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Sekrety prawa myśli i wszechświataSekrety prawa myśli i wszechświata

Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami.

Zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do myślenia.

A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć,

nie będąc krępowanym wiedzą przeszłości.

Henry Ford

Wszechświat działa według własnych zasad. Wszystko, z czym masz 

do czynienia jako człowiek, działa na tych samych prawach wszech-

świata. Jeśli w Twoim umyśle pojawia się jakaś myśl, oznacza to, że 

masz siłę urzeczywistnienia swoich myśli i sprowadzenia do swojego 

życia tego, o czym myślisz. Wszystko zostało stworzone w ten sam 

sposób. Na początku zawsze była myśl, a dopiero później wydarze-

nia, ludzie, przedmioty.

Myśli  zawsze  przyjmują  formę kształtów,  które  są  z  nimi  zgodne. 

W ten sposób urzeczywistnia się myśl o drzewie, które rośnie według 

swoich praw, ale również myśl o wszystkim innym, co istnieje we 

wszechświecie.

Kiedy w Twoim umyśle pojawia się myśl, powoduje ona automatycz-

nie rozpoczęcie budowania Twojej rzeczywistości. Każda myśl ma ta-

kie prawa i ukierunkowania. Każda myśl urzeczywistniana jest we-

dług z góry przyjętych zasad i praw. Jeśli na przykład myślisz o sa-

mochodzie, to urzeczywistniają się sytuacje, które pozwolą Ci go po-

siadać na własność. Jeśli myślisz o drzewie, prawo przyciągania skie-

ruje Twoją uwagę do sklepu, gdzie będziesz mógł kupić sobie nasiona 

olchy albo gruszy, która w pełni rozwinie się po 20 latach. Myśląc 

o czymkolwiek, nie urzeczywistniasz tego natychmiast, ale po dłuż-
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szym lub krótszym czasie. Całe szczęście, że każda myśl się natych-

miast nie urzeczywistnia. Gdyby się urzeczywistniała, na świecie pa-

nowałby chaos.

Nie istnieją myśli,  które nie dają żadnych efektów. Każda 

myśl powoduje określone zachowanie czy wydarzenie. Każda myśl do 

czegoś Cię prowadzi. Dlatego wybieraj tylko te myśli, które rzeczywi-

ście są dla Ciebie dobre (pozytywne).

Jesteś centralnym punktem wszechświata. Potrafisz wszystko, co tyl-

ko chcesz potrafić. Wszystko, co było w Twoim życiu przeszłym oraz 

teraźniejszym, a także wszystko, co będzie w Twoim życiu przyszłym, 

miało i ma początek w Twoim umyśle. Nie istnieje możliwość zrobie-

nia czegokolwiek, jeśli najpierw o tym nie pomyślałeś.

Nie zjesz obiadu, jeśli o nim nie pomyślisz, nie powąchasz kwiat-

ków, jeśli o nich nie pomyślisz, nie wejdziesz do domu, jeśli o nim 

nie pomyślisz, nie kupisz sobie nowych butów, jeśli o nich nie po-

myślisz, nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie pomyślisz o szczęściu, nie 

zdobędziesz  samochodu,  jeśli  nie  pomyślisz  o  samochodzie,  nie 

umyjesz rąk, jeśli o tym nie pomyślisz.

Nic  nie  zdobędziesz,  jeśli  sam nie  wiesz,  co chcesz zdobyć.  Włącz 

swoją świadomą wyobraźnię, zaprzestań pracy rąk i zacznij tworzyć 

szczęście i  bogactwo za sprawą Twojego największego skarbu oraz 

daru – umysłu.  Twórz swoje życie za  sprawą myśli.  Przyciągaj  do 

swojego życia za sprawą myśli wszystko, czego pragniesz. Naucz się 

pragnąć. Zostań znanym na całym świecie pisarzem, gitarzystą albo 

kierowcą Formuły 1.

Ściągaj  do swojego życia obfitość i  wszelką pomyślność,  spokojnie 

i powoli. Nie bój się, że coś Ci się nie uda. Wszystko ma prawo Ci się 

udać i dlatego Ci się uda. Postanów, że od tej chwili urzeczywistniać 
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się będzie w Twoim życiu wszystko, o czym pomyślisz. Postanów, że 

od tej  chwili  wszystko,  o czym pomyślisz,  będziesz sprowadzał  do 

swojego życia za pomocą własnych, spokojnych, naturalnych myśli.

