








Redakcja: Mariusz Warda
Skład: Anna Płotko

PRojekt okładki: Anna Płotko

Wydanie I
Białystok 2018

ISBN 978-83-7377-882-5

© Małgorzata Wójcik

© Copyright for this edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2017
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana 
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 

kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

WAŻNE: Publikacja ta nie stanowi żadnej formy doradztwa finansowego i nim nie jest a każda 
informacja w niej przedstawiona odnosi się do prywatnych doświadczeń jej autora. W związku 

z tym autor nie gwarantuje żadnych konkretnych wyników finansowych w jakimkolwiek czasie, 
ponieważ zastosowanie tych informacji w praktyce oraz rezultaty z tym związane są całkowitą 

odpowiedzialnością osoby, która zdecyduje się to zrobić.

15-762 Białystok 
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja

85 654 78 06 – sekretariat 
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt

85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal
strona wydawnictwa: www.studioastro.pl

sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20

Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl

PRINTED IN POLAND

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku.
www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii



Dla Ciebie

…krótko i na temat…

abyś mógł żyć własnym bogatym, szczęśliwym i spełnionym życiem

…takim eleganckim…
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Witam Cię bardzo serdecznie.

Trzymasz w  dłoniach moją drugą książkę i  jest to dla mnie 
ogromny zaszczyt, że mogę dzielić się z tobą moimi doświad-
czeniami i poradami dotyczącymi bogactwa, które powstały na 
bazie moich osobistych przeżyć. Kieruję tę książkę do wszyst-
kich osób pragnących zmienić swoje życie, by obudziły swoją 
świadomość i realizowały swoje marzenia, plany, aby uwierzyły, 
iż są wartościowymi osobami i odrzuciły od siebie lęk, strach, 
niepokój oraz wszelkie wątpliwości i  zmartwienia, ponieważ 
nikt z nas nie został stworzony do życia w ubóstwie, w nieszczę-
ściu czy w chorobie. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Naj-
wyższego i jesteśmy jednocześnie obdarzeni przez Niego mocą 
i siłą do radzenia sobie z przeciwnościami losu, aby iść pewnie 
i radośnie drogą bogactwa, czyli jesteśmy stworzeni, by żyć ży-
ciem szczęśliwym i spełnionym.

Temat bogactwa i  pieniędzy zawsze jest tematem „gorą-
cym”, jedni mają ich dużo a inni borykają się z niedostatkiem. 
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Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy, dowiesz się z tej 
książki, w której dzielę się z tobą swoją wiedzą, doświadcze-
niem oraz poradami z  dziedziny dobrobytu i  pieniędzy. Na 
temat bogactwa napisano wiele publikacji, ta pozycja jest na-
stępną wskazówką, jak poradzić sobie w tym przedziale życio-
wym. Bogactwo i pieniądze są jedną z najczęściej uzdrawiają-
cych sfer naszego życia. Na wstępie zachęcam cię, aby uwolnić 
się od przekonania, że pieniądze są substytutem szczęścia, 
owszem dają radość, poczucie bezpieczeństwa i są bardzo po-
trzebne w życiu, ale szczęście wynika z wewnętrznego spoko-
ju, który otrzymujemy, uzdrawiając nasze negatywne emocje, 
lęk, strach, niepewność itp. 

W życiu nie ma przypadków i to, że czytasz ten materiał wła-
śnie teraz też nie jest przypadkowe. Wszystko w  naszym ży-
ciu dzieje się we właściwym czasie i we właściwym momencie. 
Wszystkie informacje, jakie do nas docierają, wiedza jaką zdo-
bywamy, nauki jakie pobieramy, pojawiają się właśnie wtedy, 
kiedy jesteśmy na to gotowi. Zatem proponuję, aby jak naj-
szybciej zmienić swój pogląd na temat pieniędzy i bogactwa. 
Świadomość, że pieniądze są tylko narzędziem, środkiem płat-
niczym, którym posługujemy się tu na ziemi i nie posiadają ani 
pozytywnej, ani negatywnej mocy, ułatwi stworzenie bogactwa 
w prosty i naturalny sposób. 

Jeżeli problemy z  finansami to powtarzający się wzorzec 
w twoim życiu, to same pozytywne myśli i afirmacje nie wy-
starczą, należy wówczas sięgnąć głębiej do własnej psychiki, do 
przekonań, jakie się w niej wytworzyły. W takiej sytuacji mamy 
do czynienia z  mocno utrwalonym przekazem, programem 
w naszej podświadomości np.: że nie zasługuję na to, aby dużo 
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zarabiać lub że pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich, to poważ-
na bariera na drodze bogactwa każdego z nas.

