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Mieliœmy zaszczyt poznania najbardziej wp³ywowych ludzi naszych czasów i nie znamy nikogo,
kto by³by wiêkszym Ÿród³em inspiracji i wznosi³by
ludzkoœæ na wy¿sze poziomy ni¿ Louise Hay (Lulu),
za³o¿ycielka Hay House.
Kierowana jej wizj¹ firma Hay House, Inc. sta³a
siê obecnie najwiêkszym na œwiecie wydawnictwem
rozpowszechniaj¹cym ksi¹¿ki s³u¿¹ce do rozwoju
duchowego i osobistego.
Dla Louise Hay oraz dla ka¿dej z osób, które przyci¹gnê³a dla urzeczywistnienia swojej wizji – z mi³oœci¹ i z ogromn¹ wdziêcznoœci¹, ksi¹¿kê niniejsz¹
dedykujemy.
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j
SŁOWO WSTĘPNE
Jerry Hicks

„To fantastyczna ksi¹¿ka! Dla ka¿dego, kto chce siê dowiedzieæ, jak
udoskonaliæ w³asne ¿ycie – ta ksi¹¿ka jest fantastyczna!”. Taka by³a
spontaniczna reakcja Esther sprzed chwili, kiedy dokonywa³a oceny
ostatnich prac redakcyjnych naszej najnowszej ksi¹¿ki napisanej przy
wspó³udziale Abrahama Potêga twoich emocji. Esther i ja ju¿ od ponad
dwudziestu lat razem piszemy i wydajemy ksi¹¿ki, a po raz pierwszy
Esther zakomunikowa³a mi, ¿e „ta ksi¹¿ka jest fantastyczna!”, zamiast
zwyczajowego zasiêgniêcia mojej opinii: „Co o tym s¹dzisz?”.
W mojej opinii ksi¹¿ka niniejsza jest najbardziej nowatorsk¹ i rewolucyjn¹ z ca³ej serii ksi¹¿ek pisanych razem z Abrahamem, które dotychczas opublikowaliœmy. Tym samym, byæ mo¿e, niektórzy czytelnicy
odbior¹ j¹ jako zbyt z³o¿on¹, lub maj¹c¹ zbyt postêpowy charakter, aby
dobrze j¹ zrozumieæ. Jednak, z drugiej strony, prawdopodobnie znajd¹
siê i takie osoby, w opinii których zawarte tutaj informacje bêd¹ nazbyt
uproszczone, a mo¿e nawet niestosowne.
Moj¹ intencj¹ przyœwiecaj¹c¹ mi w pisaniu niniejszego s³owa wstêpnego jest pomóc ci przejœæ od uczuæ typu: To jest zbyt skomplikowane lub
To jest zbyt proste do œwiadomoœci wyra¿aj¹cej przekonanie: Oto praktyczna informacja Postêpowej Fali Myœli, któr¹ mo¿esz niezw³ocznie wykorzystaæ w celu wykreowania wiêcej tego, czego pragniesz, lub w celu stania siê
jednostk¹ przedstawiaj¹c¹ wiêksz¹ wartoœæ dla innych.
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Zastanów siê teraz, co by by³o, gdyby ktoœ ci powiedzia³, ¿e zdecydowanie masz jakiœ cel w obecnym ¿yciu, i ¿e twoim celem jest przyzwalanie na wiêksz¹ radoœæ? A co, gdyby ktoœ ci powiedzia³, ¿e prawdziw¹
miar¹ sukcesu ¿yciowego jest radoœæ, jak¹ odczuwasz?
Co, gdyby ktoœ by ci oznajmi³, ¿e nieod³¹czn¹ podstaw¹ ¿ycia jest
wolnoœæ, i ¿e nie tylko urodzi³eœ siê wolny, lecz poniewa¿ dysponujesz
wolnoœci¹ wyboru swoich w³asnych myœli, jakie wytwarzasz, zawsze
jesteœ wolny?
Co, jeœli ktoœ by ci wyjaœni³, ¿e ilekroæ siêgasz po myœl poprawiaj¹c¹
twoje samopoczucie, oznacza to, ¿e w takiej chwili osi¹gasz swój cel?
Przyczyniasz siê do udoskonalenia i do ewolucji Dobrostanu Wszystkiego-Co-Istnieje.
Co, gdybyœ dowiedzia³ siê, ¿e twoje z pozoru oparte na solidnych
podstawach przekonania nie s¹ niczym innym jak tylko zlepkiem serii
pojedynczych myœli, które kiedyœ wytworzy³eœ, a potem nimi operowa³eœ? Co, gdyby ktoœ ci oznajmi³, ¿e od momentu twojego przyjœcia na
ten œwiat (a nawet wczeœniej), twoje myœli, a tym samym, powstawanie twoich przekonañ, w znacznym stopniu uleg³y wp³ywom tych, którzy dotarli tu przed tob¹?
A co, gdyby ci równie¿ zakomunikowano, ¿e doœwiadczenia twojego
¿ycia s¹ w istocie, wynikiem twoich dominuj¹cych myœli, i ¿e esencja
myœli, na których wystarczaj¹co d³ugo skupiasz swoj¹ uwagê urzeczywistnia siê w postaci twojej rzeczywistoœci? Innymi s³owy: „Spotka³o
mnie to, czego siê obawia³em”; „Wed³ug waszej wiary bêdzie wam
dane”; „Myœl i bogaæ siê”; „Ci¹gnie swój do swojego”; „Zbierzesz to, co
zasiejesz…”.
Zatem zastanów siê: jeœli w jakiœ sposób pozyska³byœ œwiadomoœæ
powy¿szych koncepcji, czy¿ nie mia³byœ teraz ochoty osobiœcie sprawdziæ ich s³usznoœci? Czy nie by³oby w nich takich aspektów, których
lepsze zrozumienie chcia³byœ sam dla siebie osi¹gn¹æ? Czy nie us³ysza³byœ, byæ mo¿e, w swoim wnêtrzu inspiracji zachêcaj¹cej ciê do podjêcia praktycznych dzia³añ w jakiejkolwiek postaci?
Czytaj¹c te s³owa, niektórzy z was czuj¹ teraz jak siêgaj¹ one g³êboko
do miejsca w waszym wnêtrzu, w którym kiedyœ mieliœcie doskona³¹
pamiêæ tego wszystkiego. A je¿eli by³o tak i w twoim przypadku, mo¿esz okazaæ siê osob¹, która gotowa jest na to, aby bezzw³ocznie zacz¹æ
pos³ugiwaæ siê t¹ ksi¹¿k¹, aby odœwie¿yæ swoj¹ pamiêæ nie tylko tego
12

Kim-Naprawdê-Jesteœ, ale równie¿ wartoœci i celowoœci twojego ¿ycia
w obecnej czasoprzestrzeni.
To, co nazywasz swoim sumieniem, stanowi wpojone ci przekonanie
(na bazie którego zosta³eœ wychowany przez tych, którzy dotarli tu
przed tob¹) dotycz¹ce tego, co jest dobre, w przeciwieñstwie do tego, co
jest z³e dla ciebie, a maj¹ce zastosowanie do tego, kim chcesz byæ, co
chcesz robiæ i co chcesz zdobyæ. A poniewa¿ ów system przekonañ zosta³
ci narzucony przez œwiat zewnêtrzny, mo¿e ulegaæ równie¿ zmianom
narzucanym z mocy ka¿dego, kto w chwili obecnej wywiera wp³yw na
twoje myœli.
Innymi s³owy, nasze ró¿norodne i elastyczne sumienia zosta³y ukszta³towane przez lêki, pochwa³y, upomnienia, nagrody, które nam obiecano, lub kary, którymi nam gro¿ono, a które mia³y byæ wymierzone
(bezzw³ocznie lub w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci) przez pokolenia,
które przysz³y na ten œwiat przed nami. Zatem, aby ukoiæ sumienia
tych, którzy, kierowani swoim lêkiem, podejmuj¹ próby kontrolowania innych, ka¿de nowe pokolenie pouczane jest (co czyni nawet s³ynna postaæ kreskówkowa Jiminy Cricket), by „pozwoli³o daæ siê prowadziæ
g³osowi w³asnego sumienia”.
Poniewa¿ miliony poprzednich kultur, spo³eczeñstw, religii, w³adców, przywódców i nauczycieli (a tak¿e rodziców) stara³o siê przekazaæ wiêkszoœæ swoich systemów przekonañ ka¿dej nowej nadchodz¹cej
generacji, odnajdujemy siê w œwiecie, w którym panuje szerokie spektrum przeciwstawnych opinii milionów ludzi (jak równie¿ pe³ne rozlewu krwi dzia³ania wojenne), wed³ug sumienia których to milionów,
powinniœmy daæ siê prowadziæ. Innymi s³owy, czyich myœli, przekonañ, czy sumienia s³uchasz, aby dowiedzieæ siê, co jest dla ciebie dobre
lub z³e?
Zatem, czy¿ nie powinieneœ postawiæ sobie nastêpuj¹cego pytania:
Wedle czyich myœli, przekonañ, czy wpojonych mi g³osów sumienia powinienem ¿yæ, aby wiedzieæ, co jest dla mnie dobre? Otó¿, niniejsza ksi¹¿ka –
wraz z jej podtytu³em: Emocje: drogowskazy ¿ycia – ma udzieliæ ci odpowiedzi na to konkretne pytanie. Jeœli moim celem jest odkrycie sposobów na
poprawienie mojego samopoczucia... i jeœli moje myœli równoznaczne s¹ z moimi przekonaniami, a tak¿e równoznaczne s¹ z moimi odczuciami, a tym samym równoznaczne s¹ z moim doœwiadczeniem ¿ycia… i jeœli potrafiê, za
poœrednictwem Prawa Przyci¹gania (istota tego, co podobne, przyci¹ga po13