We  wszechświecie  nie  ma  granic.  Granice  w  ogóle  nie  istnieją. 

I mowa tu o wszystkich granicach, jakie można ująć w słowie „grani-

ce”. 

Masz siłę tworzenia wszelkich rzeczy, o których jesteś w stanie po-

myśleć.  Zasada jest  prosta:  Ty myślisz,  prawo przyciągania mówi: 

„przyjąłem, zrozumiałem, spełniłem”.

KOMPUTER – SKĄD SIĘ WZIĘŁO TO CUDO?

Kupiłeś go w sklepie – fakt. Zanim jednak znalazł się on w sklepie, 

znajdował się w hurtowni, przedtem u producenta. Co robił produ-

cent z Twoim komputerem? Składał go w całość, a właściwie maszy-

ny robiły to za niego. Jak powszechnie wszyscy wiedzą, w kompute-

rze znajduje się wiele elementów elektronicznych. Rozkładając je na 

czynniki pierwsze, zobaczysz, że jest to sama elektronika, która zo-

stała stworzona z różnych płytek i układów scalonych. Na tych płyt-

kach znajdują się różne mniejsze części elektroniczne. Skąd się wzię-

ły te części oraz sama płytka? Zostały stworzone. Z czego? Nie mam 

pojęcia, ale wiem, że to wszystko było na początku myślą producenta 

i specjalistów od tworzenia części komputerowych. Przy wykorzysta-

niu dostępnych materiałów, stworzyli oni części komputerowe, a po-

tem z części komputerowych złożyli cały komputer. Zanim jednak 

zrobili cokolwiek – pomyśleli o tym, co chcą robić.

Weźmy inny przykład – lubię jeść banany i wiem, skąd się one biorą, 

więc jestem w stanie o nich opowiedzieć. Otóż na początku były my-

ślą. Jakiś człowiek, wiedząc, że są wspaniałe w smaku, postanowił, że 

zasadzi sobie jedno ich drzewko. Kupił więc sadzonkę, pielęgnował 
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ją, dbał o nią, aż wreszcie urosło drzewo. Było na nim tyle bananów, 

ile sobie wyobrażał i były one tak dobrej jakości, jak sobie wyobrażał. 

Wkrótce zajął  się hodowlą bananów i  tak powstała jego plantacja. 

Później  rozpoczął  eksportowanie  ich  do  krajów  Unii  Europejskiej 

i tak znalazły się w moim sklepie, którego właściciel te same (a może 

inne) banany zakupił na giełdzie rolnej. Natomiast ja pomyślałem, że 

mam chęć zjeść banana, wszedłem do sklepu i sobie jednego kupi-

łem.

Jak widzisz, we wszechświecie wszystko ma swój porządek i każdy 

człowiek pełni rolę, jaką sobie sam wybrał. Gdybym ja nie jadł bana-

nów, bo byłyby trujące, to nie jadłby ich nikt inny, ponieważ bałby 

się, że się zatruje. Wtedy nie byłyby one ani eksportowane, ani im-

portowane,  a  mężczyzna,  który  zajmuje  się  ich  uprawianiem,  nie 

mógłby czerpać z ich sprzedaży żadnego zysku.

Kolejny przykład to dzieci. Szanowni rodzice: Wasze pociechy to nie 

„kapusta głowa pusta”, a myśl. Na początku Wasze dzieci były myślą. 

Możecie spróbować odpowiadać dzieciom, kiedy pytają się Was, skąd 

się wzięły, że „z myśli”. To powinno zainteresować Waszą pociechę. 

„Na początku ja i tata pomyśleliśmy, że chcemy mieć dziecko. Póź-

niej poprosiliśmy wszechświat o nie i otrzymaliśmy cudowne dziec-

ko, którym jesteś. Kochamy Cię.” 

Jeśli postąpisz według prawa przyciągania, będziesz miał wszystko, 

co zawsze chciałeś mieć. To proste – wystarczy chcieć.

To, kim jesteś, jest tym, czym myślisz, że jesteś.

Aby robić wszystko, co chcesz robić, musisz myśleć, jak byś już to ro-

bił. To jedyny słuszny sposób myślenia. Myśl więc tylko o tym, czego 

pragniesz.
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Myśl tylko o tym, co jest dla Ciebie prawdziwe. Nigdy nie opieraj się 

na pozorach – pozory nie stanowią prawdy. Prawdą jest tylko to, co 

jest słuszne. Zrób więc wszystko, aby słuszne było dla Ciebie myśle-

nie  o  bogactwie,  obfitości,  szczęściu,  radości  i  miłości.  Wówczas 

zmienisz swoje życie.

