. Doœæ powiedzieæ, ¿e ten
strach utrwali³ siê w moim umyœle.

„
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Prawo Przyciągania
– najpotężniejsze
prawo Wszechświata

a¿da myœl wibruje. Ka¿da myœl wysy³a sygna³y. Ka¿da myœl przyci¹-
ga odpowiedni sygna³, który jest odpowiedzi¹ na ni¹. Ten proces
nazywamy Prawem Przyci¹gania.

Prawo Przyci¹gania mówi: Podobne Przyci¹ga Podobne.

Zasadê tê mo¿esz zrozumieæ, kiedy w³¹czasz radio i nastrajasz je na odpo-
wiedni¹ czêstotliwoœæ. Nie spodziewasz siê, ¿e us³yszysz muzykê, która jest
emitowana na czêstotliwoœci 101 FM, jeœli twój odbiornik jest nastawiony
na czêstotliwoœæ 98,6 FM. Rozumiesz, ¿e czêstotliwoœci sygna³ów radio-
wych musz¹ sobie odpowiadaæ. Na tym polega Prawo Przyci¹gania.

Z poziomu twych doœwiadczeñ startuj¹ „wibracyjne rakiety” twych pra-
gnieñ. Musisz odnaleŸæ w³aœciw¹, wibracyjn¹ harmoniê z tymi pragnie-
niami, aby osi¹gn¹æ ich realizacjê.

Czemu poœwiêcasz swoj¹ uwagê?

Daj¹c swoj¹ uwagê dowolnej rzeczy, powodujesz emisjê wibracji. Wi-
bracje, które stwarzasz, staj¹ siê twoimi proœbami, czyli punktami przy-
ci¹gania.

Je¿eli istnieje coœ, czego pragniesz, a jeszcze nie posiadasz, wystarczy, ¿e
dasz temu swoj¹ uwagê, a dziêki Prawu Przyci¹gania przyjdzie to do cie-

6.
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bie. Kiedy bowiem myœlisz o rzeczy lub doœwiadczeniu, którego pragniesz,
tworzysz okreœlon¹ wibracjê, a wtedy – na zasadzie dzia³ania Prawa – ta
rzecz lub doœwiadczenie musz¹ przyjœæ do ciebie.

Jednak – z drugiej strony – je¿eli istnieje coœ, czego pragniesz, a czego
nie masz w chwili obecnej – i je¿eli po³o¿ysz akcent na aktualny stan bra-
ku, to wówczas Prawo Przyci¹gania bêdzie dzia³aæ wibracyjnie na rzecz
realizacji tego stanu niedostatku. W rezultacie bêdziesz pozbawiony tego,
czego pragniesz. Na tym w³aœnie polega dzia³anie Prawa.

Sk¹d mam wiedzieæ, co przyci¹gam?

Kluczem do tego, by to, czego pragniesz, sta³o siê twoim rzeczywistym
doœwiadczeniem, jest osi¹gniêcie wibracyjnej harmonii z tym w³aœnie pra-
gnieniem. Najprostszym sposobem osi¹gniêcia tej wibracyjnej harmonii
jest wyobra¿enie, ¿e ju¿ to posiadasz; za³o¿enie, ¿e to doœwiadczenie ju¿
sta³o siê twoim udzia³em. Myœli swoje skieruj ku radoœci, jaka pojawia siê
w zwi¹zku z zaistnieniem tego doœwiadczenia. Kiedy podtrzymujesz te myœli
i zaczynasz w konsekwentny sposób tworzyæ odpowiednie wibracje, stwa-
rzasz przestrzeñ, w której mo¿e pojawiæ siê upragnione przez ciebie do-
œwiadczenie.

Je¿eli zwracasz uwagê na swoje uczucia, bêdziesz móg³ w prosty sposób
stwierdziæ, czy swoj¹ energiê przeznaczasz na realizacjê pragnienia, czy te¿
raczej koncentrujesz siê na braku i niedostatku.

Kiedy twoje myœli wibracyjnie synchronizuj¹ siê z pragnieniem, czujesz
siê dobrze. Twoje emocje bêd¹ wyra¿aæ zadowolenie, nadziejê, o¿ywienie,
radoœæ. Kiedy jednak przywi¹zujesz swoj¹ uwagê do niedostatku, do braku
– twoje emocje przyjmuj¹ postaæ pesymizmu, obaw, zniechêcenia, z³oœci,
poczucia braku bezpieczeñstwa, depresji.

Kiedy staniesz siê œwiadomy swoich emocji, zawsze bêdziesz wiedzia³,
w jaki sposób masz postêpowaæ z przyzwalaj¹c¹ czêœci¹ twego Twórczego
Procesu. Bêdziesz te¿ rozumia³, dlaczego rzeczy maj¹ siê w okreœlony spo-
sób. Uczucia stan¹ siê dla ciebie wspania³ym systemem naprowadzaj¹-
cym. Je¿eli bêdziesz s³ucha³ swoich emocji, bêdziesz w stanie pod¹¿aæ ku
wszystkiemu, czego pragniesz.
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Otrzymujesz to, o czym myœlisz,
niezale¿nie od tego, czy chcesz tego, czy nie

Dziêki potê¿nemu Uniwersalnemu Prawu Przyci¹gania przyci¹gasz
do siebie istotê tego, o czym g³ównie myœlisz. Je¿eli wiêc myœlisz g³ów-
nie o rzeczach, których pragniesz, te rzeczy manifestuj¹ siê w twoim
¿yciowym doœwiadczeniu. Na tej samej zasadzie, je¿eli myœlisz g³ównie
o tym, czego nie chcesz, te rzeczy równie¿ siê manifestuj¹.