Bardzo duży wpływ na bogactwo ma również to, co my-
ślisz o pieniądzach, czy je lubisz czy też nie, jak się czujesz, 
gdy je otrzymujesz i  jak się czujesz, gdy je wydajesz. Głębo-
ko zakorzenione przekonanie, że nie zasługujemy na bogac-
two lub godne życie przyczyni się do tego, iż będziemy sta-
le „wiązać koniec z końcem”, czyli żyć w niedostatku. Każdy 
z nas decyduje na co przeznaczy swoje pieniądze i  tylko od 
nas zależy, czy wykorzystamy je w dobrym lub w złym celu. 
Moment w którym zdecydujemy co dobrego możemy zrobić 
z pieniędzmi, otwiera nas na bogactwo materialne, na nowe, 
nieznane w chwili obecnej możliwości zarabiania dużych pie-
niędzy i życia w dostatku.

Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z tobą moją wiedzą, 
która przyczyniła się do pozytywnych zmian w moim życiu. To 
czego dowiesz się z tej książki pomoże ci zmienić swoją obecną 
sytuację materialną i finansową na korzystną i cieszyć się wol-
nością, ponieważ masz pełne prawo do tego, aby być szczęśli-
wym i bogatym człowiekiem. Jednakże nie daję 100% gwaran-
cji, że zmiana ta nastąpi natychmiast lub w określonym czasie, 
ponieważ u każdej osoby proces ten wygląda inaczej. 

 Natomiast jednego jestem pewna…
Proces ten rozpocznie się w twoim życiu na pewno i chociaż-

by ci się wydawało, że u ciebie to „nie działa”, to zapewniam cię, 
że się mylisz, ponieważ w pierwszej kolejności zmiany zachodzą 
zawsze w świecie wewnętrznym, tym niewidocznym, w twoim 
umyśle, w myślach, uczuciach i emocjach. Dlatego też bardzo 
duży wpływ na zmianę sytuacji finansowej ma również two-
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je zaangażowanie w poszczególne metody, techniki i ćwiczenia 
oraz systematyczność ich wykonywania, co wiąże się z wyka-
zaniem dużej cierpliwości i  wytrwałości, której z  pewnością 
ci nie zabraknie, choć to wszystko jednak zależeć będzie tylko 
i wyłącznie od ciebie. Jestem przekona, że już po tygodniu lub 
dwóch sumiennego zaangażowania się w poszczególne zadania 
będziesz widzieć małe, a być może nawet duże, efekty swojej 
pracy, czego życzę ci z całego serca. 

Celem mojej książki jest przedstawienie ci, jak myśli i przeko-
nania na temat bogactwa i pieniędzy decydują o ich posiadaniu…
Dlatego też pierwszą rzecz, jaką powinieneś zrobić na już, jest 
uwolnienie się od negatywnych wzorców na temat bogactwa, któ-
re zatruwają nasz umysł, osłabiając nasze życie. Zachęcam cię do 
uwolnienia się od złości do ludzi sukcesu, ludzi bogatych, od my-
ślenia, że na pieniądze trzeba harować i od wszelkich lęków przed 
biedą i  stratą pieniędzy. Możesz tego dokonać wykorzystując 
w praktyce 7 kroków do bogactwa przedstawionych w tej książce.

Mam dla ciebie jeszcze jedną bardzo ważną informację otóż:
Albert Eistein mój ulubiony fizyk powiedział:

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i  oczekiwać róż-
nych rezultatów”.

Dlatego też Szanowny Czytelniku…
…nie ważne, gdzie się teraz znajdujesz, na jakim etapie swojego 

życia jesteś, gdzie mieszkasz i  jak niekorzystna jest w chwili obec-
nej twoja sytuacja materialna i finansowa - to jeżeli nadal będziesz 
myślał na temat pieniędzy i bogactwa tak jak myślisz, jeżeli nadal 
będziesz postępował w życiu tak jak postępujesz do tej pory, jeżeli 
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twoje myśli i działania pozostaną takie jak dotychczas, to nie oczekuj 
innych rezultatów, bo to nie jest możliwe!!!

…OCZEKUJESZ ZMIAN W ŻYCIU…
…to zacznij je od siebie, od swoich myśli, wizji, uczuć i działań 

a rezultaty pojawią się w zaskakujący dla ciebie sposób i zaczniesz 
doświadczać życia takiego jakiego pragniesz.