Nie ma cięższej pracy niż praca nad własnymi myślami. Nie mówię 

tego, aby Cię zniechęcić. Wręcz odwrotnie – pod wpływem tych słów 

powinieneś  zastanowić  się  nad  tym,  że  rzeczywiście  jest  to  warte 

Twojego szczęścia.  Nauczysz  się  pozytywnie  myśleć  raz  i  będziesz 

myślał w taki sposób do końca swojego życia, zdobywając wszystko, 

co pragniesz zdobyć.

Musisz  ciągle  myśleć  o  tym,  czego  chcesz  i  przepełniać  tym swój 

umysł, aż zapadnie to w Twoją pamięć i stanie się Twoim nawykiem 

pozytywnego myślenia.

Nie  możesz  wątpić  w  urzeczywistnienie  się  Twoich  myśli.  Musisz 

uwierzyć w to, że Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość.

Zmiana Twojego życia na lepsze rozpoczyna się od zmiany Twojego 

nastawienia do życia. Musi być ono prawdziwe i pozytywne. Wów-

czas osiągniesz wszystko, czego pragniesz i będziesz w stanie robić 

wszystko, co zawsze chciałeś robić.
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Sekret prawa pieniędzySekret prawa pieniędzy

Szczęście nie jest jedynie posiadaniem pieniędzy.

Ono tkwi w radości osiągnięć, w dreszczyku emocji,

który towarzyszy twórczemu wysiłkowi.

Franklin D. Roosevelt

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego najwięcej pieniędzy na świecie 

zarabia najmniejsza grupa ludzi? Otóż dlatego, że ta grupa ludzi zna 

sekret przyciągania pieniędzy i potrafi z niego korzystać.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co jest powodem Twoich kłopotów fi-

nansowych? Czy myślałeś kiedyś o tym, dlaczego na coś Cię nie stać? 

Otóż dlatego, że nie przekonałeś prawa przyciągania do tego, że ży-

jesz w obfitości i dostatku. Ba! Sam siebie nie przekonałeś do tego, że 

zasługujesz na życie w obfitości. Najwyższy czas to zmienić.

Większość ludzi na świecie, która posiada gigantyczne fortuny, zara-

bia je bez najmniejszego trudu. A teraz spójrz na ludzi pracujących od 

poniedziałku do piątku, od rana do wieczora – oni wylewają z siebie 

siódme poty i nigdy nie są bogaci. Dlaczego? Ponieważ majątku nie 

robi się trudno, ale łatwo i bez najmniejszego wysiłku. Jeśli chcesz zo-

stać milionerem, powinieneś zostać nim z czystą rozkoszą, radością 

i przyjemnością. Oczywiście nie mówię, żebyś leżał na plecach i nic nie 

robił. Mówię Ci tylko, że zarobienie fortuny nie powinno być dla Cie-

bie drogą przez mękę. Jeśli  chcesz mieć pod dostatkiem pieniędzy, 

powinieneś  zacząć  od  poczucia  szczęścia  i  własnej  wartości,  w tej 

chwili: tu i teraz. Tu i teraz powinieneś czuć się bogato.
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Mój przyjaciel, Franek, jest szefem sieci jednej z dużych firm zajmu-

jących się sprzedażą detaliczną i  hurtową zabawek. Zarabia ponad 

290 000 $ rocznie. I jak się okazuje, wcale ciężko i długo nie pracuje. 

W pracy spędza 3  miesiące rocznie,  a  przez  resztę  roku jeździ  po 

świecie i zwiedza najpiękniejsze miejsca. Kiedy z nim rozmawiałem, 

powiedział, że prawo przyciągania działa i to właśnie dzięki niemu 

żyje w luksusie, nie martwiąc się o pieniądze. Stwierdził również, że 

jego koledzy z branży pracują ciężko i nic z tego nie mają – brakuje 

im ambicji i planu na życie. Co go bardzo zabolało – oni nie chcieli 

uwierzyć w wielką siłę i moc prawa przyciągania.

Jak się okazuje, bogactwo to nie suma pieniędzy zgromadzo-

nych na koncie w banku, ale stan ducha i sposób myślenia. 