O czymkolwiek myœlisz, jest to planowanie przysz³ych wydarzeñ. Kie-
dy doceniasz, wtedy te¿ planujesz. Kiedy zamartwiasz siê, równie¿ pla-
nujesz (martwienie siê jest u¿ywaniem w³asnej wyobraŸni w celu tworzenia
czegoœ, czego nie chcesz).

Ka¿da myœl, ka¿da idea, ka¿da Istota, ka¿da rzecz jest wibracj¹. Kiedy
wiêc skupisz na czymœ swoj¹ uwagê, nawet przez krótki czas, wibracje
twojej Istoty zaczynaj¹ odzwierciedlaæ wibracje tego, czemu dajesz uwagê.
Im bardziej o tym myœlisz, tym bardziej tym wibrujesz, tym bardziej to
przyci¹gasz. Ten proces przyci¹gania trwa do momentu, a¿ stworzysz od-
mienn¹ wibracjê. Kiedy stworzysz odmienn¹ wibracjê, bêd¹ do ciebie przy-
ci¹gane rzeczy, które s¹ zgodne z t¹ wibracj¹.

Kiedy zrozumiesz Prawo Przyci¹gania, nigdy nie bêdziesz zaskoczony
przez cokolwiek, co pojawi siê w polu twego doœwiadczenia. Zrozumia³eœ
bowiem, ¿e to ty osobiœcie zaprosi³eœ na scenê swego ¿ycia ka¿dy fragment
tego doœwiadczenia. A uczyni³eœ to poprzez w³asny proces myœlenia. Nic
nie mo¿e pojawiæ siê w twym ¿yciowym doœwiadczeniu bez twego zapro-
szenia. Zaproszenia dokonujesz przez w³asny proces myœlenia.

Poniewa¿ nie istniej¹ wyj¹tki, odbiegaj¹ce od potê¿nego Prawa Przyci¹-
gania, mo¿na je ³atwo poj¹æ. Kiedy zrozumiesz, ¿e otrzymujesz to, o czym
myœlisz, a jednoczeœnie – co jest równie wa¿ne – kiedy staniesz siê œwiado-
my swoich myœli – wtedy bêdziesz w stanie sprawowaæ ca³kowit¹ kontrolê
nad swoimi doœwiadczeniami.

Na czym polegaj¹ ró¿nice w wibracjach?

Istnieje zasadnicza ró¿nica wibracji pomiêdzy myœlami o docenieniu
twego partnera, a myœlami o tym, co chcia³byœ zmieniæ w swoim partne-
rze. Twoja relacja z partnerem, bez ¿adnych wyj¹tków, bêdzie odzwiercie-
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dlaæ charakter twoich myœli. Choæ mo¿esz nie czyniæ tego w sposób œwia-
domy, to w sensie dos³ownym swoimi myœlami stwarzasz relacjê.

Nie pojawi siê te¿ poprawa twojej sytuacji finansowej, je¿eli czêsto czu-
jesz zazdroœæ o bogactwo innych osób. Wibracje bowiem twego pragnienia
oraz wibracje uczucia zazdroœci ró¿ni¹ siê od siebie.

Zrozumienie w³asnej wibracyjnej natury umo¿liwi ci w prosty sposób
tworzenie w³asnej rzeczywistoœci. W miarê up³ywu czasu i pod wp³ywem
praktyki odkryjesz, ¿e wszystkie twoje pragnienia mog¹ byæ ³atwo zrealizo-
wane. Nie ma bowiem ¿adnych przeszkód, byœ by³ tym, kim chcesz byæ;
robi³ to, czego pragniesz; i posiada³ to, czego chcesz.

Przywo³ujesz energiê wibracji

Jesteœ Œwiadomoœci¹.
Jesteœ Energi¹.
Jesteœ Wibracj¹.
Jesteœ Energi¹ Elektryczn¹.
Jesteœ Energi¹ Źród³a.
Jesteœ Twórc¹.
To ty prowadzisz myœli.

Jesteœ najbardziej specyficznym i najbardziej aktywnym Gromadz¹cym
i U¿ytkownikiem Energii, która tworzy œwiaty, która istnieje wszêdzie
w tym ci¹gle rozwijaj¹cym siê, wiecznie „staj¹cym siê” Wszechœwiecie.

Jesteœ geniuszem kreatywnej twórczoœci, który wyra¿a siebie w tej rze-
czywistoœci czasoprzestrzennej. U¿ywasz myœli, by osi¹gaæ nieznane do-
t¹d cele.

Choæ wyda ci siê to dziwne na pierwszy rzut oka, stanie siê dla ciebie
pomocna akceptacja siebie samego jako Wibruj¹cej Istoty. ¯yjesz bowiem
w Wibruj¹cym Wszechœwiecie, a Prawa, które rz¹dz¹ tym Wszechœwia-
tem, s¹ oparte o zasadê Wibracji.

Je¿eli osi¹gniesz œwiadom¹ jednoœæ z Uniwersalnymi Prawami i  zrozu-
miesz, dlaczego zjawiska zachodz¹ w ten w³aœnie sposób, wszelkie pomie-
szanie i pogmatwanie zostanie zast¹pione przez jasnoœæ i zrozumienie.
W¹tpliwoœci oraz lêk zostan¹ zast¹pione wiedz¹ i ufnoœci¹, niepewnoœæ –
pewnoœci¹. Podstaw¹ twoich doœwiadczeñ ponownie stanie siê radoœæ.
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Kiedy twoje pragnienia oraz twoje przekonania
znajduj¹ siê w wibracyjnej harmonii?

Wibracje twojej Istoty musz¹ dopasowaæ siê do wibracji twego pragnie-
nia, abyœ móg³ je w pe³ni zrealizowaæ. Nie mo¿esz czegoœ pragn¹æ, a jedno-
czeœnie koncentrowaæ siê g³ównie na braku tego, potem zaœ oczekiwaæ
spe³nienia swego pragnienia. Czêstotliwoœæ wibracji braku danej rzeczy
oraz czêstotliwoœæ wibracji pojawienia siê danej rzeczy znacznie siê od
siebie ró¿ni¹.