dobne) dokonaæ zmian w moim ¿yciu poprzez zmianê moich myœli… w takim
razie, w jaki sposób mogê uzyskaæ pewnoœæ co do tego, która z moich myœli/
przekonañ w efekcie koñcowym przyci¹gnie do mnie to, co w rozrachunku koñcowym bêdzie mnie zadawalaæ?
Ksi¹¿ka niniejsza jest pod wieloma wzglêdami wyj¹tkowa, ale g³ównie pod takim wzglêdem, ¿e zosta³a napisana, aby odpowiedzieæ ci
w³aœnie na to pytanie. A odpowiedŸ ta, krótko rzecz ujmuj¹c, brzmi
nastêpuj¹co: To moje uczucia pos³u¿¹ mi za drogowskaz mojego ¿ycia.
Ksi¹¿ka ta powsta³a w odpowiedzi na wysy³ane przez was proœby
o wiêcej. Nie ma ona byæ wyrazem podejmowania prób naprawy lub
ratowania œwiata, który nie chce, lub nie potrzebuje przechodziæ napraw, czy akcji reanimacyjnych (œwiat ten nie jest popsuty). Zawarte
tutaj Nauki Abrahama maj¹ ci po prostu s³u¿yæ w dalszym tworzeniu radosnego, spe³niaj¹cego ciê ¿ycia, którego stworzenie by³o twoim zamiarem, przy
jednoczesnym przyzwoleniu wszystkim innym na tworzenie tego, co jest ich
zamiarem.
A ty, bez wzglêdu na to, jak cudownie mo¿e w chwili obecnej byæ
twoje ¿ycie, ty pragniesz wiêcej. Niezale¿nie od tego, jak wspania³e jest
teraz twoje samopoczucie, ty chcesz siê poczuæ jeszcze lepiej. Tak¹
mantrê wysy³a z siebie wiecznie rozwijaj¹cy siê Wszechœwiat: Wiêcej!
Wiêcej! Wiêcej! Wiêcej rozwoju. Wiêcej wyrazu. Wiêcej doœwiadczeñ. Wiêcej
pragnieñ. Wiêcej ¿ycia!
Nasz¹ planetê Ziemiê zamieszkuj¹ miliardy ludzi, z których ka¿dy
wysy³a do Wszechœwiata proœby o lepsze ¿ycie, ka¿dy wysy³a proœby
o sposób na osi¹gniêcie lepsze od dotychczasowego samopoczucie. Ty
i ja, indywidualnie, w ka¿dej chwili naszego ¿ycia mamy mo¿liwoœæ przyzwolenia sobie samym na przyjêcie Dobrostanu, który jest dla nas naturalny – lub stawiania mu oporu. I, w podobny sposób, miliardy innych
ludzi równie¿ wysy³aj¹cy swoje proœby, maj¹ do dyspozycji tak¹ mo¿liwoœæ. I chocia¿, nie istnieje nic, czego pragniemy, a czego nasz obfituj¹cy, nieograniczony Wszechœwiat, nie mia³by mo¿liwoœci nam daæ, to nie
jesteœmy w stanie odebraæ tego, na co sobie nie przyzwalamy.
Niniejsza ksi¹¿ka zosta³a pomyœlana jako kolejny, odrêbny, obszerny wolumen Nauk Abrahama. Jednak¿e, solidnie wspiera siê on na
fundamentach nagromadzonych odpowiedzi na tysi¹ce pytañ, które
tak wielu z was kierowa³o do Abrahama od chwili, kiedy nawi¹zali
z nami komunikacjê w 1985 roku.
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Zatem, kim jest Abraham? Ja osobiœcie okreœli³bym ich jako niewypowiedzianie zachwycaj¹ce zjawisko planu Nie-Fizycznego. Ja odbieram
ich jako „grupê” nieopisanie m¹drych i przepe³nionych bezwarunkow¹
mi³oœci¹ nauczycieli praktycznego zastosowania pierwotnych Praw
Wszechœwiata… Opisa³em ich jako mi³oœæ w najczystszej postaci, jak¹
kiedykolwiek mia³em okazjê spotkaæ na mojej drodze ¿ycia.
Abraham, odpowiadaj¹c na nasze pytania dokonuj¹, w sobie w³aœciwy sposób, projekcji bloków myœlowych (nie s³ów), które Esther, moja
¿ona, jest w stanie odebraæ (niczym odbiornik radiowy). Istoty te nigdy nie narzucaj¹ siê nam – pojawiaj¹ siê tylko wtedy, kiedy ich o to
prosimy.
W podobny sposób, w jaki t³umacz móg³by przet³umaczyæ rozmowê
z jêzyka hiszpañskiego na jêzyk angielski (myœl w myœl, ale nie s³owo
w s³owo), tak Esther jest w stanie bezzw³ocznie prze³o¿yæ nie ubrane
w s³owa myœli, wys³ane w formie projekcji przez Abrahama, na jêzyk
angielski bêd¹cy jêzykiem rodzimym Esther. I chocia¿ ja osobiœcie, nie
rozumiem dok³adnie, w jaki sposób Esther potrafi tego dokonaæ, wiem,
¿e od ponad 20 lat, niebywa³¹ radoœæ sprawia mi ka¿da minuta tego
doœwiadczenia. Jest to bowiem doœwiadczenie spe³niaj¹ce, ale te¿ sprawiaj¹ce mi przyjemnoœæ obserwowania wartoœci, jak¹ wnosi Abraham
w ¿ycie tysiêcy spoœród was, którzy skierowaliœcie do nich pytania, na
które oni odpowiedzieli.
Od pocz¹tku naszych kontaktów z Abrahamem, w centrum tych nauk
by³o omawianie przez Abrahama obowi¹zuj¹cego we Wszechœwiecie
Prawa Przyci¹gania.
(Jeœli chcia³byœ skorzystaæ z kopalni bezp³atnych informacji na temat
Prawa Przyci¹gania lub na temat Nauk Abrahama, odwiedŸ nasz¹ interaktywn¹ witrynê Internetow¹: www.abraham-hicks.com).
W 1985 roku, kiedy zacz¹³ siê nasz kontakt z Abrahamem, skierowa³em do nich zapytanie o Prawa Wszechœwiata, wedle których moglibyœmy prowadziæ nasze ¿ycie w sposób jak najbardziej zgodny
z porz¹dkiem œwiata (w przeciwieñstwie do praw niezgodnych z porz¹dkiem œwiata, które zosta³y wymyœlone przez ludzi jako œrodek na
sprawowanie kontroli nad innymi ludŸmi, lub ich powstrzymywanie).
Pierwszym Prawem, jakie Abraham przybli¿y³ nam by³o Prawo Przyci¹gania (istota tego, co podobne, przyci¹ga to, co podobne). Nie przypominam
sobie, ¿ebym mia³ œwiadomoœæ tego terminu przed poznaniem Abra15