Oczywiście nie zostaniesz milionerem automatycznie po tym, jak po-

wiesz, że nim jesteś. Istnieje jednak sposób szybki, łatwy i przyjem-

ny, dzięki któremu możesz zgromadzić wielką fortunę. Tym sposo-

bem jest myślenie o obfitości jak o czymś, co jest nieodłącznym ele-

mentem Twojego własnego życia.

Wszechświat  jest  niewyczerpany. Istnieje w nim tyle  pieniędzy,  że 

wystarczy ich dla wszystkich ludzi. Niestety – tylko niektórzy pragną 

z tego wielkiego, niewyczerpanego skarbca korzystać. Bardzo wielu 

ludzi nie zdaje sobie również sprawy z tego, że taki skarbiec istnieje.

Urodziłeś się po to, żeby żyć w luksusie. Ludzie nie są tego świadomi 

i czują się biedni – i dlatego są biedni. Jeśli skupisz się na bogactwie 

– będziesz już zawsze żył w dostatku. Masz prawo żyć w bogactwie 

i obfitości – nikt Ci tego prawa nie odbierze. Powinieneś więc z niego 

korzystać.

Jeśli  pragniesz  bogactwa,  przepełnij  się  myślami  o  nim,  a  zdobę-

dziesz je. Skup się na myśleniu o obfitości, a wkrótce do Twojego ży-

cia zawita obfitość. Myśl o bogactwie. Myśl o tym, czym jest obfitość, 
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bogactwo i luksus, o tym, jakie to wspaniałe, że posiadają je inni lu-

dzie, a wkrótce i Ty je będziesz posiadać. Im dłużej będziesz myślał 

o bogactwie w samym sobie, tym bardziej prawo przyciągania będzie 

je sprowadzać do Twojego życia – oto wielki sekret obfitości, dostat-

ku, pieniędzy i wielkich fortun.

Zapamiętaj: im częściej i dłużej myślisz o obfitości i bogactwie, 

tym więcej będzie ich w Twoim życiu. Myśl więc o obfitości i niewy-

czerpanych bogactwach tego wspaniałego świata. Myśl o nich jak 

o czymś, co jest Twoje i Ci się należy. Myśl tak, ponieważ to wszyst-

ko Ci się należy – zasługujesz na to. Każdy człowiek na to wszystko 

zasługuje, ale nie każdy chce to mieć. Mógłbyś teraz zapytać: „jak 

to, nie każdy chce być bogaty?”. Nie, nie każdy. Bogaty chce być tyl-

ko ten, który myśli o bogactwie, a nie każdy przecież o nim myśli. 

Niektórzy  zamiast  myślenia  o  tym,  że  mają,  wybierają  myślenie 

o tym, że czegoś im brakuje. To nie jest właściwy sposób postępo-

wania.

Wielu ludzi nie potrafi osiągnąć bogactwa, ponieważ, mimo że o nim 

myślą, to czują, że się okłamują. Myślą o bogactwie, a jednocześnie 

odczuwają to, że nie są bogaci. W taki sposób okłamują sami siebie 

i blokują swój dostęp do życia w obfitości. W ten sposób prawo przy-

ciągania odrzuca treść ich myśli, ponieważ nie są one tym, co osoby 

te rzeczywiście odczuwają.

Jeśli chcesz być bogaty, musisz bezpowrotnie pozbyć się myśli o bie-

dzie. Prawo przyciągania nie urzeczywistnia sprzecznych myśli, więc 

jeśli myślisz o tym, że na świecie wszyscy są biedni i nie dostrzegasz 

ludzi bogatych, to nie możesz oczekiwać bogactwa – to byłoby wbrew 

prawu.
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Usypiaj ze słowami na ustach: „bogactwo, obfitość”, a wkrótce prze-

konasz się o tym, że do Twojego życia zawitają bogactwo oraz obfi-

tość.

Nigdy, ale to nigdy, nie mów, że na coś brakuje Ci pieniędzy, że na 

coś Cię nie stać, że zaraz wszystko stracisz. W ten sposób zabloko-

wałbyś tylko przepływ bogactwa i obfitości płynących do Twojego ży-

cia. Prawo przyciągania nie rozumie, że to, czego się boisz, jest tylko 

Twoją  dziką  i  złudną  fikcją.  Uznaje  takie  myśli  za  rozkazy,  które 

urzeczywistnia.  Nie myśl więc źle o rzeczach, których pragniesz – 

inaczej nigdy ich nie otrzymasz.

Zasady są proste: jeśli czujesz, że jesteś bogaty – będziesz bogaty, je-

śli czujesz, że jesteś biedny – będziesz biedny. Jeśli myślisz o biedzie 

– będziesz biedny. Jeśli myślisz o bogactwie – będziesz bogaty.