Wszystko możesz w  swoim życiu zmienić, sytuację finanso-
wą również. Kiedy zdobędziesz świadomość na temat pieniędzy 
i bogactwa, to zmieni się twoja sytuacja finansowa i materialna, 
ponieważ świadomość jest bramą, która otwiera drogę do życia 
w obfitości, które ci się należy, ponieważ jesteś tego w 100% wart.

To, że właśnie trzymasz ten materiał w dłoni i czytasz go, to 
już jest pierwszy powód, abyś sobie pogratulował odwagi i chę-
ci, gdyż właśnie wkroczyłeś na drogę bogactwa, twojego bogac-
twa, wielkiego bogactwa! 

Nie urodziłeś się po to, aby żyć w biedzie lub borykać się 
z finansami!

Urodziłeś się po to, aby żyć w eleganckim świecie, w szczę-
ściu i  dostatku. Aby to uzyskać, wystarczy przeprogramować 
własną podświadomość, czyli „twardy dysk” jak w komputerze 
(zmienić myślenie), a wszystko to, czego pragniesz, zacznie ma-
nifestować się w twoim życiu.

Wszystko to, co posiadasz lub to czego nie posiadasz w życiu, 
jest efektem twojego sposobu myślenia. To, czy jesteś wesoły 
czy smutny też zależy tylko od ciebie, od twojego nastawienia 
do określonej sytuacji, od twojej reakcji na wydarzenia i  od 
tego, jak długo będziesz o nich myślał. I tylko ty możesz zmie-
nić swoje życie i zmiana ta zależeć będzie od ciebie. A jak masz 



wątpliwości i przychodzi ci do głowy teraz pytanie: Czy to jest 
możliwe? To odpowiem ci, że tak!

Tak, to jest możliwe! A ten poradnik pomoże ci uzyskać bo-
gactwo, swobodę finansową oraz żyć w harmonii, w dobrobycie 
i w obficie spełnionym dla ciebie świecie. 

BOGACTWO JEST DLA CIEBIE!!!
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ROZDZIAŁ 5 

TU I TERAZ 
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W
szystko dzieje się w TU i TERAZ. Nie ma przeszłości 
i  nie ma też przyszłości, jest tylko teraźniejszość, TU 

i TERAZ. Jeżeli obudzisz się jutro to będziesz w teraźniejszo-
ści, nie w  przyszłości tylko w  TERAZ. Nasz umysł ma ten-
dencję do rozpamiętywania tego co było życie przeszłością 
lub zamartwiania się na przyszłość, a przecież to strata czasu 
czyli bieda, ponieważ przeszłości już nie ma, ona istnieje tyl-
ko w twojej pamięci, a to co było to już było, wydarzenia te 
należy traktować jako doświadczenia, które każdy z  nas ma, 
a z kolei przyszłości jeszcze nie ma, chyba że w twoim umy-
śle z projekcjami podszytymi strachem i lękiem. Istnieje tylko 
teraźniejszość. Świadome życie w teraźniejszości to bogactwo! 
Dlatego też chwila obecna jest bardzo ważna, to od niej zale-
ży, co będziesz miał jutro. Każdy „problem”, który występuje 
właśnie w tej chwili, możesz rozwiązać i sobie z nim poradzić 
w TERAZ, nie jutro, popojutrze czy za rok tylko w TERAZ. 
Życie w teraźniejszości i czerpanie radości z każdej chwili na 
początku może być trochę trudne, ale jeżeli uświadomisz sobie, 
ile pięknych, cudownych i bogatych rzeczy ci ucieka, to bardzo 
szybko zaczniesz pilnować się, aby żyć pełnią życia w TERAZ.