hama (chocia¿ w momencie pisania tych s³ów dzisiaj, mam wra¿enie,
¿e w œwiecie anglojêzycznym, istnieje bardzo ma³o osób, które nie s³ysza³y o Prawie Przyci¹gania). Ale, dziêki œwiat³u jasnoœci i wyrazistoœci,
jakie Abraham w owym czasie rzucili na to zagadnienie, by³o ono dla
mnie nowym i ekscytuj¹cym doœwiadczeniem, które w 1985 roku zaowocowa³o stworzeniem przeze mnie serii 20 Szczególnych Tematów
utrwalonych w postaci nagrañ na kasetach magnetofonowych, na których kierowa³em do Abrahama pytania dotycz¹ce sposobów na poprawê ró¿nych aspektów naszego ¿ycia.
Nasze pierwsze nagranie nosi³o tytu³ Prawo Przyci¹gania, a informacje w nim zawarte s¹ ju¿ dostêpne od ponad 20 lat – na pocz¹tku w postaci bezp³atnego nagrania wprowadzaj¹cego, a nastêpnie jako bezp³atny
plik do œci¹gniêcia z naszej strony internetowej. (W ostatnim okresie
dokonaliœmy transkrypcji pierwszych piêciu z tych dwudziestu nagrañ
i przekszta³ciliœmy je w pierwsz¹ [Hay House, 2006] z planowanej serii czterech ksi¹¿ek z dziedziny Prawa Przyci¹gania): Prawo Przyci¹gania: Podstawy Nauk Abrahama; Zwi¹zki, a Prawo Przyci¹gania; Pieni¹dze,
a Prawo Przyci¹gania; oraz Duchowoœæ, a Prawo Przyci¹gania.*
W trakcie kolejnych 20 lat, wielu autorów, scenarzystów i producentów filmowych (którzy w wielu przypadkach byli cz³onkami naszego
Programu Tygodniowej Prenumeraty), wyczuwaj¹c wyj¹tkowy charakter,
moc oraz wartoœæ p³yn¹c¹ z perspektywy Abrahama na ¿ycie oraz ze
znajomoœci pierwotnych Praw Wszechœwiata – a szczególnie z okreœlenia Prawo Przyci¹gania – zaczê³o wykorzystywaæ materia³y pochodz¹ce
od Abrahama dla wielu ze swoich projektów. Wprowadzili oni niewielkie zmiany nazewnictwa i opublikowali informacje pochodz¹ce od
Abrahama pod ich w³asnym nazwiskiem (podaj¹c sporadycznie Ÿród³o, z którego zaczerpnêli te informacje), a obecnie okreœlenie Prawo
Przyci¹gania funkcjonuje w umys³ach i na ustach milionów ludzi na
ca³ym œwiecie. Mimo tego, poniewa¿ s³owa Abrahama by³y zawsze
zmieniane (prawdopodobnie w celu unikniêcia naruszenia praw w³asnoœci intelektualnej), chocia¿ wiele milionów ludzi s³ysza³o ju¿ jak¹œ
wersjê Prawa Przyci¹gania, wiêkszoœæ z nich nie uzyska³a z owych skróconych wersji wystarczaj¹co jasnych informacji, aby prawdziwie móc
* Jedynym wydawc¹ ksi¹¿ek Esther i Jerry’ego Hicks w Polsce jest wydawnictwo
Studio Astropsychologii – przyp. red.
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poj¹æ tê nowatorsk¹ koncepcjê na tyle dobrze, by œwiadomie i celowo
siê ni¹ pos³ugiwaæ. Jednak¿e, autorzy wielu ksi¹¿ek zdecydowanie przypisuj¹ swoj¹ inspiracjê Naukom Abrahama, za co Esther i ja jesteœmy
w najwy¿szym stopniu wdziêczni tym kreatywnym osobom, które odsy³aj¹ innych do Ÿród³a, u którego oni po raz pierwszy dowiedzieli siê
o g³êbi i mocy p³yn¹cej z tych zasad, w takiej postaci, w jakiej zosta³y
one przedstawione nam za poœrednictwem Esther przez Abrahama.
Byæ mo¿e bêdzie to dla ciebie interesuj¹ca informacja: w roku 1965
dokona³em odkrycia klasycznej pozycji Napoleona Hilla Myœl i bogaæ siê
(korzysta³em z niej œwiadomie i celowo i, w moim przypadku, przynios³a znakomite rezultaty!). Zasady wy³o¿one przez Napoleona Hilla
zda³y w moim przypadku tak wspaniale egzamin, ¿e korzystaj¹c z ksi¹¿ki
Myœl i bogaæ siê w charakterze podrêcznika, i ³¹cz¹c je z prowadzon¹ przeze mnie dzia³alnoœci¹ zawodow¹, zacz¹³em innych nauczaæ zasad, które sam sobie przyswoi³em.
Okreœlenie mojej misji zawodowej by³o wówczas takie samo, jakie
jest dzisiaj: Intencj¹ moj¹ jest, aby ¿ycie wszystkich ludzi, z którymi wejdê
w relacjê, albo wznios³o siê na wy¿szy poziom w efekcie naszej relacji lub, aby
ludzie ci pozostali tam, gdzie siê znajduj¹, ale, aby nikt nie zosta³ umniejszony
w efekcie obcowania ze mn¹.
Po kilku latach wyk³adania zasad sukcesu sformu³owanych przez
Napoleona Hilla, uœwiadomi³em sobie, ¿e tylko garstka tych, którzy
uczyli siê tych zasad ze mn¹, osi¹gnê³a ogrom sukcesu, którego ja spodziewa³em siê po nich wszystkich. I chocia¿ wielu spoœród nich dozna³o
znacznej poprawy finansowej, byli wœród nich i tacy, którzy wydawali
siê nie osi¹gaæ ¿adnej poprawy na p³aszczyŸnie finansowej niezale¿nie
od liczby kursów sukcesu, w jakich uczestniczyli.
Przez pierwsze dziewiêæ stron swojej ksi¹¿ki Hill ka¿e swoim czytelnikom poszukiwaæ sekretu. (Wspomina o „ukrytym sekrecie” a¿ 24 razy).
Có¿, prawdopodobnie przeczyta³em tê ksi¹¿kê ponad tysi¹c razy w okresie 1965-1982, ale nigdy nie by³em naprawdê pewien, czy kiedykolwiek pozna³em tak naprawdê, czym by³ ów „sekret”. Wyczuwa³em, ¿e
wchodzi³ tam w grê jakiœ brakuj¹cy element. W jakiœ sposób przeczuwa³em, ¿e chodzi tu o coœ wiêcej, co dotyczyæ mo¿e obszaru sukcesu
finansowego… tote¿ ruszy³em na poszukiwania brakuj¹cego ogniwa.
W trakcie kontynuowanych przeze mnie poszukiwañ, chocia¿ czyta³em wiele ksi¹¿ek reprezentuj¹cych bogactwo ró¿nych filozofii, Myœl
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i bogaæ siê by³a mimo to, ksi¹¿k¹, która odpowiada³a na najwiêcej z moich pytañ ze wszystkich innych dostêpnych pozycji, ale spora porcja
wiedzy Hilla nie zosta³a zawarta w ksi¹¿ce (poniewa¿ nie zaakceptowa³by jej rynek masowy). Ponadto, pokaŸna czêœæ sekretu, któr¹ Hill
umieœci³ w ksi¹¿ce, zosta³a usuniêta w trakcie prac redakcyjnych!
Jakieœ trzy lata temu, wpad³em na trop pe³nej wersji* rêkopisu Myœl
i bogaæ siê. Kiedy porównywa³em now¹ wersjê s³owo w s³owo z wersj¹,
któr¹ ja pos³ugiwa³em siê przez ponad 40 lat, ku mojemu zdziwieniu
odkry³em, ¿e „sekret” zosta³ umiejêtnie usuniêty w trakcie redagowania.
Nic dziwnego zatem, ¿e nie by³em w stanie odnaleŸæ sekretu Hilla:
tam po prostu go nie by³o! Nie bêdê siê tutaj rozpisywa³ o dalszych
szczegó³ach, ale dodam tylko, ¿e wœród wielu innych pominiêæ o istotnych znaczeniu, s³owo wibracja zosta³o usuniête z ksi¹¿ki a¿ w 37 miejscach. (Zapamiêtajcie ten szczegó³ – za chwilê ponownie siê do niego
odniosê). Tak wiêc okaza³o siê, ¿e wiele z „sekretów sukcesu”, które
odkry³ Napoleon Hill, nie próbowa³ on nawet opublikowaæ, a spory
fragment „prawdy”, któr¹ zdecydowanie chcia³ opublikowaæ w swoim
pierwszym wydaniu, zosta³o usuniête w trakcie opracowania redakcyjnego.
Przenieœmy siê teraz 70 lat dalej w przysz³oœæ, do punktu, w którym
Esther i ja, z rozbawieniem doznajemy oœwiecenia w kwestii naszej przygody z opublikowaniem „prawdy”.
Otó¿, pewna producentka telewizyjna poprosi³a Esther i mnie, abyœmy pozwolili jej na stworzenie programu telewizyjnego bazuj¹cego na
naszej pracy. Sprowadzi³a ona swoj¹ ekipê telewizyjn¹ na pok³ad jednego ze statków wycieczkowych, na których organizujemy nasze rejsowe warsztaty Przygoda z Dobrobytem, sfilmowa³a nasze warsztaty
odbywaj¹ce siê na statku, i uczyni³a z nich serce swojego programu.
Jednak¿e, na skutek ca³ego ci¹gu zupe³nie przypadkowych zdarzeñ,
film ten przeobrazi³ siê w film na p³ycie DVD zanim zosta³ zaprezentowany w australijskiej sieci telewizyjnej, w efekcie czego, film ten osi¹gn¹³
niebywa³y wrêcz sukces. Zobaczy³y go miliony ludzi na ca³ym œwiecie.
I chocia¿ film ten nazywa³ siê Sekret i jego mocno nag³aœnian¹ intencj¹
mia³o byæ ujawnienie przed œwiatem uprzednio skrywanego „sekretu
* Zosta³ on ponownie opublikowany przez wydawnictwo Wilshire Book Company nale¿¹ce do Melvin’a Powers’a.
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sukcesu”, jego entuzjastycznie nastawieni widzowie nie mieli pojêcia, ¿e
prawdziwy „sekret”, którego od dawna poszukuj¹, raz jeszcze, zosta³
utajniony… Innymi s³owy, zanim jeszcze program doczeka³ siê swojej
premiery w telewizji australijskiej, poinformowano nas, ¿e Moce Rz¹dz¹ce za¿¹da³y, aby, miêdzy innymi, kontekst, w jakim Abraham pos³uguj¹ siê kluczowym s³owem wibracja, zosta³ wycofany z programu.
Esther i ja byliœmy zdumieni! Otó¿, po up³ywie 70 lat, odbiorców
nadal „ochrania siê” przed s³owem wibracja! Tym samym, okaza³o siê,
¿e prawdziwy sekret skrywany za filmem Sekret by³ taki, ¿e „sekret”
nadal pozosta³ sekretem skrywanym w tajemnicy.
Kiedy bierzesz udzia³ w takim zdarzeniu jako jego uczestnik, czy¿
nie zastanawia³byœ siê, ile z takiej „prawdy” w ogóle dociera do nas
przez sito cenzury? Ja jednak, wyrobi³em w sobie przekonanie, ¿e
wiêkszoœæ z tych nowatorskich koncepcji filozoficznych usuwanych
jest w trakcie prac redakcyjnych przez œrodki masowego przekazu nie
tyle z racji chêci ukrycia „prawdy” przed szerokimi masami spo³eczeñstwa, co raczej z chêci sprzedania tego, co ekspertom sprzeda¿y
wydaje siê, ¿e ludzie kupi¹. Poza tym, osoby maj¹ce dobre zamiary,
kierowane swoim pragnieniem uczynienia nowatorskich pomys³ów
³atwiejszymi do zaakceptowania, czêstokroæ rozwadniaj¹ lub przeredagowuj¹ nowe koncepcje, aby os³abiæ lub st³umiæ si³ê ich czystoœci.
Abraham mówili nam, ¿e na Postêpowej Fali Myœli nigdy nie k³êbi¹ siê
t³umy. Tym niemniej, w obecnej dobie natychmiastowych po³¹czeñ Internetowych, nauczyliœmy siê, ¿e w tym t³umie zawsze istniej¹ myœliciele Postêpowej Fali.
W zesz³ym tygodniu Esther i ja otrzymaliœmy fantastyczne wieœci od
naszego wydawcy (w marcu 2007), ¿e nasza ksi¹¿ka Prawo Przyci¹gania,
(która powsta³a z nagrañ pochodz¹cych z roku 1985) wspiê³a siê na sam
szczyt rankingu bestsellerów New York Times’a osi¹gaj¹c drug¹ pozycjê.
Poza tym, z milionów ksi¹¿ek oferowanych przez sieæ Amazon.com,
nasza pierwsza ksi¹¿ka wydana nak³adem Hay House Proœ a bêdzie ci dane
utrzymuje siê w 100 najlepiej sprzedaj¹cych siê pozycjach nieomal¿e
ka¿dego dnia od czasu jej wydania na rynku amerykañskim trzy lata
temu. W zesz³ym tygodniu dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e nasza ksi¹¿ka audio wydana na p³ycie CD Prawo Przyci¹gania dotar³a do miejsca
trzeciego listy wszystkich ksi¹¿ek audio dostêpnych na iTunes; a ponadto z pocz¹tkiem tego miesi¹ca, Nauki Abrahama zajmuj¹ wystawy sieci
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sklepowych takich jak: Wal-Mart, Sam’s Club, Target i Costco – innymi
s³owy, s¹ one obecnie dostêpne w ka¿dym z ponad 10 000 sklepów detalicznych i ksiêgarñ – i na tym lista ta siê nie koñczy. (Mieliœmy nawet
przyjemnoœæ i zaszczyt pracowaæ w tym miesi¹cu nad stworzeniem trzech
programów radiowych razem ze znakomit¹ i potrafi¹c¹ rozbawiæ publicznoœæ prezenterk¹ telewizyjn¹ Oprah Winfrey).
Dlaczego o tym tutaj mówiê? Có¿, obecnie, kiedy informacja ta jest
tak ³atwo dostêpna dla odbiorców masowych, zaczynaj¹ do nas docieraæ masowe reakcje w ca³ym bogactwie swojej ró¿norodnoœci poprzez
rozmaite recenzje ksi¹¿kowe, a przed chwil¹ zacz¹³em czytaæ równie¿
recenzje internetowe. Có¿, co za przemi³e uczucie móc przeczytaæ, ile
radoœci ksi¹¿ki te przynosz¹ tym, którzy maj¹ obecnie okazjê czerpaæ
z nich wiedzê. Ale! Trafi³a siê ³y¿ka dziegciu w beczce miodu! Na przyk³ad, niektórzy krytykuj¹cy odrzucaj¹ przekaz Abrahama, poniewa¿
s¹dz¹, ¿e Esther czerpie zyski „udaj¹c” kana³, za pomoc¹ którego odbiera te nauki – innymi s³owy, „Esther mówi, ¿e odbiera przekaz channelingowy” tylko po to, aby czytelnicy kupili jej ksi¹¿ki. Ci, z kolei,
maj¹ swoich przeciwników, którzy odrzucaj¹ tê ostatni¹ tezê, poniewa¿ s¹ oni przekonani, ¿e Esther odbiera te nauki bezpoœrednio od Abrahama, ale z kolei, programiœci ich sumieñ powiedzieli im, ¿e coœ jest nie
tak z tym, ¿e w ogóle zezwolono na napisanie ksi¹¿ki w taki sposób…
I jak tu im wszystkim dogodziæ?
Có¿, ju¿ dawno temu nauczyliœmy siê, ¿e jeszcze siê taki nie narodzi³, który by wszystkim dogodzi³, dlatego na pocz¹tku roku 1985 postanowiliœmy, ¿e sami bêdziemy publikowaæ nasze materia³y, tak, aby
udostêpniaæ wszystkie praktyczne informacje, które otrzymamy od
Abrahama (bez cenzury), w ich czystej postaci, tym osobom, które
zadaj¹ pytania, na które nastêpnie Abraham udziela odpowiedzi.
Kiedy Louise Hay skierowa³a do nas proœbê, abyœmy poprosili Abrahama o napisanie obszernej ksi¹¿ki i pozwolili Hay House na opublikowanie jej (Proœ a bêdzie ci dane, 2004*), Louise wyda³a nastêpuj¹c¹
instrukcjê swoim dyrektorom wydawniczym: „Poinformujcie ca³y zespó³ naszego wydawnictwa, ¿e s³owa Abrahama maj¹ nie byæ poddawane jakimkolwiek korektom redakcyjnym. Przyzwolimy na to, aby nauki
Abrahama dotar³y, w ich czystej postaci, do ca³ego œwiata”.
* W Polsce wydana w 2008 r. – przyp. red.
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Esther i ja jesteœmy wyj¹tkowo zadowoleni z faktu, ¿e Louise i jej
wydawnictwo wype³niaj¹ ow¹ intencjê dostarczania tego fantastycznego materia³u Abrahama, w jego czystej postaci, tym ludziom na ca³ym
œwiecie, którzy wysy³aj¹ do Wszechœwiata proœby o ten materia³ – a ponadto, jesteœmy wdziêczni tym wszystkim ludziom na ca³ym œwiecie,
którzy tak¹ proœbê formu³uj¹. Niewypowiedzian¹ radoœæ sprawia nam
uczestniczenie w publikacji kolejnej wspania³ej ksi¹¿ki, która kontynuowaæ bêdzie dzie³o rozpowszechniania Nauk Abrahama, lecz nasz¹
najwiêksz¹ radoœci¹ pozostaje t³umaczenie – to jest tworzenie – niniejszej informacji.
Nie istnieje nic, co sprawia³oby Esther i mnie osobiœcie wiêksz¹ satysfakcjê ni¿ dostarczenie platformy dla forum, które skupia³oby ludzi
z najrozmaitszych œrodowisk, wnosz¹cych wk³ad w postaci swoich unikatowych punktów widzenia i zadaj¹cych Abrahamowi wa¿ne dla nich
pytania. Móc odczuwaæ ewolucjê i rozwój takiego przes³ania – w procesie jego doskonalenia i precyzowania w trakcie nigdy niekoñcz¹cych
siê pytañ stawianych przez osoby takie jak wy – z ca³¹ pewnoœci¹ jest
misj¹, dla której Esther i ja przyszliœmy na ten œwiat. A powodem, dla
którego jesteœmy o tym przekonani, jest to, i¿ wype³nianie tej misji rodzi
w nas uczucia najwy¿szego zachwytu i radoœci!