Prawo przyciągania daje Ci wszystko to, o czym myślisz. Myśl więc 

o sukcesie,  szczęściu,  radości,  luksusie,  obfitości  i  radości.  Skupiaj 

się na tych myślach jak najczęściej. Te myśli sprowadzą do Twojego 

życia wszystko, czego pragniesz.

Możesz pomyśleć, że już kiedyś próbowałeś zrobić coś podobnego, 

ale nie zadziałało. Powiem Ci, dlaczego nie zadziałało: ponieważ po 

tym, jak myślałeś o bogactwie, odczuwałeś jego brak. Nie możesz od-

czuwać żadnego braku, jeśli rzeczywiście chcesz być bogaty.

Jeśli  chcesz  powiedzieć,  że  na  coś  Cię  nie  stać,  przestań  natych-

miast… Zamiast tego powiedz, że stać Cię na wszystko, o czym tylko 

pomyślisz.

Wystarczy,  że  przepełnisz  się  myślami  o  tym, że  czegoś pragniesz 

i poczujesz się,  jakbyś już to  posiadał,  a  prawo przyciągania zrobi 

wszystko, żebyś to posiadł. Pieniądze są materią – najważniejsze jest 

to, w jaki sposób na nie patrzysz. Przekonaj sam siebie do tego, że 
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zasługujesz na dostatek, a prawo przyciągania zrobi wszystko, żeby 

ten dostatek sprowadzić do Twojego życia.

Wielu ludzi narzeka na to, że nie mają pieniędzy i zawsze brakuje im 

gotówki. Ci ludzie zazwyczaj potępiają tych, którzy mają pieniądze, 

dlatego zawsze im ich brakuje. Tylko dlatego, że uważają je za złe. 

A jeśli są one złe, to znaczy, że są czymś, czego w rzeczywistości nie 

chcą posiadać.

Czy spotkałeś się kiedyś ze stwierdzeniami: „ma dużo pieniędzy, bo 

je ukradł”, „pierwszy milion trzeba ukraść”, „pieniądze szczęścia nie 

dają”? Te stwierdzenia to nic innego, jak słowa ludzi, którzy ich nie 

mają i nie będą mieć, dopóki nie zmienią sposobu myślenia. Wyraża-

ją się w nich zazdrość oraz chciwość. Zwróć uwagę na to, że ludzie 

bogaci nie są wcale źli. Te słowa wszakże nie pochodzą od ludzi boga-

tych, ale od ludzi biednych. Są więc one błędnym wyobrażeniem lu-

dzi biednych na temat bogatych.

Najczęstszym powodem biedy jest zazdrość oraz nienawiść do ludzi, 

którzy mają pieniądze oraz do samych pieniędzy. Jaka byłaby Twoja 

reakcja,  gdybyś  zobaczył  stos  plików  z  banknotami  o  nominale 

200 zł w rękach innej osoby? Jeśli nie czułbyś się dobrze, to znaczy, 

że powinieneś zmienić sposób myślenia.  Powinieneś odczuwać ra-

dość z tego, że możesz te pieniądze oglądać i podziwiać.

Jeśli zazdrościsz komuś pieniędzy i żywisz nienawiść do kogoś, kto je 

posiada,  to  odstraszasz  tym  samym  od  siebie  wszelkie  bogactwo. 

Tym samym zamiast przyciągać, odpychasz je. Kiedy złapiesz się na 

tym, że myślisz o kimś negatywnie tylko dlatego, że posiada pienią-

dze, natychmiast zmień kurs i powiedz: „to naprawdę wspaniałe, że 

ten  człowiek  potrafił  zdobyć  tyle  pieniędzy,  to  naprawdę  piękne”. 

Tym samym prawo przyciągania odbierze pieniądze jako coś, czego 

oczekujesz i sprowadzi je do Twojego życia.
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Jeśli  spotkasz  na  swojej  drodze  kogoś,  kto  zdobył  majątek  dzięki 

kłamstwie i kradzieży, to zostaw go w spokoju. Nie myśl w ogóle o ta-

kim człowieku, nie rozmawiaj z nim, zapomnij o nim. Lecz pod żad-

nym  pozorem nie  kieruj  pod  jego  adresem żadnych  negatywnych 

słów ani myśli. To mogłoby Cię doszczętnie zniszczyć.

BOGACTWO, BOGACTWO, BOGACTWO!