Bardzo często żyjemy przekonaniem, że jak tylko mi się po-
lepszy w  pracy, w  miłości, w  relacjach partnerskich, to będę 
spokojny i szczęśliwy, jak zdobędę to czy tamto, to się będę cie-
szył, trzeba jak najszybciej zmienić to błędne przekonanie, otóż 
jeżeli świat, w którym obecnie żyjesz, czyli teraźniejszość, nie 
daje ci zadowolenia, a jak już wiesz istnieje tylko teraźniejszość, 
a właśnie teraz jesteś niezadowolony z obecnej sytuacji i nie po-
trafisz cieszyć się tym co masz, to niezadowolenie to będzie ci 
towarzyszyć zawsze i wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz i gdzie-
kolwiek będziesz się znajdował. Od tego niezadowolenia nie 
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uciekniesz, gdyż znajduje się ono w twoim umyśle i zabierasz 
je ze sobą wszędzie. Aby zmienić swój stan emocjonalny, nale-
ży przetransformować to niezadowolenie na pozytywne energie 
i wibracje, dostrzegając i ciesząc się choćby najmniejszymi rze-
czami i  sytuacjami jakie cię otaczają, w  ten sposób wejdziesz 
na tory teraźniejszości i  będziesz doświadczał życia właśnie 
TERAZ i o to chodzi, aby być świadomym swojego istnienia 
i własnych doświadczeń. Świadomość tego procesu to bogac-
two. Jeżeli masz zamiar się cieszyć i być szczęśliwym, to zrób 
to właśnie teraz, ponieważ teraz jest czas na twoje szczęście, nie 
jutro, pojutrze, za rok a może dwa, tylko TERAZ. Dzień dzi-
siejszy ma być zawsze najwspanialszym dniem jaki przeżywasz. 

W życiu miewamy różne chwile i doświadczamy różnych sy-
tuacji, ale pamiętaj, że nawet jeżeli czujesz się jakby przez twoje 
życie przechodziło tornado, to zawsze, ale to zawsze skup całą 
swoją uwagę na pozytywach. Zobacz, co masz cennego wokół 
siebie, na kim możesz polegać, popatrz na bliskie ci osoby, zwie-
rzęta, przyjaciół, gdzie jesteś i co masz. Nie ma najmniejszego 
znaczenia, jak źle przedstawia się dana sprawa lub sytuacja, po-
nieważ jak sam zauważyłeś w twoim życiu jest zawsze ktoś lub 
coś, co zawsze jest sprawne i „działa” i właśnie na tym zbuduj 
swoją pewność i siłę. To co cię spotyka jest przejściowe a jed-
nocześnie służy twojemu rozwojowi osobistemu i duchowemu 
i z pewnością sobie z tym poradzisz. Stwórca daje nam tyle, ile 
jesteśmy w stanie udźwignąć, ponieważ tylko najlepsi ucznio-
wie otrzymują najtrudniejsze zadania, a więc zobacz jaki jesteś 
zdolny. Siła jest w tobie, masz ogromną moc, aby przejść przez 
te doświadczenia, więc otwórz się na to co jest dla ciebie do-
bre, na prawdę, odwagę, ponieważ to one dają ci energię do 
rozwiązywania tych lekcji i zadań życiowych. Wszystko w życiu 
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można zmienić i przetransformować, niekorzystne sytuacje też 
miną, tak jak po burzy zawsze przychodzi słońce, a powietrze 
po niej jest rześkie i lekkie…aż miło oddychać! Wszystkie twoje 
doświadczenia to bogactwo życiowe, dlatego chwila obecna jest 
tak bardzo ważna. Chwila obecna to bogactwo.

O  czymkolwiek myślisz lub mówisz – myśl i  mów zawsze 
w  czasie teraźniejszym, ponieważ jesteś w  TU i  TERAZ, 
a  umysł podświadomy nie postrzega czasu w  przeszłości lub 
w przyszłości, podświadomość jest zawsze w teraźniejszości, dla 
niej liczy się tylko TERAZ. Jak już wiesz, podświadomość jest 
twoim wiernym sługą i zrobi dla ciebie wszystko, co jej za po-
mocą umysłu świadomego, czyli świadomych myśli i obrazów 
przedstawisz, na przykład jeżeli wypowiadasz, że:
• będę bogaty,
• będę szczupły,
• będę zdrowy,
• będę miał dom, itp.

To, to czego pragniesz zawsze będzie dla ciebie nie do osiągnię-
cia, ponieważ będzie znajduje się w przyszłości i twoja podświado-
mość zgodnie z twoim „rozkazem” będzie stwarzać takie warunki 
i sytuacje życiowe, że wszystko o co prosisz nie pojawi się właśnie 
teraz, tylko będzie, czyli pozostanie w „kolejce” do realizacji „zle-
ceń”. Myśl i wypowiadaj się w czasie teraźniejszym, a zdziwisz się 
bardzo, jak zaczną się one manifestować w życiu, czyli od teraz 
myślisz i mówisz w TU i TERAZ i wypowiadasz się:
• jestem bogaty,
• jestem szczupły,
• jestem zdrowy,
• mam piękny dom, itp.
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Mówisz i  masz! Chcesz teraz to masz teraz, a  jak będziesz 
chciał…no to będziesz miał… tylko nie wiadomo kiedy, wy-
bór należy do ciebie. Już teraz zdecyduj, że żyjesz w szczęściu 
i bogactwie, Bóg stworzył cię do życia w bogactwie, więc po co 
się paplasz w biedzie, wychodź z niej jak najszybciej, bo to nie 
miejsce dla ciebie.