Inaczej mówi¹c: twoje pragnienia oraz twoje przekonania musz¹ pozo-
stawaæ w wibracyjnej harmonii, abyœ móg³ otrzymaæ to, czego pragniesz.

Poni¿ej ukazujemy ci, jak to dzia³a:
Przechodzisz przez pewne doœwiadczenia, które powoduj¹, ¿e kszta³tuj¹

siê w tobie okreœlone preferencje. W tym momencie Źród³o, które ciê s³y-
szy i kocha, natychmiast odpowiada na twoj¹ wibracyjn¹, elektroniczn¹
proœbê. Zachodzi to niezale¿nie od tego, czy swoj¹ proœbê œwiadomie ubra-
³eœ  w s³owa czy te¿ nie.

Niezale¿nie od tego, o co prosisz, czy prosisz o to przy pomocy s³ów, czy
te¿ poprzez delikatne oddzia³ywanie twoich pragnieñ – twoja proœba jest
za ka¿dym razem s³yszana i udzielana jest odpowiedŸ. Dzieje siê tak bez
¿adnych wyj¹tków. Kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz.

Wszystko-Co-Jest...
czerpie korzyœci z twego istnienia

Uczestniczysz w specyficznych doœwiadczeniach, które prowadz¹ do
powstawania w twym wnêtrzu specyficznego pragnienia. Źród³o s³yszy i od-
powiada na twoje proœby. Dlatego te¿ Wszechœwiat, w którym wszyscy
istniejemy, mo¿e rozwijaæ siê. Có¿ to za wspania³a rzecz!

Twoja czasoprzestrzenna rzeczywistoœæ, twoja wspó³czesna kultura,
twoje sposoby spostrzegania rzeczy – wszystko to, co tworzy twoj¹ per-
spektywê – rozwinê³o siê podczas ¿ycia niezliczonych pokoleñ. Napraw-
dê nie by³oby mo¿liwe przeœledzenie wstecz wszystkich pragnieñ, myœli
i spostrze¿eñ, które wyrazi³y siê w sposobie, w jaki widzisz rzeczywistoœæ
tu i teraz.
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Jednak bardzo chcemy, abyœ us³ysza³ tê informacjê. Nie jest istotne, co
spowodowa³o ukszta³towanie siê twego unikalnego spojrzenia na rzeczy-
wistoœæ. To indywidualne spojrzenie naprawdê zaistnia³o. Ty istniejesz
i myœlisz; widzisz i prosisz. Otrzymujesz odpowiedzi. Wszystko-Co-Jest
czerpie korzyœci z twego istnienia i ze sposobu, w jaki patrzysz na rzeczy-
wistoœæ.

Waga twego istnienia w ¿aden sposób nie jest podwa¿ana, przynajmniej
nie przez nas. My ca³kowicie rozumiemy twoj¹ wielk¹ wartoœæ. Twoja
wartoœæ nie mo¿e byæ zakwestionowana, przynajmniej nie przez nas. Wie-
my o tym, ¿e zas³ugujesz na to, by dysponowaæ Energi¹, która tworzy
œwiaty zdolne do odpowiedzi na ka¿de twe pragnienie. Jednak wielu spo-
œród was z ró¿nych powodów nie chce otrzymaæ rzeczy, o które prosi.

Ponownie odkryj Sztukê Przyzwolenia
na pojawienie siê Dobra

Chcemy, abyœ ponownie odkry³ twoj¹ wrodzon¹ zdolnoœæ przyzwalania,
by Dobro istniej¹ce w tym Wszechœwiecie w sta³y i swobodny sposób prze-
jawia³o siê w twoich doœwiadczeniach.

Ten sposób postêpowania nazywamy Sztuk¹ Przyzwalania. Polega ona
na tym, by nie opieraæ siê d³u¿ej Dobru, na które zas³ugujesz. Dobro to
twoja natura, Dobro to twoje prawo, twoje Źród³o i twoja prawdziwa
Istota.

Nie potrzeba, abyœ uczestniczy³ w kursach, które bêd¹ ciê przygotowywaæ
do zrozumienia prezentowanych w tej ksi¹¿ce treœci. Zosta³a ona bowiem
napisana w taki sposób, ¿e mo¿esz korzystaæ z jej wartoœci bezpoœrednio.
Jesteœ przygotowany na te informacje, a informacje s¹ gotowe, by dotrzeæ do
ciebie.
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Znajdujesz się
w twórczym punkcie myśli

iejsce, w którym znajdujesz siê, okreœlamy mianem Twórczego
Punktu Myœli. Kiedy znajdujesz siê w tym w³aœnie miejscu – wraz
ze swoim cia³em fizycznym, ze swoim otoczeniem, ze swymi do-
œwiadczeniami – stanowisz najdalsze przed³u¿enie tego, czym my

jesteœmy.
Wszystko, co istnia³o wczeœniej, znalaz³o swoj¹ kulminacjê w tym, czym

jesteœ w chwili obecnej. Ca³oœæ doœwiadczeñ, która istnia³a wczeœniej we
Wszystkim-Co-Jest, znalaz³a swoj¹ kulminacjê w doœwiadczeniu fizycz-
nego ¿ycia na planecie Ziemia.

Ka¿da osoba na waszej planecie rozwija doœwiadczenia, poprzez które
rodz¹ siê pragnienia. W ten sposób dochodzi do powstania okreœlonej sumy
energii, co znajduje swój wyraz w ewolucji waszej planety. W im wiêk-
szym stopniu rozwijacie swoje relacje, tym wiêcej wy³ania siê osobistych
preferencji. Te preferencje promieniuj¹. Im silniejsze jest ich promienio-
wanie, tym wiêcej nadchodzi odpowiedzi. Potê¿ny Strumieñ, który wyp³y-
wa ze Źród³a Energii, rozci¹ga siê przed tob¹. Z niego w³aœnie nadchodzi
odpowiedŸ na twoje osobiste potrzeby, preferencje i pragnienia.