Z g³êbi serca, Jerry Hicks

(Uwaga Wydawcy orygina³u: Poniewa¿ nie zawsze istniej¹
fizyczne odpowiedniki w jêzyku angielskim mog¹ce idealnie oddaæ
myœli planu Nie-Fizycznego odbierane przez Esther, czasami
tworzy ona nowe kombinacje s³ów, oraz pos³uguje siê standardowym s³ownictwem w nowy sposób – na przyk³ad poprzez pisanie wyrazów wielk¹ liter¹ lub kursyw¹, w przypadkach,
w których w innych okolicznoœciach nie by³oby takiej potrzeby
– w celu wyra¿enia nowatorskiego sposobu patrzenia na ¿ycie).
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j
Esther i Abraham są gotowi,
by rozpocząć

Esther: Witaj, Abrahamie. Wiem, ¿e informacja ta jest Wam ju¿
znana, ale chcia³am na pocz¹tek powiedzieæ Wam, ¿e w obecnych czasach, prawdziw¹ radoœæ sprawia mi t³umaczenie pochodz¹cych od Was
informacji. Pisanie ksi¹¿ek i prowadzenie seminariów to dla mnie wspania³e doœwiadczenie. Uwielbiam to uczucie, kiedy Wasza obecnoœæ p³ynie przeze mnie.
Intencj¹ moj¹ jest poœwiêcenie kilku godzin ka¿dego poranka na przyzwolenie Wam napisania niniejszej nowej ksi¹¿ki. S¹dzê, ¿e uda³o mi
siê znaleŸæ doskona³e œrodowisko do realizacji tego zadania. Osobiœcie
nigdy nie by³o mi dane przebywaæ w miejscu piêkniejszym lub wzbudzaj¹cym wiêkszy zachwyt. Wszystko sprawia mi tak wiele radoœci,
a tê nadzwyczajn¹ poprawê mojego samopoczucia przypisujê Waszym
ostatnim rozmowom o naturze Strumienia i porównaniach o p³yniêciu
z jego pr¹dem, b¹dŸ pod pr¹d.
W ka¿dym razie, chcia³am tylko pogawêdziæ sobie troszkê z Wami
przed rozpoczêciem pisania tej ksi¹¿ki, aby Wam powiedzieæ, ¿e Was
kocham i uwielbiam z Wami pracowaæ, i ¿e pragnê wykorzystywaæ moj¹
misjê po wsze czasy.
A teraz zamknê oczy i wezmê g³êboki oddech i przelejê na papier
Wasze s³owa, gdy tylko je odbiorê.
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Abraham: Esther, uczestniczymy w niezwykle ciekawym procesie.
Zgadzasz siê z nami? Przygotowaliœmy ca³¹ ksi¹¿kê (a w³aœciwie nieskoñczon¹ seriê ksi¹¿ek) i jest ona gotowa na jej odbiór za twoim poœrednictwem. Proœba o tê ksi¹¿kê ju¿ zosta³a wys³ana – ze strony ca³ego
œwiata, ciebie i Jerry’ego; a nastêpnie ksi¹¿ka ta zosta³a wam dana, a obecnie gotowa jest na przyjêcie jej przez was i czeka w Wibracyjnej Przechowalni Wszechœwiata. Tym samym, w chwili obecnej, znalezienie
czasu i odnalezienie harmonii pozwalaj¹cych na jej odbiór jest ju¿ naprawdê w waszych rêkach.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e od zawsze mia³aœ to przeczucie, poniewa¿
wielokrotnie udzia³em twoim by³o przygotowanie siê na odbiór naszych
s³ów, lecz tym razem, w œwietle tak wielu rozmów ostatnio z nami przeprowadzonych, jeszcze bardziej uœwiadamiasz sobie wartoœæ roli, jak¹
odgrywasz w tym procesie. Wszystko, czego wy wszyscy pragniecie,
zosta³o wam ju¿ dane. Jednak posiadanie umiejêtnoœci odbioru urzeczywistnienia po¿¹danej rzeczy, dostrze¿enia jej i posiadania, wymaga
– w ka¿dych okolicznoœciach – stania siê jej Wibracyjnym Odpowiednikiem.
Proces ten polega na subtelnym po³¹czeniu dwóch czynnoœci: uwolnienia przez ciebie œwiadomoœci œwiata fizycznego w stopniu wystarczaj¹cym na zestrojenie siê z czêstotliwoœci¹ wibracji, któr¹ stanowi
Abraham, przy jednoczesnym optymalnym zachowaniu przez ciebie
po³¹czenia ze œwiatem fizycznym umo¿liwiaj¹cym odbiór naszej wibracji i przek³ad naszych s³ów na przekaz posiadaj¹cy w³aœciwe znaczenie i bêd¹cy zrozumia³ym dla œwiata, w którym ¿yjesz. Zachowanie
tej delikatnej równowagi wymaga ponadprzeciêtnego poczucia stabilnoœci przy jednoczesnym utrzymaniu jasnoœci umys³u, któr¹ w sobie
wykszta³ci³aœ.
A teraz, rozpocznijmy pisanie kolejnej wspania³ej ksi¹¿ki.