BOGACTWO, BOGACTWO, BOGACTWO!

BOGACTWO, BOGACTWO, BOGACTWO!

JEŚLI CHCESZ BYĆ BOGATY – MYŚL TYLKO O BOGACTWIE

Kiedy  wieczorem  kładziesz  się  spać,  powiedz:  „bogactwo”.  Kiedy 

rano wstajesz wypoczęty z łóżka, po wspaniałej nocy, powiedz: „bo-

gactwo”. Kiedy jesz śniadanie, obiad i kolację, powiedz: „bogactwo”. 

BOGACTWO!

Zostałeś  stworzony  do  bogactwa,  luksusu  i  obfitości.  Powinieneś 

więc posiadać tak dużo pieniędzy, aby Twoje życie było pełne. Uro-

dziłeś się, ponieważ zapragnąłeś rozwijać się pod postacią człowieka, 

masz  więc  niepodważalne  prawo do wszystkiego,  czego tylko pra-

gniesz. Jeśli chcesz, możesz otaczać się największymi skarbami świa-

ta – po to się urodziłeś.

Nie możesz zadowalać się tylko tym, co jest Ci niezbędne do życia – 

masz prawo chcieć  czegoś więcej.  Masz prawo do bogactwa.  Myśl 

więc o nim i oczekuj go w swoim życiu, a wkrótce ono zawita.

Pragniesz bogactwa, ponieważ wiesz, że masz do niego prawo – prze-

stań więc temu zaprzeczać. Pieniądze są dla ludzi, a Ty przecież 

jesteś człowiekiem. Przyciągaj do swojego życia obfitość.
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Wyobraź sobie, ile wspaniałości Cię czeka. Będziesz miał pieniądze, 

a dzięki nim uwolnisz się od biedy. Dzięki nim zdobędziesz luksus 

i będziesz żył  jak król.  Pieniądze nie są celem, ale środkiem – nie 

możesz o tym zapominać. Pieniądze są tym, co posłuży Ci jako śro-

dek do lepszego,  szczęśliwszego i  obfitszego życia.  Dopóki  myślisz 

o pieniądzach, dopóty żyjesz w luksusie, nie zapominaj więc o nich.

Przed Tobą znajduje się droga do szczęścia. Wiesz już, jak działa pra-

wo przyciągania, czym ono jest i wiesz, że dzięki niemu zdobędziesz 

wszystko, o czym marzysz. Wiesz, że musisz myśleć tylko pozytyw-

nie, aby prawo działało. Wiesz, że musisz oddawać się myślom o tym, 

że już posiadasz.  Nie możesz dopuszczać do siebie żadnych myśli, 

które przeczą temu, że osiągnąłeś to wszystko, o czym od dawna ma-

rzyłeś. Przepełnij swoje myśli obfitością, a będziesz zawsze miał pod 

ręką tyle pieniędzy, ile potrzebujesz.

Nie polegaj na innych i na tym, że państwo zapewni Ci emeryturę. 

Sam zadbaj o własne życie – nikt tego nie zrobi za Ciebie. Nie możesz 

brzydzić się pieniędzmi – przecież pragniesz je posiadać pod dostat-

kiem.

Nie bój się niedostatku i biedy, ponieważ one istnieją tylko w umy-

słach  ludzi,  którzy  zapomnieli  o  tym,  że  zasługują  na  wszystko, 

o czym marzą.  Zaufaj  sobie  – zasługujesz na wszystko,  czego pra-

gniesz i sam o tym wiesz najlepiej.

Najszybszym sposobem na osiągnięcie stałej obfitości jest poznanie 

prawa przyciągania i zadbanie o to, aby Twoje myśli były przepeł-

nione obfitością. Przyjmij obfitość, którą daje Ci prawo przyciągania, 

a zdobędziesz wszystko: pieniądze, pracę, karierę, szczęście, miłość. 

Poczuj się, jak człowiek bogaty, a bogaty będziesz.
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Masz prawo do pieniędzy, obfitości i wszystkich wspaniałości, które 

Cię otaczają. Powtarzaj sobie kilka razy dziennie, że zasługujesz na 

wszystko, o czym tylko pomyślisz. Jest to afirmacja, która wniesie do 

Twojego życia wiele szczęścia i  radości.  A co najważniejsze: dzięki 

temu przyciągniesz do swojego życia wszystko, o czym tylko pomy-

ślisz. Życie jest wspaniałe. Czyż nie?