Inaczej mówi¹c, Dobro twoich przysz³ych doœwiadczeñ jest zwi¹zane
z ca³oœci¹ prze¿yæ przesz³ych i obecnych generacji, jak równie¿ z ich pra-
gnieniami.

I odwrotnie, twoje aktualne pragnienia tworz¹ strumieñ Energii, z któ-
rej bêd¹ czerpaæ przysz³e pokolenia.

7.
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Je¿eli mo¿esz tego pragn¹æ,
Wszechœwiat mo¿e to stworzyæ

Je¿eli anga¿ujesz siê w dzia³ania w swojej rzeczywistoœci czasoprzestrzen-
nej i na skutek tego rodzi siê w tobie szczere pragnienie, Wszechœwiat
dysponuje odpowiednimi œrodkami, abyœ móg³ je zaspokoiæ. Twoja zdol-
noœæ do coraz wiêkszego osi¹gania rozwija siê wraz z doœwiadczaniem ko-
lejnych sukcesów. Ten rozwój mo¿e zaskakiwaæ osoby, które doœwiadczaj¹
jego potêgi. Jednak jest on czymœ zupe³nie normalnym dla tych, którzy
zrozumieli, ¿e Dobro mo¿e bezustannie wype³niaæ ich doœwiadczenia. Stru-
mieñ Dobra p³ynie, je¿eli nawet nie rozumiesz, ¿e tak siê w³aœnie dzieje.
Kiedy jednak œwiadomie z nim siê po³¹czysz, twoje twórcze dzia³ania stan¹
siê o wiele bardziej satysfakcjonuj¹ce. Przekonasz siê wówczas, ¿e mo¿esz
osi¹gn¹æ wszystko, czego pragniesz.

To prawo dzia³a, niezale¿nie od tego,
czy je rozumiesz, czy te¿ nie

Nie jest konieczne pe³ne zrozumienie z³o¿onoœci tej odwiecznie ewolu-
uj¹cej rzeczywistoœci, aby czerpaæ z niej korzyœci. Niezbêdne jest natomiast,
abyœ znalaz³ swoj¹ drogê pod¹¿ania za Dobrem, które rozci¹ga siê przed
tob¹. Aby u³atwiæ ci ten wysi³ek, przekazujemy ci nastêpuj¹ce s³owa:

Strumieñ Dobra p³ynie nieustaj¹co. Mo¿esz za nim pod¹¿aæ b¹dŸ siê
mu przeciwstawiæ. Jednak pozostaje on niezmienny.

Nie mo¿esz wejœæ do jasno oœwietlonego pokoju i szukaæ wy³¹cznika
œwiat³a. Inaczej mówi¹c, nie mo¿esz spodziewaæ siê, ¿e znajdziesz prze-
³¹cznik, który nape³ni ten pokój granatow¹ ciemnoœci¹ i pokryje blask
œwiat³a. Na podobnej zasadzie nie istnieje Źród³o „z³a”. Istnieje tylko opór
przed tym, co uwa¿asz za Dobro. Podobnie nie istnieje Ÿród³o chorób, lecz
istnieje opór przed Dobrym Samopoczuciem.

Je¿eli nie bêdziesz prosiæ, nie otrzymasz ¿adnej odpowiedzi

Czasami ludzie gratuluj¹ Esther, ¿e jest zdolna do otrzymania m¹dro-
œci Abrahama, jak te¿ tego, ¿e potrafi przekazaæ tê m¹droœæ w formie
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pisemnej lub ustnej innym ludziom. Inne osoby mog¹ dziêki temu do-
œwiadczyæ tej m¹droœci i odnieœæ z niej korzyœci. My tak¿e doceniamy jej
zdolnoœci. Jednoczeœnie chcemy podkreœliæ, ¿e odbiór naszych wibracji
przez Esther oraz ich przek³ad stanowi tylko czêœæ ca³ego procesu. Je¿eli
wczeœniej nie nast¹pi³aby proœba, nie przysz³aby te¿ odpowiedŸ.

Ludzie wam wspó³czeœni czerpi¹ ogromne korzyœci z doœwiadczeñ po-
przednich pokoleñ. Doœwiadczenia poprzednich pokoleñ oraz stworzone
przez nie pragnienia sumuj¹ siê. Dzisiaj znajdujecie siê na czele tych,
którzy czerpi¹ korzyœci z tego, o co prosi³y poprzednie pokolenia. Jedno-
czeœnie formu³ujecie w³asne proœby i dokonujecie kumulacji energii... Tak
w³aœnie przebiega ten proces. W zasiêgu rêki masz istn¹ lawinê Dobra,
którym mo¿esz radowaæ siê pod warunkiem, ¿e potrafisz to dostrzec i w e j œ æ
w wibracyjne po³¹czenie z nim.

Zauwa¿ysz te¿, ¿e na czele znajduje siê niewiele osób, z którymi mo¿esz
o tym porozmawiaæ.

W obecnych czasach niektórzy ludzie doœwiadczaj¹ intensywnego cier-
pienia, u pod³o¿a którego tkwi¹ traumy. W tej fazie ¿ycia formu³uj¹ i wy-
sy³aj¹ intensywne proœby. Intensywnoœæ ich próœb powoduje, ¿e Źród³o
w pewien sposób odpowiada. Chocia¿ osoby, które cierpi¹ z powodu traum,
nie czerpi¹ osobistych korzyœci z przesy³anych próœb, to korzyœci takie
czerpi¹ obecne i przysz³e pokolenia.

