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PRZEDMOWA

W centrum swojej istoty masz odpowiedź. 
Ty wiesz, kim jesteś i wiesz, czego chcesz.

— Laozi

O mnie

N ie jestem znaną gwiazdą muzyki rozrywkowej, która po-
stanowiła napisać swoją autobiografię. Ani nawet modelką, 

dziennikarką, czy celebrytką. Nie osiągnęłam wolności finanso-
wej w wieku 18 lat i nie zdobyłam Mount Everestu w samych 
skarpetkach. Nie jestem Noblistką, ani zasłużoną lekarką. Dla-
czego zatem ktoś miałby chcieć czytać książkę, w której dzielę 
się swoimi przemyśleniami na temat świata? Wydaje mi się, że 
mało kto w wieku 28 lat może o sobie powiedzieć, że jest szczę-
śliwym człowiekiem. Absolutnie spełnionym, zadowolonym 
z życia i budzącym się każdego dnia z uśmiechem na ustach. Pa-
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trzącym z ufnością w przyszłość, bez obaw i negatywnych myśli. 
Jest tak, odkąd poznałam Prawo Przyciągania i nauczyłam się je 
świadomie stosować. Potrafię swoimi myślami realnie wpływać 
na rzeczywistość, która mnie otacza. Świadomie kreować swoje 
życie na każdej płaszczyźnie. Wiem, że nie ma dla mnie rzeczy 
niemożliwych. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to nie re-
alizacja marzeń i celów czyni człowieka spełnionym. Tą wiedzą 
chciałabym się z tobą podzielić, bo uważam, że jest ona ważna 
i unikatowa.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka 
i dlaczego zdecydowałam się ją napisać?

Książka, którą trzymasz w ręku, przeznaczona jest zarówno dla 
osób, które nigdy nie słyszały o Prawie Przyciągania, jak i takich, 
które dobrze znają jego mechanizm. Chodzi o zjawisko dowol-
nego kreowania swojej rzeczywistości za pomocą myśli i emocji. 
A  konkretniej  – myśli, w  które wierzymy. Do którejkolwiek 
z tych grup należysz, mam nadzieję, że odnajdziesz tutaj treści, 
które odmienią twoje życie na lepsze. Żadna przeczytana lektu-
ra w magiczny sposób nigdy nie sprawi, że poznasz receptę na 
szczęście. Do wszystkiego w życiu musimy dojść samodzielnie. 
Kierując się swoim doświadczeniem. Tylko wtedy, gdy poczuje-
my coś „na własnej skórze”, możemy w pełni to zrozumieć. Wła-
sne przeżycia pozwalają nam na dogłębne poznanie i zapisanie 
faktów w podświadomości. Mimo to, warto czytać i inspirować 
się doświadczeniem innych osób.

Czy znasz chińskie przysłowie, które mówi: „Nauczyciel poja-
wia się, gdy uczeń jest gotowy”? Najczęściej jest tak, że odpowie-
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dzi na pewne nurtujące nas pytania pojawiają się w odpowiednim 
dla nas czasie. Wtedy, gdy nasze osobiste doświadczenia pozwo-
lą nam przyjąć przekazy innych osób. Czasem wystarczy jedno 
zdanie lub słowo przeczytane w książce, abyśmy zrozumieli, co 
powinniśmy pojąć. Jest tylko jeden warunek. Musimy być na to 
gotowi. Dlatego też nie powinieneś wierzyć w ani jedno słowo 
przedstawione przeze mnie w  tej książce. Ani w żadnej innej, 
kiedykolwiek napisanej lekturze. Ufaj temu, co podpowiadają ci 
doświadczenie i  intuicja, którymi dysponujesz. A rady innych 
ludzi traktuj jedynie jako inspirację. Drogowskazy, które mogą 
pomóc w twoim rozwoju.

Osobiście od zawsze czytałam mnóstwo książek. Między in-
nymi o tematyce Prawa Przyciągania. I uważam, że niesamowi-
cie dużo mi to dało. Choć nigdy nie znalazłam publikacji, która 
w wystarczający sposób odpowiedziałby na wszystkie nurtujące 
pytania. Pamiętam, że gdy dowiedziałam się o  Prawie Przy-
ciągania, szukałam wszelkich informacji, które pomogłyby mi 
zrozumieć, na czym polega jego mechanizm. Byłam ciekawa do-
świadczeń innych ludzi. Zastanawiałam się, czy istnieją nauko-
we uzasadnienia jego działania. Chciałam wiedzieć, czy Prawo 
Przyciągania ma coś wspólnego z Siłą Wyższą/Bogiem. Z czasem 
nurtowały mnie też inne problemy. Na przykład dlaczego nie-
kiedy, gdy wykorzystywałam już Prawo Przyciągania świadomie, 
przyciąganie mi nie wychodziło. Nie wiedziałam, co robiłam źle.