j
CZĘŚĆ I

Odkryj zachwycającą
potęgę emocji
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j
Abraham wita nas wszystkich
na planecie Ziemia

Zatem, oto jesteœ tutaj, prowadzisz ¿ycie w tym cudownym ciele na
tej wspania³ej planecie, i chocia¿ dzisiejszy dzieñ nie jest pierwszym
dniem twojego przybycia na tê planetê, chcielibyœmy powitaæ ciê na
planecie Ziemia.
Poniewa¿ przebywasz tu od pewnego czasu, mo¿e wydaæ ci siê to
dziwne, ¿e dopiero teraz ciê witamy, jednak czynimy to w pe³ni œwiadomie, poniewa¿ pragniemy pomóc ci w pozyskaniu nowego punktu
widzenia na twoje obecne ¿ycie, na twoje istnienie i na samego siebie!
Posiadamy jasny obraz ciebie w twoim obecnym doœwiadczeniu ¿ycia,
lecz dysponujemy równie¿ zdolnoœci¹ spojrzenia na ca³oœæ twojego ¿ycia
z dystansu i postrzegania ciebie i twojego ¿ycia w o wiele szerszym kontekœcie ni¿ jesteœ w stanie uczyniæ to ty sam ze swojej bie¿¹cej perspektywy. Pragnieniem naszym jest, aby nasze objaœnienie twojej tutaj roli,
w szerszym kontekœcie, pomog³o ci w uœwiadomieniu sobie doskona³oœci niniejszego odwiecznego planu ¿ycia, w którym uczestniczysz.
Zdajemy sobie sprawê z tego, i¿ twoje narodziny w ciele fizycznym
powoduj¹ w tobie wra¿enie, i¿ zapocz¹tkowa³y one ¿ycie istoty, któr¹
jesteœ, jednak¿e, bynajmniej nie stanowi³y one pocz¹tku twojego ¿ycia.
Sytuacjê tê mo¿na by przyrównaæ do wejœcia do kina z odczuciem, ¿e
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owo wejœcie do tej konkretnej sali kinowej by³o pocz¹tkiem twojego
¿ycia.
Patrz¹c na sprawy z twojego fizycznego punktu widzenia, móg³byœ siê
spieraæ, i¿ wejœcie do kina w ogromnym stopniu ró¿ni siê od przyjœcia na
œwiat w ciele niemowlaka, poniewa¿ czynnoœci wejœcia na salê kinow¹
nie towarzyszy utrata pamiêci tego, co mia³o miejsce zanim tam wszed³eœ. Zachowujesz bowiem pamiêæ o tym, kim by³eœ i co robi³eœ zanim
wszed³eœ na tê salê kinow¹. Zachowujesz wyraŸne poczucie ci¹g³oœci
wzglêdem okresu „sprzed” twojego wejœcia na salê kinow¹, poniewa¿
wi¹¿e siê to z „byciem na” sali kinowej, jak równie¿ z tym, co „nast¹pi
po” byciu w kinie. Innymi s³owy, nie odnosisz wtedy wra¿enia, ¿e w momencie wejœcia na salê kinow¹ zaczê³o siê dla ciebie nowe ¿ycie.
Jednak my postaramy siê uelastyczniæ nieco twój zmys³ percepcji, tak
abyœ móg³ zacz¹æ sobie uœwiadamiaæ, ¿e kiedy przyszed³eœ na œwiat
w tym ciele, do którego obecnie odnosisz siê jako do „siebie”, wtedy
równie¿ wcale nie „rozpoczyna³eœ” swojego ¿ycia. Pragnieniem naszym
jest ponownie rozbudziæ w tobie owo szersze znaczenie poczucia kontynuacji w momencie, kiedy zaczniesz przypominaæ sobie, kim by³eœ
„zanim” przywdzia³eœ to cia³o; a co wiêcej, pragnieniem naszym jest,
abyœ przyzwoli³ sobie na stanie siê ow¹ Szersz¹ Perspektyw¹, zogniskowan¹ tu i teraz, lecz pamiêtaj¹c¹ Kim-Naprawdê-Jesteœ oraz powody, dla
których wy³oni³eœ siê w tym w³aœnie ciele.
Z drugiej strony, móg³byœ uj¹æ to w ten sposób: „Jednak¿e, w przeciwieñstwie do dnia, w którym przyszed³em na œwiat, kiedy wchodzi³em
na salê kinow¹ by³em osob¹ dojrza³¹ – potrafi³em sam mówiæ, chodziæ
i od¿ywiaæ siê”. I chocia¿, z ca³¹ pewnoœci¹, pojmujemy powody, dla
których ma³y rozmiar twojego cia³a i brak dojrza³oœci fizycznej sprawiaj¹ wra¿enie, jakbyœ w takim momencie dopiero rozpoczyna³ ¿ycie,
nie tak jednak by³o w rzeczywistoœci. Otó¿, nowe cia³o, które otrzyma³eœ
i nowe œrodowisko, w jakim siê narodzi³eœ, stanowiæ maj¹ now¹ okazjê do
dalszego rozwoju i zdobycia nowych wzbogacaj¹cych doœwiadczeñ dla bardzo
m¹drej, oraz bardzo sêdziwej i doœwiadczonej Istoty.
Kiedy obudzi siê w tobie œwiadomoœæ owej Szerszej Perspektywy TegoKim-Naprawdê-Jesteœ, twoja wdziêcznoœæ za obecne doœwiadczenie ¿ycia
wzroœnie wielokrotnie. Jeœli spojrzysz na ¿ycie na planecie Ziemia w tym
szerszym kontekœcie, twoje lêki zmalej¹, a twój naturalny entuzjazm
i zapa³ do ¿ycia narodz¹ siê w tobie z now¹ si³¹.
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WARTOŒÆ TWOJEJ WIARY

Zatem, oto jesteœmy i przygl¹damy siê tobie i twojemu ¿yciu w najszerszym z mo¿liwych jego kontekstów i usi³ujemy wyt³umaczyæ ci jego
sens i znaczenie z pozycji, któr¹ obecnie zajmujesz. Jednak ty nie jesteœ
zdolny ujrzeæ „siebie” z naszego punktu widzenia, a kiedy tak¹ zdolnoœæ, wtedy nasze wyjaœnienia oka¿¹ siê ju¿ zbêdne.
W niniejszej czêœci ksi¹¿ki, intencj¹ nasz¹ bêdzie wyra¿enie naszego
punktu widzenia na ciebie, na nas samych oraz na stosunek, który nas
³¹czy. Nie jesteœmy w stanie zaszczepiæ w tobie odbicia naszego punktu widzenia. Jednak¿e, jeœli przeczytasz te s³owa rozwa¿aj¹c w duchu
pe³niê ich znaczenia, a towarzyszyæ temu bêdzie postawa wiary lub
pragnienia g³êbokiego ich zrozumienia, razem bêdziemy w stanie zbudowaæ wystarczaj¹co wiele pomostów w trakcie czytania wiedzy zawartej na stronach tej ksi¹¿ki, tak, abyœ po dotarciu do jej ostatniej
strony, by³ w stanie zrozumieæ i zachowaæ w pamiêci nasz punkt widzenia – i to nie dlatego, ¿e s³owa nasze oka¿¹ siê tak prze³omowe, ¿e
odmieni¹ ciê nie do poznania, ale dlatego, ¿e po³¹czenie logiki naszych
s³ów ze sposobem, w jaki rozwinie siê twoje w³asne ¿ycie, zamieni¹
twoj¹ wiarê lub nadziejê w wiedzê.
I jaki¿ wspania³y bêdzie to stan istnienia… Posiadanie wiedzy, poparte
ca³kowit¹ pewnoœci¹ o istnieniu twojej Istoty, oraz o powodzie twojego istnienia, oraz pe³ne uœwiadomienie sobie Tego-Wszystkiego-Kim-Jesteœ. A gdy siê to wydarzy bêdziesz móg³ przyst¹piæ do realizacji zadania,
jakie przyszed³eœ tutaj wykonaæ, mianowicie: ¿yæ swoim odwiecznie rozwijaj¹cym siê ¿yciem w pe³ni radoœci!