Przekazujemy wam te informacje, by pomóc w zrozumieniu:
Istnieje nieograniczony Strumieñ Dobra oraz obfitoœæ ró¿nego rodzaju

rzeczy, które s¹ dla was dostêpne w ka¿dym momencie. Musicie jednak
przyj¹æ odpowiedni¹ pozycjê, by te rzeczy otrzymaæ. Nie mo¿ecie w tym
samym momencie przeciwstawiaæ siê temu i jednoczeœnie to otrzymywaæ.

Otwórzcie bramy i pozwólcie wp³yn¹æ Dobru

Zaobserwuj, gdzie znajdujesz siê w chwili obecnej jako osoba czerpi¹ca
g³êbokie korzyœci z przep³ywu tego potê¿nego Strumienia Dobra. WyobraŸ
sobie, ¿e rozkoszujesz siê przep³ywem tego potê¿nego Strumienia. Spróbuj
poczuæ siebie jako czo³owego beneficjenta tego nieograniczonego Strumie-
nia. Uœmiechnij siê i spróbuj zaakceptowaæ fakt, ¿e jesteœ tego wart.

Poczucie, ¿e jesteœ tego wart, uzale¿nione jest od tego, co aktualnie
wydarza siê w twoim ¿yciu. W pewnych zakresach swego ¿ycia odczuwasz
ca³kowite b³ogos³awieñstwo, w innych zaœ nie. Naszym pragnieniem po-
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zostaje, abyœ w trakcie czytania tej ksi¹¿ki zrozumia³ istotn¹ prawdê: stan
twego przyzwolenia wyra¿a siê poprzez stopieñ, w jakim czujesz siê b³ogo-
s³awiony i w jakim oczekujesz nap³ywu do ciebie dobrych rzeczy. Nato-
miast stopieñ twego oporu wi¹¿e siê ze stopniem, w jakim nie czujesz siê
b³ogos³awiony i w jakim nie spodziewasz siê, ¿e mog¹ przyjœæ do ciebie
dobre rzeczy. Naszym pragnieniem pozostaje, abyœ w trakcie lektury tej
ksi¹¿ki by³ w stanie uwolniæ siê od takich nawyków myœlenia, które nie
pozwalaj¹ ci na swobodny kontakt ze Strumieniem.

Chcemy, abyœ zrozumia³ istotn¹ prawdê. Je¿eli na drodze twego fizycz-
nego istnienia nie gromadzi³eœ myœli, które stoj¹ w sprzecznoœci ze Stru-
mieniem Dobra, mo¿esz w chwili obecnej korzystaæ z niego. Jesteœ tak¿e
dos³ownym przejawem Strumienia.

Ty i twój sposób podejœcia decyduje o tym, czy staniesz siê dziedzicem
Dobra, czy te¿ nie. Oczywiœcie, otaczaj¹ce ciê osoby mog¹ w jakimœ stop-
niu na ciebie wp³ywaæ. Jednak to ty ostatecznie podejmujesz decyzjê: po-
zwoliæ na kontakt ze Strumieniem lub te¿ nie.

Mo¿esz otworzyæ œluzy i pozwoliæ na to, by Dobro wesz³o do twego ¿ycia.
Mo¿esz tak¿e wybraæ myœli, które bêd¹ ciê trzymaæ z dala od tego, co do
ciebie nale¿y. Niezale¿nie od tego, czy pozwalasz, czy te¿ stawiasz opór,
strumieñ nieustannie p³ynie do ciebie. Jego przep³yw jest nieskoñczony.
Zawsze mo¿esz siê zwróciæ ku niemu.

Znajdujesz siê w doskona³ej pozycji

Niczego nie musisz zmieniaæ w swoim otoczeniu ani w warunkach swe-
go ¿ycia, aby w sposób celowy nawi¹zaæ po³¹czenie ze Strumieniem Do-
bra. Wystarczy, ¿e zaczniesz na to przyzwalaæ. Mo¿esz byæ w wiêzieniu;
mo¿esz byæ osob¹, u której zdiagnozowano nieuleczaln¹ chorobê; mo¿esz
doœwiadczaæ finansowego bankructwa lub te¿ znajdowaæ siê w trakcie roz-
wodu. Mimo wszystko s¹ to doskona³e pozycje, z których mo¿esz zaczy-
naæ. Chcemy tak¿e, abyœ zrozumia³, ¿e nie wymaga to du¿ych nak³adów
czasu. Wymaga to jedynie zrozumienia Praw Uniwersalnych oraz decyzji,
by pod¹¿aæ w kierunku osi¹gniêcia stanu przyzwolenia.

Kiedy poruszasz siê przy pomocy swego pojazdu z jednego miejsca do
drugiego, istnieje w tobie precyzyjna œwiadomoœæ punktu startu i punktu
zakoñczenia podró¿y. Akceptujesz, ¿e nie mo¿esz natychmiast dotrzeæ do
celu podró¿y, akceptujesz, ¿e bêdziesz przemierza³ pewn¹ odleg³oœæ. W od-
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powiednim czasie dotrzesz do wybranego miejsca. Istnieje w tobie moty-
wacja, by tam dotrzeæ. Mo¿esz byæ nawet zmêczony podró¿¹. W po³owie
dystansu nie pozwalasz sobie na zniechêcenie, by zawróciæ. Nie poruszasz
siê wstecz do punktu startu i ponownie do po³owy drogi, by wreszcie opaœæ
z si³ w trakcie tej nigdy niekoñcz¹cej siê podró¿y.