Mimo że nigdy nie znalazłam książki, która traktowałaby te-
matykę Prawa Przyciągania zbiorczo i zaspokoiłaby w pełni moją 
ciekawość, to doceniam każdą pozycję, na którą kiedykolwiek 
trafiłam. Choćby dlatego, że czytając o tym, jak inni ludzie wyko-
rzystują Prawo Przyciągania, utwierdzałam się w przekonaniu, 
że nie jestem jedyną osobą, która je zna i stara się zastosować. 
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Zyskiwałam wtedy „poczucie pewności”, niezbędne podczas 
kreowania rzeczywistości. Budziło się wówczas we mnie uczu-
cie, które często nazywam „poczuciem mocy”. Byłam wówczas 
pewna, że mogę wszystko. Czułam, że skoro innym ludziom się 
udało – nauczyli się oni stosować Prawo Przyciągania w sposób 
świadomy – również i ja osiągnę sukces. Właśnie dlatego inspi-
rowanie się cudzym doświadczeniem jest tak ważne. Czytanie 
książek, blogów, czasopism, oglądanie mądrych filmów i uważne 
słuchanie swoich rozmówców. 

Głównym powodem, dla którego zdecydowałam się napisać 
poniższą książkę, było zatem przekonanie, że nie istnieje żadna 
pozycja, która ujmowałaby temat Prawa Przyciągania w sposób 
całościowy. W  każdej przeczytanej publikacji czegoś mi bra-
kowało. Czasem nawet nie zgadzałam się z autorami. Ponadto 
uważam, że choćby na jakikolwiek temat powstało milion treści, 
i  tak warto wtrącić swoje trzy grosze. Doświadczenie każdego 
człowieka jest inne, unikatowe. Nie uważam, że wiem o Prawie 
Przyciągania więcej niż autorzy książek, z którymi się zapozna-
łam. Ale jestem przekonana, że potrafię przedstawić ci to za-
gadnienie w zupełnie innym świetle. I być może właśnie dzięki 
historiom z mojego życia, którymi się z tobą podzielę, w twojej 
głowie zapali się lampka: „Aaaa, no tak! Przecież to oczywiste! 
A więc o to w tym wszystkim chodzi!”. 

Chciałabym wytworzyć w  tobie poczucie mocy. Pragnę, 
abyś po lekturze tej książki był przekonany, że możesz i potra-
fisz wykreować swoją rzeczywistość w sposób świadomy. Chcę 
przyczynić się do zmiany twojego życia na lepsze, ale najpierw 
doprowadzić do podwyższenia twoich wibracji. Wiele osób na-
zywa w ten sposób stan euforii, pozytywnego nastawienia, opty-
mizmu i wiary w to, że mogą wszystko. 
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Jakiś wewnętrzny głos od dawna kazał mi podzielić się moim 
doświadczeniem z innymi. Kiedyś bałam się, że zostanę wyśmia-
na. Prawo Przyciągania nie było i nie jest traktowane w pewnych 
środowiskach poważnie. Dlaczego? Wyjaśnię w  dalszych roz-
działach. Jednak żywię przekonanie, że prawo to istnieje. Nie 
chodzi o to, że w nie wierzę. „Wiara” nie ma tu nic do rzeczy. 
Ja to po prostu wiem, jestem tego całkowicie pewna, ponieważ 
wykorzystuję je świadomie od wielu lat. Sądzę również, że w tym 
stuleciu jakiś naukowiec dostanie Nagrodę Nobla za odkrycia 
związane z Prawem Przyciągania. To tylko kwestia czasu. Ale 
o tym później. Bałam się wyśmiania zarówno ze strony bliskich 
mi osób, dalszych znajomych, jak i  ludzi, których nie znam. 
Stwierdziłam jednak, że wcale tak nie będzie.