TA PRZEPIÊKNA PLANETA
WZBUDZI£A TWÓJ ZACHWYT

Chocia¿ sama myœl o narodzeniu siê w nowym ciele fizycznym na
planecie Ziemia z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³a dla ciebie ¿adn¹ nowoœci¹, to
jednak by³a to myœl przepe³niaj¹ca ciê ogromnym poczuciem szczêœcia,
gdy¿ patrz¹c na sprawy z twojej Nie-Fizycznej perspektywy, zanim
narodzi³eœ siê w ciele fizycznym, zrozumia³eœ wszystkie konsekwencje
twoich narodzin w nowym ciele. Zdawa³eœ sobie sprawê z doskona³e29

go i zrównowa¿onego œrodowiska, w którym przyjdzie ci ¿yæ i odczuwa³eœ bezgraniczny entuzjazm na myœl o panuj¹cej w nim ró¿norodnoœci.
W najwiêkszym stopniu odczuwa³eœ wolnoœæ i nieograniczony charakter tego œrodowiska. Piêkno ró¿norodnoœci fizycznej natury tej planety wzbudza³o w tobie zachwyt, kiedy oczekiwa³eœ swojego przyjœcia
na œwiat, lecz by³eœ równie zachwycony piêknem kryj¹cym siê w ró¿norodnoœci charakterów ludzkich i koncepcji, które czeka³y na twoje przybycie. W ¿adnym momencie twoich przygotowañ do pojawienia siê
w twoim nowym ciele fizycznym, nie odczuwa³eœ niepokoju odnoœnie
punktu widzenia mieszkañców tej planety. Ani razu nie odczu³eœ potrzeby przybycia na tê planetê w celu skorygowania postêpowania jej
mieszkañców lub wykazania im b³êdów zachowania, jakie pope³niaj¹,
czy sprowadzenia ich na w³aœciw¹ drogê.
Planeta Ziemia jawi³a ci siê jako urozmaicona, nieustannie podlegaj¹ca zmianom i doskona³a, a twojemu na ni¹ przybyciu towarzyszy³o
gor¹ce pragnienie i entuzjazm, których nie sposób wyraziæ s³owami.
Ze wzglêdu na bezpieczny punkt obserwacyjny, z którego wyrusza³eœ
na tê planetê, twoje przybycie na ni¹ nie wymaga³o ochrony, ani nie
wzbudza³o w tobie niepokoju. Podobnie, nie trzeba ciê by³o chroniæ
przed œrodowiskiem, w którym mia³eœ siê znaleŸæ po dotarciu na tê
planetê, ani nie powodowa³o ono w tobie ¿adnych obaw. Natomiast
zdawa³eœ sobie w pe³ni sprawê, ¿e posiadasz w swoim wnêtrzu œrodki
s³u¿¹ce do tego, aby nie tylko sprostaæ wyzwaniom twojego nowego
œrodowiska, lecz równie¿ do tego, aby za ich pomoc¹ czerpaæ z niego
to, co najlepsze dla pe³nego radoœci rozwoju, którego istotê odwiecznie
stanowisz. A zatem – oto jesteœ tutaj i chocia¿ nie dotar³eœ tutaj tylko
po to, aby tu byæ, wszystko, co w³aœnie przeczyta³eœ jest prawd¹.
Pragnieniem naszym jest przywróciæ twoj¹ zdolnoœæ rozumienia do
postaci, w jakiej towarzyszy³a ci ona tu¿ przed wynurzeniem siê w twoje
obecne cia³o tak, abyœ móg³ obecnie doœwiadczaæ tego wspania³ego ¿ycia
w tym cudownym ciele fizycznym, na tej zachwycaj¹cej planecie w sposób, w jaki sobie to zamierzy³eœ.
Zatem, najdro¿si przyjaciele, witajcie na planecie Ziemia.
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Odzyskaj pamięć
pełnego obrazu sytuacji

Chocia¿ ¿ywimy gor¹ce pragnienie dotarcia do sedna tej ksi¹¿ki –
która stanowiæ bêdzie pe³ne objaœnienie potêgi twoich emocji oraz
wartoœci, jak¹ one przedstawiaj¹, jak równie¿ sposobu, w jaki nale¿y je
interpretowaæ i skutecznie korzystaæ z ich prowadzenia – konieczne
jest, abyœmy zaczêli od przedstawienia ci szerszego obrazu twojej Odwiecznej natury.
Chocia¿ poni¿szy opis twojej osoby mo¿e wydaæ ci siê obcy po pierwszej jego lekturze, to jednak po jego przyswojeniu i pe³nym rozwa¿eniu poczujesz, ¿e rozpoznajesz taki obraz siebie samego, gdy¿ na
g³êbszych i szerszych poziomach twojej w³asnej Istoty posiadasz ju¿
jego œwiadomoœæ takiego stanu rzeczy. Zatem, poni¿sze s³owa pomog¹
ci pamiêæ tê odzyskaæ: Pos³uguj¹c siê standardami fizycznymi, przy pomocy
których okreœlasz swoje doœwiadczenia w kategoriach fizycznych pos³uguj¹c
siê terminami miejsc fizycznych i tym podobnymi, prawdopodobnie okreœli³byœ
królestwo Nie-Fizyczne jako Nie-Byt. Jednak¿e, chocia¿ plan Nie-Fizyczny ró¿ni siê od planu fizycznego pod wieloma wzglêdami, i chocia¿ nie jesteœ w stanie
precyzyjnie dostrzec jego natury wykorzystuj¹c w tym celu swój fizyczny punkt
widzenia, on istnieje, jest rzeczywisty, jest rozleg³y – i jest miejscem (lub raczej, Nie-Bytem) Czystej, Pozytywnej Energii.
Zanim pojawi³eœ siê tutaj w tym ciele fizycznym, by³eœ w pe³ni œwiadomy swojego ¿ycia w królestwie Nie-Fizycznym. Innymi s³owy, poj31

mowa³eœ siebie samego, jako siebie w taki sam sposób, w jaki obecnie
rozpoznajesz siebie jako siebie. I w taki sam sposób, w jaki obecnie zogniskowa³eœ swoj¹ Energiê w ciele fizycznym i spogl¹dasz na otaczaj¹cy ciê œwiat, dokonuj¹c t³umaczenia tego, co dostrzegasz poprzez
pryzmat swojej w³asnej osobistej perspektywy, patrz¹c na sprawy z twojego Nie-Fizycznego punktu obserwacyjnego, dokonujesz równie¿ interpretacji wszystkiego, co dostrzegasz ze swojej w³asnej unikatowej
osobistej perspektywy. Ty w swojej postaci Nie-Fizycznej posiadasz
odwiecznie rozwijaj¹c¹ siê to¿samoœæ, za poœrednictwem której postrzegasz ¿ycie i z tego dogodnego miejsca, dokonujesz obserwacji, snujesz myœli, oddajesz siê wyobra¿eniom, poddajesz rozwadze, uœwiadamiasz
sobie i odczuwasz.
A zatem, z owej szerokiej Nie-Fizycznej perspektywy wynurzy³eœ siê
w twoje obecne cia³o fizyczne. Przyszed³eœ tutaj jako przed³u¿enie Istoty
o Czystej i Pozytywnej Energii, któr¹ jesteœ na planie Nie-Fizycznym. W momencie przyjœcia na œwiat, kiedy przywdzia³eœ to cia³o i tê osobowoœæ, któr¹ ty
i inni identyfikuj¹ jako ciebie, owa pe³na œwiadomoœci Istota, która istnia³a
w królestwie Nie-Fizycznym wci¹¿ tam istnieje. W taki sam sposób, jak myœliciel wytwarza myœl, a pomimo to istnieje oddzielnie od myœli, któr¹ stworzy³,
ty istniej¹cy na planie Nie-Fizycznym wymyœli³ ciebie na planie fizycznym,
a mimo to istnieje oddzielnie od tej wersji ciebie, która powsta³a z myœli. Innymi s³owy, kiedy powo³ujesz do ¿ycia jak¹œ myœl, wci¹¿ istniejesz, aby powo³aæ
do ¿ycia kolejn¹ myœl.
Reasumuj¹c: dzia³aj¹c z twojego Nie-Fizycznego punktu obserwacyjnego, powo³a³eœ do ¿ycia siebie istniej¹cego na planie fizycznym.
Kiedy wibracyjna projekcja myœli, która rozwinê³a siê na planie NieFizycznym, a nastêpnie rozszerzy³a siê na plan fizyczny, zjednoczy³a
siê z cia³em fizycznym, które zosta³o poczête i rozwija³o siê w ³onie
twojej matki, wtedy ty przyszed³eœ na œwiat. Zatem to, co kiedyœ by³o
myœl¹ i koncepcj¹ rozwa¿an¹ i wyobra¿an¹, sta³o siê w koñcu fizyczn¹
rzeczywistoœci¹. Myœl o tobie sta³a siê w koñcu rzeczywistoœci¹ fizyczn¹;
natomiast Ty istniej¹cy w wersji Nie-Fizycznej, który powo³a³ do ¿ycia
tê myœl, pozostaje osadzony na planie Nie-Fizycznym, co oznacza jednoczeœnie, ¿e z powodu twoich narodzin w postaci fizycznej, Ty istniej¹cy w wersji Nie-Fizycznej osi¹gn¹³eœ jeszcze wy¿szy poziom rozwoju.
Oznacza to, i¿ Ty istniej¹cy na planie Nie-Fizycznym nie tylko osi¹gn¹³
wy¿szy poziom rozwoju, lecz pozyska³eœ równie¿ dwa wyraziste punk32

ty widzenia: fizyczny oraz Nie-Fizyczny. I nie istnieje nic, co kiedykolwiek bêdzie mia³o wiêksze znaczenie dla ka¿dej z tych dwóch wspania³ych perspektyw ni¿ ich wzajemny stosunek wzglêdem siebie. Wszystko,
czego doœwiadczasz, dotyczy twojego fizycznego i Nie-Fizycznego punktu widzenia, oraz ich wzajemnego oddzia³ywania na siebie.
Powodem, dla którego piszemy tê ksi¹¿kê, jest nasza chêæ u³atwienia ci
zrozumienia faktu, i¿ odkrywaj¹c zachwycaj¹c¹ potêgê twoich emocji, wtedy
i tylko wtedy bêdziesz móg³ w pe³ni zrozumieæ swoj¹ relacjê z Tob¹ Nie-Fizycznym.