Nie zg³aszasz w³asnej niezdolnoœci do wykonania tej podró¿y. Akceptu-
jesz, ¿e istnieje pewna odleg³oœæ pomiêdzy miejscem startu oraz miej-
scem, do którego pragniesz dotrzeæ. Kontynuujesz podró¿ w kierunku
miejsca przeznaczenia. Rozumiesz to, co jest niezbêdne, i robisz to. Chce-
my, abyœ rozpozna³, ¿e twoja podró¿ pomiêdzy tymi dwoma punktami
mo¿e byæ ³atwo zrozumiana.
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Jesteś przekaźnikiem
oraz odbiorcą wibracji

eraz sta³eœ siê gotów, by zrozumieæ zasadnicz¹ czêœæ doœwiadczeñ
twego fizycznego ¿ycia. W tym obszarze sprawujesz kontrolê, two-
rzysz i prze¿ywasz radoœæ.

Znasz siebie samego jako fizyczn¹ istotê. Jesteœ jednak bardziej
Istot¹ Wibruj¹c¹. Ludzie spostrzegaj¹ ciê za pomoc¹ zmys³u wzroku i s³u-
chu. Jednak twoja prawdziwa postaæ przekracza percepcjê zmys³ow¹ i prze-
jawia siê w bardziej znacz¹cy sposób: Jesteœ przekaŸnikiem wibracji
i wysy³asz sygna³y w ka¿dym momencie swego ¿ycia.

Kiedy przebywasz w ciele fizycznym i zachowujesz przytomnoœæ, w ci¹-
g³y sposób wysy³asz specyficzne sygna³y, które s¹ stale odbierane i od-
czytywane. Nastêpuje na nie odpowiedŸ. Natychmiast obecne i przysz³e
warunki twego ¿ycia zmieniaj¹ siê, s¹ bowiem odpowiedzi¹ na wysy³a-
ne przez ciebie w tej chwili sygna³y. Ca³y Wszechœwiat jest pod twoim
wp³ywem.

Jesteœ wieczn¹ osobowoœci¹,
która wyra¿a siê w chwili obecnej

Twój œwiat, twoja obecna i przysz³a sytuacja znajduj¹ siê pod bezpoœred-
nim i specyficznym wp³ywem sygna³ów, które wysy³asz. Jesteœ wieczn¹
osob¹. Jednak to, kim jesteœ w chwili obecnej, i to, co w tej chwili myœlisz,
powoduje skupianie siê potê¿nej Energii. Energia, któr¹ koncentrujesz,

8.
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tworzy œwiaty. Ta sama energia w³aœnie w tym momencie tworzy twój
œwiat.

Masz wbudowany w sobie system orientacyjny. Pomaga ci on w rozu-
mieniu mocy twoich sygna³ów, jak te¿ kierunku, w którym zmierzasz.
Ten system orientacyjny pozwala ci oceniæ, czy twoje myœli pozostaj¹
w zgodzie z Energi¹ Strumienia.

Twoje uczucia s¹ przejawami twego systemu orientacji. To, co odczu-
wasz, wskazuje na twój zwi¹zek ze Źród³em, jak te¿ z twoimi intencjami.

Twoje potê¿ne przekonania
by³y kiedyœ delikatnymi myœlami

Ka¿da myœl, która w pewnym momencie przejawi³a siê w umyœle, ist-
nieje nadal. Za ka¿dym razem, kiedy kierujesz uwagê na okreœlon¹ myœl,
o¿ywiasz wibracje tej myœli w swoim wnêtrzu. Kiedy wycofujesz sw¹ uwa-
gê, myœl staje siê nieaktywna, uœpiona. Jedyna metoda, by uczyniæ dan¹
myœl nieaktywn¹, polega na aktywizacji innej myœli. Inaczej mówi¹c: jedy-
ny sposób na celowe wycofanie uwagi z jednej myœli, polega na przeniesie-
niu jej na inn¹ myœl.

Kiedy swoj¹ uwagê kierujesz na dane zjawisko po raz pierwszy, na po-
cz¹tku wibracje nie s¹ silne. Kiedy jednak kontynuujesz myœlenie o tej
rzeczy, czy te¿ o niej mówisz, wibracje staj¹ siê coraz silniejsze. W jakimœ
momencie okreœlona myœl staje siê dominuj¹ca. Dajesz jej coraz wiêcej
uwagi i wchodzisz w jej wibracje. Ta myœl staje siê coraz obszerniejsz¹
czêœci¹ twojej ogólnej wibracji. W rezultacie myœl, która ulega ci¹g³emu
zasilaniu, przekszta³ca siê w przekonanie.

Im d³u¿ej o czymœ myœlisz,
tym ta myœl staje siê silniejsza

Nie jest mo¿liwe dawanie uwagi jakiemuœ zjawisku bez wchodzenia
z nim w pewnym stopniu w zwi¹zek. Wynika to z Prawa Przyci¹gania,
które zawiaduje ruchem twoich myœli. Im d³u¿ej rozwa¿asz okreœlon¹ myœl,
im czêœciej do niej powracasz, tym silniejszy staje siê twój zwi¹zek wibra-
cyjny z t¹ myœl¹.
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W miarê, jak ustanawiasz silniejszy zwi¹zek z okreœlon¹ myœl¹, zaczy-
nasz odczuwaæ okreœlone emocje. Informuj¹ one, czy twój kontakt ze Źró-
d³em wzmacnia siê czy te¿ s³abnie. Inaczej mówi¹c, w miarê, jak dajesz
uwagê okreœlonemu zjawisku, twoje emocje informuj¹, czy wchodzisz
w harmoniê czy te¿ dysharmoniê ze swoj¹ prawdziw¹ natur¹. Je¿eli przed-
miot twojej uwagi pozostaje w pozytywnym zwi¹zku z wiedz¹ Źród³a, od-
czuwasz harmoniê myœli w formie dobrych uczuæ. Je¿eli jednak przedmiot
twojej uwagi nie pozostaje w pozytywnym zwi¹zku z wiedz¹ Źród³a, od-
czuwasz wtedy dysharmoniê myœli w formie z³ych uczuæ.