Po pierwsze dlatego, że ewentualne wyśmiewanie Prawa 
Przyciągania może wynikać tylko i wyłącznie z jego niezrozu-
mienia. Jeśli uda mi się logicznie uargumentować jego działanie 
i poprzeć to własnym doświadczeniem, wówczas jedynie zatwar-
dziali ignoranci mogliby zanegować sens moich słów. Po drugie, 
nie muszę się przecież przejmować tym, że ktoś ma odmienne 
zdanie. Każdy ma swoją drogę i  do różnych rzeczy dochodzi 
w odpowiednim dla siebie momencie. Najważniejsze, że będę 
mogła pomóc ludziom, którzy są gotowi na zmianę swojego 
życia. Natomiast tych „niegotowych” nie przekonam, choćbym 
przedstawiła im szereg publikacji naukowych dowodzących, 
że mam rację. Po trzecie, muszę się przecież kierować tym, co 
sama innym sugeruję. A mianowicie, w tej sytuacji powinnam 
zastosować Prawo Przyciągania świadomie. Jeśli mam całkowitą 
pewność, że moja książka dotrze tylko i wyłącznie do osób, które 
tego potrzebują, to tak właśnie będzie. I ominą mnie przy tym 
nieprzychylne opinie.
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Wewnętrzny głos nakłaniający mnie do napisania książ-
ki został w  końcu wysłuchany. Zaczęłam od pisania bloga  
(www.bodymindmassage.pl). Okazało się, że szybko zyskał 
wielu stałych czytelników. Nie spodziewałam się tak szybkie-
go wzrostu liczby osób odwiedzających moją stronę. Pojawiła 
się możliwość wydania książki. I od razu postanowiłam z niej 
skorzystać.

Ta książka ma być twoim kompendium Prawa Przyciągania. 
Po jej lekturze powinieneś wiedzieć już wszystko. Oczywiście 
tylko w teorii. Praktyka należy do ciebie. Ja przedstawię ci do-
kładny mechanizm Prawa Przyciągania. To tak jakbyś uczestni-
czył w kursie „Praktyczny kurs Prawa Przyciągania. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć od A do Z”. Odpowiem na pytania, któ-
re często pojawiają się w głowie osób początkujących. Na przy-
kład. Czy można przyciągnąć wszystko, czegokolwiek się chce? 
Czy można przyciągnąć miłość życia? Konkretną osobę, na 
której nam zależy? Jak znaleźć cel życiowy i pracę marzeń? Czy 
przyciągamy do siebie choroby? Jak się wzbogacić? Czy można 
wygrać w Lotto, stosując Prawo Przyciągania? Dlaczego „małe” 
rzeczy przyciąga się łatwo, a z największymi pragnieniami czę-
sto idzie trudniej? Jak wytłumaczyć panujące na świecie wojny, 
epidemie i głód – przecież nikt nie chciał ich przyciągnąć. Czy 
Prawo Przyciągania ma coś wspólnego z Bogiem? I wiele, wie-
le innych pytań, na które ja oraz osoby czytające mojego bloga 
szukaliśmy odpowiedzi.

Bardzo zależy mi również na przedstawieniu naukowych do-
wodów na istnienie Prawa Przyciągania. Ponieważ dopiero gdy 
uznamy coś za prawdę, najczęściej argumentując to w sposób 
logiczny i racjonalny, zapisujemy ów fakt w naszej podświado-
mości. Obiecuję jednak, że zrobię to przystępnie i zrozumiale. 
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Nawet dla osób nie mających nic wspólnego z fizyką i mecha-
niką kwantową. 