Jeśli  chcesz zmienić swoje życie  na lepsze,  powinieneś wyzbyć się 

starych nawyków oraz swojego dawnego sposobu myślenia i zamie-

nić go na taki, który jest słuszny. Musisz wyzbyć się myśli o biedzie, 

a zamiast tego – przepełnić się myślami o bogactwie.

Myśli to coś, co jest wszędzie i we wszystkim. Wszystko, co istnieje 

jest myślą i wszystko, co będzie istnieć, powstanie z myśli. Ty rów-

nież jesteś myślą, przez którą przenika wszechświat. Myśl, która ist-

nieje w Tobie, jest myślą, która jest wszędzie i przenika przez wszyst-

kie  zwierzęta,  przez  wszystkich ludzi,  przez  wszystkie  przedmioty. 

Jesteś nieodłączną częścią wszechświata tak samo, jak wszechświat 

jest nieodłączną częścią Ciebie.

Jako człowiek musisz się rozwijać.  Taka jest  natura wszechświata. 

Musisz poszukiwać drogi, po której będziesz mógł kroczyć. Powinie-

neś  wzrastać  intelektualnie,  ponieważ  jesteś  człowiekiem  i  to  jest 

Twoim obowiązkiem. Musisz się rozwijać, kształtować swój umysł, 

zdobywać nowe szczyty.

Wszechświat się rozwija, a Ty jesteś częścią niego, więc również po-

winieneś się rozwijać. Musisz myśleć, aby żyć. Ponieważ żyjesz, mu-

sisz dbać o swoje myśli. Musisz się uczyć, pogłębiać swoją wiedzę, 

zdobywać nowe umiejętności, kształtować swój charakter, odkrywać 

swoje  największe  talenty.  Powinieneś  jak  najwięcej  widzieć  i wie-

dzieć, aby stać się kimś lepszym, większym i lepiej zorganizowanym 

umysłowo oraz emocjonalnie.
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Musisz działać, zdobywać, posiadać, cieszyć się z obfitości, jaka Cię 

otacza.

Nieprawda – wcale nic nie musisz. Nie musisz, ale chcesz. 

Prawda?

Pragniesz żyć w bogactwie. Chcesz mieć lepsze, wspanialsze życie – 

zasługujesz na nie.

Automatycznie pragniesz pełniejszego życia. Pełne życie jest więc dla 

Ciebie  koniecznością.  Wszechświat  sprzyja  Twoim  pragnieniom 

i chce,  żebyś  posiadał  wszystkie  rzeczy,  które  są  Ci  potrzebne  do 

szczęścia, zabawy, życia, spełnienia. Wszechświat pragnie, abyś był 

bogaty.  Wszechświat  pragnie  Twojego bogactwa,  ponieważ wyraża 

się poprzez Ciebie, a Ty będziesz lepiej go wyrażał, mając władzę nad 

wszystkimi bogactwami, jakie tylko potrafisz sobie wyobrazić. Masz 

prawo do wszystkich bogactw i wszystkiego, czego pragniesz. Musisz 

jednak żyć w harmonii ze wszechświatem, aby w pełni wykorzystać, 

dane Ci życie i wszelkie jego bogactwa.

„Żyć w pełni” oznacza realizować się umysłowo. Nie możesz żyć tylko 

częścią życia. Powinieneś czerpać radość ze wszystkiego, co Cię otacza.

Pragniesz bogactwa nie dlatego, że nie chce Ci się pracować, ale dla-

tego, aby w pełni realizować się pod każdym względem. Zasługujesz 

na to.

Nie pragniesz bogactwa po to, żeby rządzić światem i być sławnym. 

Zasługujesz na to, ale nie dlatego pragniesz bogactwa.

Nie  pragniesz  bogactwa  po to,  żeby  zaznawać  przyjemności  i  żyć, 

zbawiając ludzkość. Masz do tego prawo, ale nie dlatego pragniesz 

bogactwa.
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Pragniesz bogactwa po to, aby podróżować, rozkoszować się smacz-

nymi  napojami  i  przekąskami,  kochać  ludzi,  odkrywać  prawdę 

wszechświata i żyć na najwyższym z możliwych poziomów.

Powinieneś dać z siebie wszystko, by pomagać sobie i światu, ale nie 

możesz poświęcać swojego dobra dla dobra innych.