Życie świadomie w  teraźniejszości może na początku być 
trudne, zwłaszcza kiedy umysł do tej pory funkcjonował 
w przeszłości lub w przyszłości i może nawet nie zauważyć, 
że jest nieobecny w TU i TERAZ. Ale jest na to sposób, aby 
zorientować się w  jakiej przestrzeni życia się „obracasz”, po-
informują cię o  tym uczucia. I  tak, jeżeli umysł zajęty jest 
przeszłością, to się smucisz, ponieważ rozpatrujesz przykre 
wydarzenia, emocja smutku to sygnał dla ciebie, aby powró-
cić do TU i TERAZ. Jeżeli żyjesz w strachu i lęku, to żyjesz 
w przyszłości, której nie znasz i się jej boisz, boisz się wyda-
rzeń, które w  90% i  tak się nie wydarzają, energia strachu 
i  lęku informuje cię, żebyś wracał do TU i  TERAZ. Jeżeli 
natomiast jesteś spokojny, wyciszony, to znak, że jesteś w TU 
i TERAZ i to jest twoje bogactwo!

Jeżeli chcesz stworzyć przyszłość taką jakiej pragniesz, na-
leży w pełni czerpać radość z teraźniejszości. Czerpanie rado-
ści z teraźniejszości będzie możliwe, jeśli pogodzisz się i zaak-
ceptujesz przeszłość. Ten proces to następne twoje bezcenne 
bogactwo.

Teraźniejszość jest najważniejsza, myśl i  mów o  tym, co 
chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz, a dostaniesz wówczas to 
o czym myślisz i mówisz. Kiedy zrozumiesz, że twój umysł może 
zajmować się tylko jedną myślą, a ta myśl tworzy twoje życie, 
to szybko nabierzesz wprawy w pozytywnym myśleniu i w cza-
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sie teraźniejszym, a  jak się przy tym będziesz dobrze czuł…
uuuuuu… już nie przyjdzie ci do głowy, aby pomyśleć o prze-
szłości, projektować w lęku przyszłość lub myśleć negatywnie, 
to już nie twoja droga. Proponuję, abyś spróbował przez 24 
godziny w ciągu dnia nie myśleć i nie mówić nic negatywnego, 
a zobaczysz i poczujesz, jak zmienia się twoje życie i jak może 
być cudownie przez następne dni i całe życie. To jest dopiero 
bogactwo! Wolność od autodestrukcji i wszelkiej negacji, taka 
wolność to skarb!

Żyj szczęśliwie w TU i TERAZ. Nie czekaj aż będzie łatwiej, 
prościej, bo nie będzie, trudności, czyli lekcje życiowe, twoje 
doświadczenia będą pojawiały się zawsze i tylko od ciebie zale-
ży, jaką nadasz im moc.

Potraktuj je jak kolejne bramy do jeszcze lepszego życia i na-
ucz się być szczęśliwym właśnie TERAZ!

Nie oceniaj, nie analizuj, nie rozmyślaj o swoich doświadcze-
niach, z pretensjami dlaczego mnie to spotkało, itp., nie ciebie 
jednego życie doświadczyło, każdy ma swoją drogę i każdy do-
świadcza zupełnie innych wydarzeń, więc nie narzekaj. Narze-
kanie to bieda! W takich sytuacjach najlepsza jest akceptacja.