TWOJA RELACJA Z TWOJ¥ ISTOT¥ WEWNÊTRZN¥

Kiedy okreœlaæ i opisywaæ bêdziemy te dwa istotne aspekty ciebie,
zamiast odnosiæ siê do nich jako ty (istniej¹cy na planie fizycznym)
oraz Ty (istniej¹cy na planie Nie-Fizycznym), o wiele bardziej klarowne bêdzie odnoszenie siê do ciebie fizycznego jako do ciebie, a do NieFizycznego aspektu ciebie samego jako do twojej Istoty Wewnêtrznej.
Twoj¹ Istotê Wewnêtrzn¹ mo¿esz okreœlaæ mianem Źród³a, Duszy lub
Boga, lecz nam podoba siê okreœlenie Istota Wewnêtrzna, poniewa¿ wyra¿a ona istotê tego, kim jesteœ i mo¿esz odczuæ jej istnienie w swoim
wnêtrzu.
Zatem dzia³aj¹c ze swojej perspektywy Nie-Fizycznej, twoja Istota
Wewnêtrzna dokona³a projekcji swojej Œwiadomoœci do wnêtrza ciebie
istniej¹cego na planie fizycznym. A wtedy ty przyszed³eœ na œwiat. A zatem, oto jesteœ, prowadzisz ¿ycie, oddychasz, snujesz myœli i istniejesz
– a jednoczeœnie, twoja Istota Wewnêtrzna prowadzi swoje ¿ycie, wytwarza myœli i istnieje.
Lubimy odnosiæ siê do czasu i miejsca, w którym jesteœ osadzony,
jako do Postêpowej Fali Myœli, a kiedy ty pomyœlisz o swojej szerszej,
Nie-Fizycznej Istocie Wewnêtrznej jako o rozszerzaj¹cej siê i przed³u¿aj¹cej i wysuwaj¹cej siê do przodu obecnego ¿ycia, ³atwiej bêdzie ci
zrozumieæ fakt, i¿ owo królestwo fizyczne, w którym jesteœ osadzony
z ca³¹ pewnoœci¹ stanowi najdalej siêgaj¹ce przed³u¿enie tego, co stanowi Źród³o.
Ludzie ¿ywi¹ ró¿norodne przekonania odnoœnie swojego pochodzenia poprzedzaj¹cego ich fizyczn¹ egzystencjê, lecz wiele z tych przeko33

nañ ³¹czy jeden bardzo rozpowszechniony w¹tek – który w rzeczy samej, stanowi dok³adne przeciwieñstwo faktycznego stanu rzeczy – i owo
b³êdne przekonanie stanowi pogl¹d g³osz¹cy, i¿ Bóg posiada naturê
Nie-Fizyczn¹, a zatem doskona³¹, a co za tym idzie – pe³n¹ i dope³nion¹ w tej doskona³oœci; oraz, ¿e ludzie otrzymali ¿ycie fizyczne, aby
pracowaæ nad osi¹gniêciem tej doskona³oœci lub dogoniæ doskona³oœæ
Boga.
Pragniemy, abyœcie zapamiêtali, ¿e to wy, w swoim ciele fizycznym,
stanowicie przed³u¿enie tego, co ludzie okreœlaj¹ mianem Boga. I poniewa¿ stanowicie najdalej siêgaj¹ce przed³u¿enie Boga (lub inaczej
mówi¹c Źród³a), oznacza to, ¿e Bóg równie¿ doœwiadcza tego rozwoju
maj¹cego miejsce dziêki wam, za waszym poœrednictwem oraz przy
waszym wspó³udziale.
Kiedy my pos³ugujemy siê s³owem Bóg dla oddania istoty tej Energii
Źród³a Nie-Fizycznego, przekonujemy siê o tym, i¿ ze wzglêdu na fakt,
i¿ przywo³uje ono ludziom na myœl idee, które kojarz¹ im siê ju¿ z tym
s³owem, pos³ugiwanie siê nim czêstokroæ odbiera im zdolnoœæ odnalezienia g³êbszej wyrazistoœci, któr¹ staramy siê im zapewniæ – i z tego
wzglêdu, rzadko korzystamy ze s³owa Bóg w celu opisania natury tej
Energii Źród³a Nie-Fizycznego. Samo s³owo Bóg aktywuje u wiêkszoœci
ludzi myœli, które ju¿ przyswoiliœcie sobie na ten temat, a zatem, zamiast s³owa-etykiety Bóg, pos³ugiwaæ siê bêdziemy raczej s³owem-etykiet¹ Źród³o…, a to Nie-Fizyczne Źród³o doœwiadcza nieustannego rozwoju
za waszym poœrednictwem, nawet wtedy, kiedy nie jesteœcie œwiadomi
jego istnienia lub jego pod³¹czenia do was samych.

34

j

Wszechświat kontynuuje ewolucję
za twoim pośrednictwem

Ustaliliœmy, ¿e by³eœ Energi¹ Nie-Fizycznego Źród³a (i nadal ni¹ jesteœ)
oraz, ¿e dzia³aj¹c z tego Nie-Fizycznego punktu obserwacyjnego, dokona³eœ projekcji czêœci swojej Œwiadomoœci tutaj w twoje obecne cia³o fizyczne. A zatem, znajdujesz siê tutaj i odkrywasz wspania³e szczegó³y i kontrast
rzeczywistoœci czasoprzestrzennej owej Postêpowej Fali Myœli.
Przebywaj¹c w swoim ciele fizycznym, otaczaj¹ ciê cudowne i konkretne szczegó³y ¿ycia obfituj¹cego w kontrasty, które jesteœ w stanie zinterpretowaæ za poœrednictwem swoich zmys³ów fizycznych. A id¹c przez
¿ycie – dzieñ za dniem i segment po segmencie – twoja osobista interpretacja doœwiadczeñ ¿yciowych powoduje dalszy rozwój Wszechœwiata.
Kiedy obserwujesz otaczaj¹cy ciê œwiat, postrzegasz go przez pryzmat twoich oczu; s³yszysz jego dŸwiêki za poœrednictwem twoich uszu;
oraz wyczuwasz jego zapach, smak, i dotykasz go za poœrednictwem
twoich zmys³ów czucia. Innymi s³owy, nie mo¿esz inaczej postrzegaæ
œwiata jak tylko przez pryzmat w³asnej i istotnej perspektywy swojej
jaŸni. A uczestnicz¹c w tym naturalnym procesie postrzegania ¿ycia
z perspektywy w³asnej jaŸni, nie mo¿esz zapobiec powo³ywaniu do
¿ycia nowych preferencji i pragnieñ rzeczy, które z twojej perspektywy by³yby jeszcze lepsze. Innymi s³owy, doœwiadczaj¹c ¿ycia ze swojej w³asnej egoistycznej perspektywy, dokonujesz odkrycia mo¿liwych
udoskonaleñ.
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Wielu z naszych fizycznych przyjació³ nie darzy sympati¹ koncepcji
bycia egoist¹, a to ze wzglêdu na opaczne rozumienie fundamentalnej
zasady ¿ycia: Nie jest mo¿liwe, abyœ nie by³ egoist¹, gdy¿ nie jesteœ w stanie
dokonywaæ obserwacji, postrzegaæ lub istnieæ jako istota dzia³aj¹c¹ z innej
perspektywy ni¿ swojej w³asnej. Wszystkie istoty posiadaj¹ce Œwiadomoœæ,
nawet organizmy jednokomórkowe, maj¹ zdolnoœæ postrzegania. A dokonuj¹
tego ze swojej nieustannie zmieniaj¹cej siê i egoistycznej perspektywy, któr¹
w danej chwili posiadaj¹.

DOKONUJESZ DZIE£A TWORZENIA
NAWET BEZ U¯YCIA S£ÓW

Id¹c przez ¿ycie, gromadz¹c osobiste doœwiadczenia i obserwuj¹c doœwiadczenia, które s¹ udzia³em innych, czêstokroæ zdarza siê, i¿ dostrzegasz rzeczy i zjawiska, których w oczywisty sposób nie chcesz
doœwiadczyæ. Ilekroæ ma to miejsce, rodzi siê w tobie jaœniejsze pojêcie
o tym, czego zdecydowanie pragniesz doœwiadczyæ. Zdarza siê, i¿ doœwiadczenie to mo¿e mieæ tak dramatyczny charakter, i¿ móg³byœ wyraziæ to
precyzyjnie w nastêpuj¹cych s³owach: „Nie chcê tego! A jednoczeœnie
teraz rozumiem, i¿ zamiast tego, pragnê…”.
Zawsze lepiej zdajesz sobie sprawê z tego, czego zdecydowanie chcesz, kiedy stoisz w obliczu tego, czego nie chcesz. Jednak, niezale¿nie od tego, czy
zdajesz sobie z tego w pe³ni sprawê, czy nie, ka¿dego dnia, przez ca³y dzieñ,
powo³ujesz do ¿ycia nowe pragnienia, które powstaj¹ w oparciu o szczegó³y
¿ycia, które prowadzisz na Postêpowej Fali Myœli.
Wiêkszoœæ ludzi nie uœwiadamia sobie tego procesu rozwoju. Nawet
czytaj¹c niniejsze s³owa objaœniaj¹ce dzia³anie tego procesu, wiêkszoœæ
z nich nie uwa¿a, ¿e odgrywa on jakiekolwiek szczególne znaczenie w ich
w³asnym ¿yciu. Jednak patrz¹c na sprawy z twojej w³asnej Nie-Fizycznej
perspektywy, zanim wynurzy³eœ siê w tym ciele fizycznym, uwa¿a³eœ
rozwój ten za porywaj¹cy. W rzeczy samej, nie istnia³a myœl, która
wzbudza³aby w tobie wiêksz¹ falê radoœci ni¿ ów rozwój, gdy¿ zdawa³eœ sobie wtedy sprawê z tego, ¿e ca³y rozwój Wszechœwiata nastêpuje
w taki w³aœnie sposób. Zdawa³eœ sobie sprawê z tego, i¿ twoje doœwiadczenie zdobyte na Postêpowej Fali Myœli na planecie Ziemia w dos³ownym znaczeniu zainspiruje rozwój w twoim wnêtrzu, oraz ¿e
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zachwycaj¹ce œrodowisko kontrastu panuj¹ce w tej rzeczywistoœci czasoprzestrzennej stanowi materia³, który nadaje Wiecznoœci jej Odwieczny charakter. Jednak oczywiœcie, z tej Nie-Fizycznej perspektywy, by³eœ
w stanie dostrzec pe³ny obraz aktu tworzenia i rozwoju. Z tego te¿
wzglêdu, w chwili obecnej my ponownie ci o nim przypominamy.