To, czemu dajesz uwagê, zapraszasz do siebie

Ka¿da myœl, której dajesz swoj¹ uwagê, rozwija siê i staje siê czêœci¹
wiêkszej wibracyjnej ca³oœci. Niezale¿nie od tego, czy jest to myœl o tym,
czego chcesz, czy te¿ o tym, czego nie chcesz, dzia³anie twojej uwagi wpro-
wadza te energie do twego doœwiadczenia.

Poniewa¿ ten Wszechœwiat opiera siê na prawie przyci¹gania, nie istnie-
je w nim zjawisko wy³¹czania. Wszystkie zjawiska maj¹ charakter w³¹cza-
nia. Kiedy spostrzegasz coœ, czego chcesz doœwiadczyæ, i wo³asz: Tak, chcê!,
w³¹czasz to do swego doœwiadczenia. Kiedy natomiast widzisz coœ, czego
nie chcesz doœwiadczaæ, i wo³asz: „Nie, nie chcê!”, równie¿ w³¹czasz to
w obszar swych doœwiadczeñ. Nie zapraszasz tego zjawiska, wypowiadaj¹c
swoje tak, ani nie wykluczasz go, wypowiadaj¹c swoje nie. W tym bowiem
Wszechœwiecie, opartym o zasadê przyci¹gania, nie istnieje wykluczanie.
Twoje skupienie uwagi jest ju¿ zaproszeniem.

Osoby, które kieruj¹ siê przede wszystkim zmys³em obserwacji, prospe-
ruj¹ w pomyœlnych warunkach, natomiast cierpi¹ w warunkach niepomyœl-
nych. To, co obserwuj¹, ma naturê wibracji. W trakcie procesu obserwacji
te osoby wprowadzaj¹ obrazy do swojej wibracyjnej pamiêci. Kiedy nast¹pi
w³¹czenie okreœlonych obrazów, Wszechœwiat akceptuje je jako podstawo-
wy punkt odniesienia i przydaje tym doœwiadczeniom jeszcze wiêcej esen-
cji. Im lepsze obrazy widzi obserwator, tym lepiej siê czuje. Im gorsze
spostrzega obrazy, tym gorzej siê czuje.

Natomiast osoba, która jest wizjonerem, prosperuje przez ca³y czas.

W swojej ¿yciowej praktyce dajesz uwagê okreœlonym przedmiotom.
Prawo Przyci¹gania dostarcza okolicznoœci, warunków, doœwiadczeñ, lu-
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dzi i wszelkiego rodzaju rzeczy, które pozostaj¹ w zgodzie z twoj¹ nawy-
kow¹, dominuj¹c¹ wibracj¹. W twoim ¿yciu manifestuj¹ siê zjawiska,
odpowiadaj¹ce myœlom, które w tobie istnia³y. W ten sposób rozwijasz
coraz silniejsze wibracyjne nawyki i sk³onnoœci. Twoja drobna i nieistot-
na myœl przekszta³ci³a siê w potê¿ne przekonanie. Twoje potê¿ne prze-
konania zawsze bêd¹ wyra¿aæ siê w twoim doœwiadczeniu.
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Wartości, które kryją się
za twoimi emocjonalnymi
reakcjami

mys³ wzroku ró¿ni siê od zmys³u s³uchu. Zmys³ zapachu ró¿ni
siê od zmys³u dotyku. Choæ zmys³y ró¿ni¹ siê od siebie, wszyst-
kie s¹ jednak interpretatorami wibracji. Inaczej mówi¹c, kiedy
zbli¿asz siê do gor¹cego pieca, to nie zmys³ wzroku informuje

ciê, ¿e piec jest gor¹cy. Ani zmys³ s³uchu, ani te¿ zmys³y smaku oraz
zapachu nie przyczyniaj¹ siê do rozpoznania faktu, ¿e piec jest gor¹cy.
Natomiast w miarê zbli¿ania siê do pieca twoje komórki odczuwania
temperatury, które znajduj¹ siê w twoim ciele, informuj¹ ciê, ¿e piec jest
gor¹cy.

Urodziliœmy siê wyposa¿eni w system wra¿liwych i wysoko rozwiniê-
tych narz¹dów, które dokonuj¹ przek³adu wibracji na jêzyk wra¿eñ. Te
narz¹dy pomagaj¹ ci w zrozumieniu i okreœleniu twoich doœwiadczeñ.

U¿ywasz swoich piêciu zmys³ów, by interpretowaæ swoje fizyczne do-
œwiadczenia. Od chwili narodzin wyposa¿ony zosta³eœ w inne narz¹dy
odczuwania – w emocje. S¹ one kolejnymi wibracyjnymi interpretatora-
mi doœwiadczeñ, które s¹ twoim udzia³em podczas ¿ycia.

Emocje s¹ wskaŸnikami centrum przyci¹gania

Emocje w ka¿dym momencie wskazuj¹ na wibracyjn¹ treœæ twojej Isto-
ty. Kiedy stajesz siê ich œwiadomy, uœwiadamiasz sobie równie¿ wibra-
cje, które tworzysz. Kiedy po³¹czysz swoj¹ wiedzê o dzia³aniu Prawa

9.
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Przyci¹gania ze œwiadomoœci¹ wibracji, które tworzysz w chwili obecnej,
wówczas osi¹gasz kontrolê nad energi¹ punktu przyci¹gania. Posiadaj¹c
tak¹ wiedzê mo¿esz kszta³towaæ w dowolny sposób swoje ¿yciowe do-
œwiadczenia.

Twoje emocje – bezpoœrednio i niezawodnie – okreœlaj¹ twoj¹ relacjê
ze Źród³em. Poniewa¿ dostarczaj¹ ci wszelkich niezbêdnych informacji
o twojej relacji ze Źród³em, nazywamy je czêsto Systemem Emocjonal-
nej Orientacji.