Akceptacja to słowo pochodzenia łacińskiego, acceptatio 
oznacza przyjmowanie, pogodzenie się z  czymś, aprobatę, to 
stan rzeczy taki, jaki jest. Kiedy zaakceptujesz swoje doświad-
czenia takimi jakie są, to wszystko się zmieni, nie będzie stra-
chu, lęku, oddychasz swobodnie, czujesz się lżejszy i swobod-
niejszy. Akceptacja to bogactwo, pozwala odpuścić negatywne 
wspomnienia, oswobadza z napięcia, które blokuje szczęście, 
akceptacja prowadzi cię do lepszego i  łatwiejszego życia. Nie 
marnuj na własne życzenie dobrego dzisiaj, myśląc o wczoraj-
szym złym dniu – bo to bieda, odpuść i bądź w TU i TERAZ 
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– bo to bogactwo. Zwróć uwagę na przyrodę, od niej można 
się wiele nauczyć, popatrz na drzewo, na którym znajdują się 
uschnięte liście (twoje negatywne wspomnienia), drzewo nie 
zatrzymuje tych liści na siłę, pozwala tym liściom odejść w spo-
sób naturalny i swobodny i liście opadają, ponieważ zeschnię-
tych liści drzewo już nie potrzebuje. A ty do czego potrzebu-
jesz negatywnych wspomnień?!!! Drzewo się nie martwi tymi 
liśćmi, ponieważ wie (świadomość), że na wiosnę pojawią się 
nowe, zdrowe, soczyste, zielone i piękne liście. To sytuacja ana-
logiczna do naszego życia. Nie trzymaj się przeszłości i związa-
nych z nią wydarzeń, ludzi, negatywnych wspomnień i emocji, 
które cię blokują, osłabiają, denerwują. Odpuść dla własnego 
dobra, nie trzymaj się tego, co ciągnie cię w  dół. Potraktuj 
swoją przeszłość jako doświadczenia życiowe i z pełną świado-
mością wyciągnij wnioski, pozwól w sposób naturalny odejść 
przeszłości, nie trzymaj jej na siłę, bo to zbyteczne – to bieda. 
Minionego czasu nie cofniesz ani też nie kupisz, jedynie co 
możesz teraz zrobić, to wykorzystać go najlepiej jak potrafisz, 
więc odpuść! Uwalniając przeszłość, zaczniesz doświadczać cu-
dów w życiu, bo cuda wydarzają się wtedy, kiedy odpuścisz to 
co ci nie służy. Kiedy uwolnisz przeszłość poczujesz się lżejszy, 
twoja przestrzeń stanie się czysta i klarowna a powietrze świeże, 
na jej miejscu pojawią się nowe wydarzenia, nowi ludzie, nowe 
sytuacje, czyste i pozytywne emocje i  to jeszcze lepsze niż ci 
się wydaje lub o jakich marzysz – i  to jest bogactwo. A więc 
odpuść, a wtedy to o czym marzysz pojawi się w naturalny spo-
sób. Akceptacja to bogactwo, brak akceptacji to bieda.

Jeżeli jesteś niecierpliwy to blokujesz swoje szczęście. Wszyst-
ko ma swój czas i dojrzewa wtedy, kiedy przychodzi właściwy 
moment. Możesz myśleć pozytywnie przez godzinę, dzień, ty-



dzień lub miesiąc, po czym stwierdzisz, że to nie działa, bo już 
i natychmiast oczekujesz rezultatów i przestajesz pracować nad 
swoim życiem i stwierdzasz, że to nie ma sensu. Praca nad sobą 
to największa inwestycja jaką możesz sobie zafundować i  ma 
sens! Bezsensowna jest niecierpliwość, ponieważ w życiu jest jak 
w przyrodzie, kiedy posadzisz nasiona w ogrodzie, będziesz je 
codziennie podlewał i  jednocześnie grzebał w ziemi, dogląda-
jąc, czy już coś zaczyna rosnąć, to nic nie wyrośnie, przyroda 
potrzebuje spokoju i czasu, by wydać polny. U ciebie jest tak 
samo, jeżeli zasiejesz pozytywną myśl, będziesz ją codziennie 
pielęgnował (pozytywne myślenie) i jednocześnie będziesz roz-
glądał się wokół siebie, czy już widać efekty, to nic nie zobaczysz 
i  w  końcu zrezygnujesz ze swoich marzeń, bo stwierdzisz, że 
to bez sensu. W ogródku należy posiać nasiona, pielęgnować, 
podlewać wodą, nie grzebać w ziemi, wówczas wyrosną piękne 
i zdrowe warzywa, podobnie jest w życiu, trzeba zasadzić po-
zytywną myśl w umyśle, pielęgnować codziennie afirmacjami, 
nie można ani przez chwilę wątpić w jej moc, wówczas mani-
festacja pojawi się szybciej, niż się spodziewasz. Wszystko ma 
swój czas, pozwól, aby rzeczy działy się we właściwym tempie, 
życie to nie walka, to nie wyścig szczurów, życie to przyjemny 
spacer po soczystej miękkiej trawie w przyjemnych i ciepłych 
promieniach słońca. 

Niecierpliwość to bieda, spokój to bogactwo!

ŻYCIE W TU I TERAZ TO ŻYCIE W BOGACTWIE
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