Jeśli  zdobędziesz takie bogactwo,  jakiego pragniesz,  wówczas dasz 

światu o wiele więcej, niż gdybyś się dla niego poświęcał. Jeśli chcesz 

pomóc sobie i innym, dąż przez cały czas do osiągnięcia jak najwięk-

szego bogactwa. Oczywiście musisz szanować przy tym wszystko, co 

istnieje.

Nie musisz, a nawet nie możesz, kraść, jeśli  chcesz się wzbogacić. 

Taki sposób postępowania do niczego dobrego nie prowadzi.

Nie musisz, a nawet nie możesz, wykorzystywać swojej przewagi do 

wzbogacenia się. Taki sposób postępowania do niczego dobrego nie 

prowadzi.

Nie musisz, a nawet nie powinieneś, zmuszać kogokolwiek do czego-

kolwiek w celu osiągnięcia bogactwa. Taki sposób postępowania do 

niczego dobrego nie prowadzi.

Nie możesz zazdrościć innym ich bogactwa, jeśli chcesz się wzboga-

cić. Powinieneś cieszyć się z tego, że inni ludzie żyją w dostatku, po-

nieważ i Ty również możesz w nim żyć – to wspaniałe.

Najbogatsi ludzie na świecie żyją i umrą – wszyscy, co do jednego. 

Nikt nie żyje wiecznie – to naturalna kolej rzeczy. Lecz ich majątki 

nie umrą wraz z nimi. Zostaną one wykorzystane przez następne po-

kolenia do budowania lepszego świata.  Dlatego warto żebyś zapa-

miętał, że nie warto zdobywać bogactwa kosztem życia własnego ani 

innych ludzi. Wszystko, co istnieje we wszechświecie, jest nieograni-
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czone, dlatego nie możesz o cokolwiek konkurować z innymi ludźmi. 

Wszystko,  czego  pragniesz  możesz  zdobyć  w  spokojny,  naturalny 

sposób. Są miliony sposobów na to, żebyś mógł stać się bogatym. Ale 

w każdym z nich powinieneś zacząć od jednej rzeczy. Od przepełnie-

nia  swoich  myśli  bogactwem  i  przeświadczeniem,  że  wszystko, 

o czym pomyślisz, zostaje urzeczywistnione w chwili, gdy o tym po-

myślisz i czeka na to, abyś wyciągnął po to swoją dłoń.

Masz moc tworzenia wszystkiego, o czym tylko pomyślisz. Ta moc 

jest naturalna, tkwi w Tobie i czeka, abyś Ty ją odkrył.

Pamiętaj, że Twoim celem jako człowieka żyjącego na Ziemi jest od-

nalezienie szczęścia, cokolwiek rozumiesz pod tym pojęciem. Aby je 

osiągnąć, możesz skorzystać z prawa przyciągania, które mówi, że to, 

o czym myślisz – masz i tym się stajesz. Myśl więc o szczęściu, pytaj 

sam  siebie,  czym  jest  szczęście,  poznawaj  własne  szczęście.  Bądź 

w tych sprawach egoistą. Polegaj na sobie, a nie na innych.
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Dlaczego warto mieć pełną wersję?

Jak dzięki mocy swoich myśli osiągnąć co zechcesz w

każdej dziedzinie swojego życia? Niezależnie od tego, czy

chcesz być bogaty, czy chcesz zbudować wspaniały

związek, możesz tego dokonać, nieświadomie korzystając

z prawa przyciągania myśli. Prawo przyciągania, czyli

prawo myślenia, które pozwala osiągnąć wszystko, czego

w życiu pragniesz, spełniło marzenia milionów ludzi, którzy

nawet nie zdawali sobie sprawy, że je stosują. "Po

przeczytaniu książki "Sekrety prawa przyciągania" zdałem

sobie sprawę z tego, że dotychczas prawd zawartych w tej

książce używałem nieświadomie. Mam cudowne życie,

cudowną żonę, cudowne dzieci i dobrą pracę. To książka

dla wszystkich, którzy poszukują, zastanawiają się nad sensem wszystkiego, co nas

spotyka.” A. P. To od myślenia w pewien określony sposób zależy, jakie ludzie

podejmują działania i decyzje, a z nich przecież biorą się rezultaty. Już niedługo Ty

też dowiesz się, jak myślą nie tylko ludzie bogaci, ale także osoby, które mają

szczęśliwe związki i są pewne siebie. Wiedza, jak to osiągnąć, stanie przed Tobą

otworem.

Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli

http://www.zlotemysli.pl/prod/6561/sekrety-prawa-przyc

iagania-krzysztof-trybulski.html
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