W  ostatnim rozdziale chciałabym zwrócić twoją uwagę na 
kwestię najważniejszą. A mianowicie – czy opanowanie Prawa 
Przyciągania rzeczywiście daje poczucie szczęścia i spełnienia. 
Bo gwarantuję ci, że gdy poznasz, jak to wszystko działa w teo-
rii, a następnie będziesz długo i wytrwale ćwiczył, przyciągniesz 
do swojego życia wszystko, czego pragniesz. Ale właśnie wtedy 
może okazać się, że realizacja marzeń nie do końca czyni cię 
spełnionym człowiekiem. Ostatni rozdział będzie mówił o sensie 
życia i prawdziwym szczęściu – o spokoju, wdzięczności, braku 
oczekiwań i miłości do siebie samego.
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mie i powtarzalnie korzystać z mechanizmu Prawa Przyciągania, 
niezbędne jest dbanie o każdy z elementów składających się na 
nasze Ja. Przebywanie blisko natury i medytacja to moje sposoby 
na kontakt z duszą. Zdrowe (odpowiednie dla mnie) odżywianie, 
aktywność fizyczna, sen i masaż to elementy życia codziennego, 
które pomagają mi dbać o swoje ciało. Rozwój osobisty i ciągłe 
uczenie się czegoś nowego, to moje sposoby na balansowanie 
sfery umysłu. Jeśli któraś ze składowych naszego Ja „choruje”, 
daje o  tym znać pozostałym dwóm. Na przykład – gdy cierpi 
nasza dusza, choruje również nasze ciało. Myślę, że zdanie so-
bie sprawy z tego, jak ważne jest dbanie o siebie i pielęgnowanie 
kontaktu z samym sobą (słuchanie sygnałów, które wysyła nam 
ciało i dusza) to krok milowy w świadomym kreowaniu swojej 
rzeczywistości. Na początku przygody z Prawem Przyciągania te 
elementy być może nie mają aż takiego znaczenia. Ale jeśli chce 
się świadomie i powtarzalnie wykorzystywać owe prawo w życiu 
codziennym, konieczne jest utrzymywanie równowagi między 
ciałem, umysłem a duszą. Ma to fundamentalne znaczenie dla 
kontroli myśli i emocji. 

Traumy i fałszywe przekonania

W ciągu życia, od momentu twoich narodzin nabywałeś różnych 
przekonań. Nasiąkałeś nimi jak gąbka. Uczyłeś się, zyskiwałeś 
zdanie na różne tematy za sprawą rodziców, rówieśników, na-
uczycieli, mediów. Twoje ego (poczucie własnego ja) każe ci 
sądzić, że cała ta wiedza o świecie jest prawdą. Wielu osobom 
ciężko jest zmienić ugruntowane zdanie na jakiś temat, bo ozna-
czałoby to, że do tej pory nie mieli racji. A ego ludzkie lubi mieć 
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rację. Rośnie wówczas poczucie ich wartości. Zwłaszcza wtedy, 
gdy podświadomie czuli się niedostatecznie wartościowi. Więk-
szość ludzi ma trudności w przyznaniu się do faktu, że pewne 
przekonania, które nabyli w ciągu życia, mogą być fałszywe. Mu-
sisz uświadomić sobie, że w twojej podświadomości prawdopo-
dobnie zakodowane są pewne szkodliwe programy. Doprowadzi 
cię to do świadomego kreowania rzeczywistości. Pozwoli odkryć, 
jak twórczą istotą jesteś. Programy, o których mówię, to właśnie 
fałszywe przekonania, które blokują cię przed podjęciem zmian 
w życiu. Gdy uświadomisz sobie, jakie myśli cię ograniczają, 
zrobisz pierwszy krok pozwalający na realizację wszystkich 
swoich marzeń.

Oprócz fałszywych przekonań w twojej podświadomości mo-
gły zapisać się pewne traumy. Sprawiają one, że boisz się podjąć 
jakichkolwiek działań, które zmieniłyby twoje życie. Jakiego 
rodzaju są to traumy? Przykre doświadczenia, rozczarowania, 
porażki. Momenty, w których coś nie wyszło tak, jakbyś chciał. 
Mimo że bardzo się starałeś. Albo takie, gdy niesamowicie się 
na kimś zawiodłeś. Kiedy straciłeś przekonanie o  swoich nie-
ograniczonych możliwościach. A  zamiast tego przyszły myśli 
typu: „Znowu mi się nie uda. To niemożliwe. Bez sensu coś 
zmieniać. Będzie tylko gorzej”. Być może w twojej głowie two-
rzą się negatywne scenariusze. Jesteś przekonany o porażce na 
podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń. Bardzo częstym 
fałszywym przekonaniem jest niskie poczucie własnej wartości. 
Brak szacunku i miłości do samego siebie. Ponadto wiele osób 
obwinia siebie i  innych o różne wydarzenia z przeszłości. Nie 
potrafi przebaczyć. Chowanie w sercu nienawiści, urazy lub chęć 
zemsty to jedna z najtrudniejszych traum, z jaką wiele osób musi 
się zmierzyć. 
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