Kiedy podj¹³eœ decyzjê o wejœciu w to fizyczne cia³o, w pe³ni rozumia³eœ
swoje odwieczne po³¹czenie ze Źród³em Energii. Wiedzia³eœ te¿, ¿e twoje
emocje bêd¹ sta³ymi wskaŸnikami, które pomog¹ ci okreœlaæ twoje bie¿¹ce
relacje ze Źród³em Energii. Zrozumienie tych faktów uwalnia ciê od we-
wnêtrznego pomieszania i od podejmowania zbêdnego ryzyka. Pojawia siê
w zwi¹zku z tym poczucie radoœci i prze¿ywania ¿yciowej przygody.

Emocje s¹ wskaŸnikami twego zwi¹zku
ze Źród³em Energii

Emocje wskazuj¹, w jakim stopniu po³¹czy³eœ siê ze Źród³em. Nigdy nie
nast¹pi³o ca³kowite zerwanie twego po³¹czenia ze Źród³em. Jednak doko-
nywane przez ciebie wybory myœli, którym dawa³eœ swoj¹ uwagê, utworzy-
³y pewne kontinuum twego zwi¹zku ze Źród³em Nie-Fizycznej Energii.
Źród³o reprezentuje ciebie prawdziwego.

Wraz z up³ywem czasu i wraz z nabywaniem praktyki, bêdziesz w ka¿-
dym momencie wiedzia³, w jakim stopniu po³¹czy³eœ siê ze swoj¹ praw-
dziw¹ natur¹. Je¿eli bowiem znajdujesz siê w stanie pe³nego przyzwolenia
na przep³yw Energii ze Źród³a, rozkwitasz. Je¿eli nie ma w tobie takiej
zgody, twój rozwój ustaje.

Jesteœcie Istotami wyposa¿onymi w moc i ca³kowicie wolnymi w swo-
im procesie tworzenia. Kiedy posiadacie tê œwiadomoœæ i skupiacie swoj¹
uwagê na rzeczach, które pozostaj¹ w wibracyjnej harmonii z t¹ œwiado-
moœci¹, odczuwacie ca³kowit¹ radoœæ. Kiedy jednak wzbudzacie myœli, które
stoj¹ w sprzecznoœci z t¹ prawd¹, odczuwacie przeciwne emocje – braku
mocy i zniewolenia.

Wszystkie wasze emocje mieszcz¹ siê w tym wachlarzu od radoœci do
braku mocy.
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U¿yj swoich emocji, by powróciæ
do stanu pomyœlnoœci i dobrego samopoczucia

Kiedy wzbudzasz myœli, które s¹ zgodne z twoj¹ prawdziw¹ natur¹, od-
czuwasz w swoim ciele harmoniê. Przyk³adami tego pozytywnego nasta-
wienia s¹ radoœæ, mi³oœæ i poczucie wolnoœci. Kiedy natomiast wzbudzasz
myœli, które nie s¹ zgodne z twoj¹ prawdziw¹ natur¹, odczuwasz w fizycz-
nym ciele dysharmoniê. Przyk³adem tego negatywnego nastawienia s¹
depresja, lêk i poczucie ograniczenia.

Formujesz Energiê w sposób zbli¿ony do tego, w jaki rzeŸbiarze formuj¹
z gliny w³asne dzie³o.

Formujesz j¹ poprzez si³ê w³asnej koncentracji – myœlenie o pewnych
rzeczach, przypominanie pewnych rzeczy i poprzez ich wyobra¿anie. Sku-
piasz Energiê, kiedy mówisz, kiedy piszesz, kiedy s³uchasz, kiedy mil-
czysz, kiedy wspominasz i kiedy tworzysz wyobra¿enia. Skupiasz energiê
poprzez wzbudzanie myœli.

RzeŸbiarze poprzez cierpliwy trening ucz¹ siê formowania z gliny upra-
gnionego przez siebie dzie³a. Podobnie ty mo¿esz nauczyæ siê formowania
Energii, która stwarza œwiaty, poprzez koncentrowanie swego umys³u.

RzeŸbiarze przy pomocy w³asnych r¹k wczuwaj¹ siê w materia³ i tworz¹
dzie³a, wynikaj¹ce ze swojej wizji. Podobnie ty mo¿esz u¿yæ swoich emo-
cji, aby odczuæ swoj¹ drogê do Dobra.



Esther i Jerry Hicks – amerykańscy odkrywcy Prawa 
Przyciągania. Przez ostatnie 20 lat przekazali jego sekret nie 
tylko Ameryce ale i całemu światu. Dzięki nim miliony osób 
zrozumiało, jak proste prawa rządzą osiąganiem naszych 
pragnień i realizacją naszych marzeń. Ich „odkrycie” jest 
przekazem channelingowym od Abrahama – duchowego 
podmiotu, który za pośrednictwem Hicks’ów przekazał tę 
wiedzę całej ludzkości a teraz również... Tobie.

Jak wiele książek „obiecało” Ci sukces, 
i nie spełniło Twoich oczekiwań?

To książka dla osób chcących od życia coś więcej, dla osób świadomie 
podążających ścieżką wewnętrznego rozwoju. Książka, z którą powi-
nieneś rosnąć wraz z rosnącym Twoim dobrobytem. 
Możemy ją przeczytać od deski do deski ale możemy też ją traktować 
jak doradcę – otwierając na dowolnej stronie w określonych momen-
tach naszego życia, otrzymujemy właściwą radę od istoty wyższej – 
Abrahama.

Kiedy zrozumiesz Prawo Przyciągania już nigdy nie zadziwi Cię to, 
czego doświadczyłeś w swoim życiu.
Zatem proś o wszystko, czego potrzebujesz.
Proś świadomie i z radością.
Proś a będzie Ci dane...
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