TWOJA ISTOTA WEWNÊTRZNA
POD¥¯A ZA NOWYMI PRAGNIENIAMI

Zatem, niezale¿nie od tego, czy posiadasz pe³n¹ œwiadomoœæ swojego œwie¿o rozwiniêtego pragnienia, czy te¿ nie pragnienie rodzi siê na
bazie kontrastu, którego doœwiadczasz… poniewa¿ podczas tego procesu, w trakcie którego poznajesz to, czego nie chcesz, rodzi siê w tobie wyraŸny i rozwiniêty obraz tego, czego zamiast tego preferujesz,
a twoja Istota Wewnêtrzna (lub Źród³o istniej¹ce w tobie) kieruje swoj¹
niepodzieln¹ uwagê na ów nowy poszerzony obraz tej rzeczy!
Oto najistotniejszy rozdzia³ historii aktu tworzenia oraz twojego
fizycznego, ludzkiego i twórczego udzia³u nosz¹cego znamiona Postêpowej Fali w tej historii: W chwili, w której rodzi siê nowa i ulepszona
wersja ¿ycia w oparciu o ¿ycie, które w danej chwili prowadzisz, uzyskujesz
opcjê zestrojenia siê z t¹ now¹ ide¹ lub stawiania jej oporu. I wybór, którego w takiej chwili dokonujesz, stanowi sedno przekazu niniejszej ksi¹¿ki – jednak, co wa¿niejsze, to ten w³aœnie wybór decyduje o istocie
twojego ¿ycia wype³nionego pasmem radoœci (lub nieszczêœæ), poniewa¿ jest on punktem zwrotnym decyduj¹cym o tym, czy radoœnie przyzwalasz na stanie siê Sob¹ (b¹dŸ te¿ nie).
Zatem dzia³aj¹c ze swojej Nie-Fizycznej perspektywy (b¹dŸ perspektywy Źród³a) zanim narodzi³eœ siê w twoim obecnym ciele fizycznym,
doskonale zdawa³eœ sobie sprawê z nastêpuj¹cych faktów:
· Bêdziesz zogniskowany w ciele fizycznym.
· Bêdziesz prowadzi³ ¿ycie w œrodowisku bogatego i urozmaiconego
kontrastu.
· Kontrast, który bêdzie towarzyszy³ twojemu ¿yciu, stymulowa³ ciê
bêdzie do generowania nowych i lepszych pomys³ów oraz wzbudza³
bêdzie w tobie chêæ rozwoju.
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· Owa szersza, Nie-Fizyczna czêœæ ciebie (twoja Istota Wewnêtrzna)
w pe³ni i z radoœci¹ zaakceptuje owe nowe pomys³y i wrêcz dos³ownie stanie siê ich wibracyjnym odpowiednikiem.

MYŒL ZAWSZE POPRZEDZA MANIFESTACJÊ

W akcie tworzenia wszystkiego, co istnieje, myœl zawsze pojawia siê jako
pierwsza. Wszystko, czego istnienie dostrzegasz wokó³ siebie, kiedyœ istnia³o
tylko w postaci myœli lub idei – by³o koncepcj¹ wibracyjn¹, która osi¹gnê³a stan
dojrza³oœci przybieraj¹c postaæ tego, co nazywasz rzeczywistoœci¹ fizyczn¹.
Kiedy zajmujesz miejsce na najbardziej wysuniêtej do przodu p³aszczyŸnie ka¿dego aktu tworzenia, nie jest mo¿liwe, aby wystarczaj¹co
daleko móc siêgn¹æ wzrokiem wstecz, aby zrozumieæ pocz¹tek aktu
tworzenia tej rzeczy, jednak wszystko, co istnieje w tym, co postrzegasz
jako rzeczywistoœæ lub postaæ urzeczywistnion¹, by³o kiedyœ tylko myœl¹,
na któr¹ wystarczaj¹co d³ugo kierowano uwagê, a¿ za spraw¹ potê¿nego
dzia³ania Prawa Przyci¹gania, myœl ta osi¹gnê³a stan dojrza³oœci, w którym obecnie j¹ dostrzegasz. Nie istnieje nic, co powo³ane zosta³oby do
¿ycia, w sposób inny ni¿ wy¿ej opisany proces aktu tworzenia.
Wasza planeta zosta³a powo³ana do ¿ycia z perspektywy królestwa NieFizycznego d³ugo zanim pierwsza istota, któr¹ nazywacie cz³owiekiem,
pojawi³a siê na powierzchni Ziemi, a kiedy uwaga planu Nie-Fizycznego
pochodz¹ca z miejsca, które ludzie okreœlaj¹ mianem Źród³a, zosta³a skierowana na ideê planety Ziemia, wtedy powo³ana zosta³a do ¿ycia wasza
zachwycaj¹ca czasoprzestrzeñ Postêpowej Fali Myœli… W pierwszej kolejnoœci zawsze powstaje myœl, a kiedy coraz to wiêcej myœli kierowanych jest na
jakikolwiek przedmiot uwagi, myœl ta zaczyna siê kszta³towaæ a¿ do chwili, kiedy
nastêpuje manifestacja (urzeczywistnienie) tego, co ludzie nazywaj¹ „rzeczywistoœci¹”. Zatem, podobnie jak w przypadku aktu tworzenia samej planety Ziemia,
przebywaj¹c obecnie w waszych cia³ach fizycznych – jako manifestacja przed³u¿enia tego, co nazywacie Źród³em – uczestniczycie nadal w akcie tworzenia waszej
planety, jak równie¿ ¿ycia na tej planecie, za poœrednictwem waszych myœli.
Kiedy zdajesz sobie sprawê z tego, czego nie chcesz, masz lepsze i wyrazistsze pojêcie o tym, czego zdecydowanie chcesz, co oznacza, ¿e ulepszona
idea rodzi siê w efekcie kontrastu, którego doœwiadczasz. Kiedy przygl¹dasz siê szczegó³om twojego ¿ycia, dzieñ po dniu i chwila po chwili, wysy38

³asz z siebie nieustann¹ têczê barw wibracyjnych (my okreœlamy je mianem rakiet pragnienia). Wraz z ka¿d¹ wibracyjn¹ rakiet¹ pragnienia, Źród³o
istniej¹ce w tobie – Źród³o, z którego pochodzisz, to Źród³o, które wci¹¿ skupia
uwagê z perspektywy planu Nie-Fizycznego – celowo koncentruje siê na twojej
œwie¿o rozszerzonej wersji ¿ycia i staje siê ni¹. I wraz z kontynuacj¹ owego nigdy
niekoñcz¹cego siê procesu polegaj¹cego na gromadzeniu przez ciebie doœwiadczeñ
¿yciowych oraz na wyci¹ganiu nowych i trafniejszych wniosków dotycz¹cych tego,
czego pragniesz (zarówno tych wyartyku³owanych na g³os, jak i tych niewypowiedzianych), owa szersza Nie-Fizyczna czêœæ ciebie doœwiadcza rozwoju i rozszerzenia.
Twoje nadzieje, marzenia, intencje oraz pomys³y dotycz¹ce usprawnieñ, s¹ przetrzymywane i magazynowane dla ciebie w pewnego rodzaju
Wibracyjnej Przechowalni; jest na twoje imiê prowadzone, dla ciebie strze¿one, oraz dla ciebie zasilane i tylko czeka na twoj¹ z niego wyp³atê.
Konto to nie tylko jest dla ciebie prowadzone, lecz równie¿ owa rozszerzona czêœæ ciebie ju¿ siê nim sta³a i bezustannie i odwiecznie przywo³uje do siebie istniej¹c¹ w postaci fizycznej czêœæ ciebie samego. Zatem
oto, co faktycznie ma miejsce: ty istniej¹cy w postaci fizycznej zostajesz
przyci¹gniêty przez Ciebie istniej¹cego w postaci Nie-Fizycznej w celu
dokoñczenia urzeczywistniania idei, któr¹ powo³a³eœ do istnienia; w swojej najczystszej postaci pozbawionej jakiegokolwiek oporu, owo przywo³ywanie jest przez ciebie odczuwane jako pasja, b¹dŸ entuzjazm.
Tote¿ najwa¿niejsze pytanie brzmi: Czy ty pozwalasz sobie samemu
istniej¹cemu na planie fizycznym nad¹¿yæ za ow¹ nowo stworzon¹ i nowo
poszerzon¹ wersjê ciebie istniej¹cego na planie Nie-Fizycznym? A odpowiedŸ
na to najwa¿niejsze ze wszystkich pytañ kryje siê w twoim samopoczuciu. Im lepiej siê czujesz, tym bardziej przyzwalasz na owo Po³¹czenie;
a im gorzej siê czujesz, tym bardziej nie przyzwalasz, lub, innymi s³owy, stawiasz opór temu Po³¹czeniu.
Kiedy towarzyszy ci uczucie mi³oœci lub radoœci – lub jakakolwiek
pozytywna emocja – wtedy dos³ownie jesteœ ow¹ rozwiniêt¹ i poszerzon¹ wersj¹ samego siebie, do stania siê któr¹ sk³oni³o ciê ¿ycie.
Kiedy odczuwasz lêk, z³oœæ lub rozpacz – lub jak¹kolwiek inn¹ negatywn¹ emocjê – wtedy z racji tego, na co w takiej chwili kierujesz
swoj¹ uwagê, nie przyzwalasz sobie na stanie siê ow¹ nowo rozszerzon¹ wersj¹ Ciebie Samego… nie pozwalasz sobie na dotrzymanie
kroku wzglêdem Istoty, któr¹ siê sta³eœ.
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