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Nieznane paragrafy sukcesu
• Jak efektywnie zarządzać własnymi myœlami?
• Jak rozpoznać cuda, które dzieją się wokół nas?
• Kiedy rozpocząć naukę Prawa Przyciągania?
• Jak wspiąć się na szczyty szczęœcia i spełnienia?
Potężny, fascynujący Wszechœwiat. Kosmiczna energia, tajemnicze powiązania
i prawidłowoœci. Skomplikowana maszyneria zwana Losem. Czujesz, że stanowisz jej
trybik? Od czasu do czasu cierpisz na przetarcia oraz zadyszkę? I Ty się na to godzisz?
Spójrz z boku na taką scenkę — rozpędzona lokomotywa œwiata pędzi w sobie
tylko znanym kierunku. Kierunku, który Tobie odpowiada mniej niż œrednio. I nagle
za pomocą swojej wewnętrznej siły zmieniasz ułożenie torów kolejowych. Najpierw
masz mały postój w Zadowoleniu, później mijasz piękne krajobrazy Miłoœci i Zdrowia,
bez problemu przesiadasz się w Bogactwie i w końcu osiągasz swój cel — stację zwaną
Sukcesem.
Myœlisz, że to bajka? A czy nie chciałbyœ przypadkiem żyć w takiej bajce? Czy jesteœ
gotów, by odkryć tajemnicę trwającego przez całe życie bogactwa i spełnienia?
Cały sekret polega na tym, aby zacząć œwiadomie korzystać z uniwersalnego prawa
Wszechœwiata, przyciągając rzeczy, ludzi i sytuacje, które Cię wspierają i za którymi
tęsknisz. Jest to prawo, któremu i tak podlegasz, od kiedy tylko przyszedłeœ na œwiat
— taka mentalna grawitacja. Wystarczy, że poznasz zasady i zaczniesz wykorzystywać
ukrytą w nich moc, a wszystko, czego doœwiadczasz — ludzie, których spotykasz,
relacje, jakie nawiązujesz, Twoje dochody, marzenia i plany — to wszystko zacznie
współpracować, by wypełnić Twoje życie szczęœciem.
Drugie, rozszerzone wydanie kodeksu sukcesu zawiera test dotyczący Mocy
Przyciągania, ćwiczenia mające na celu wprowadzenie w życie Prawa Przyciągania,
inspirujące przykłady i inne dodatki. Dr Joe Vitale prezentuje jeszcze potężniejszą
i bardziej efektywną formułę pięciu kroków. Bo tylko tyle dzieli Cię od bogactwa,
szczęœcia i sukcesu.
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JAK PRZYCI(GA2
PIENI(DZE?

C

zym si% zajmujesz?”, zapyta&em.
Wraz z 700 innymi osobami sta&em w kolejce w hotelu w Seattle,
czekaj"c na wyk&ad pewnego pisarza i nauczyciela duchowego.
„Energoterapi"”, odpowiedzia&a kobieta za mn". „Trudno to
wyja$ni#. W przypadku ka dej osoby sposób post%powania jest
inny”.
„Czy masz wizytówk%?”.
„Nie”, powiedzia&a, lekko zak&opotana.
By&em zszokowany.
„Pozwól, e ci% o co$ zapytam”, zacz"&em. „Jest tutaj ponad 700
potencjalnych klientów. Dlaczego nie masz przynajmniej wizytówki?”.
Kobieta stoj"ca za ni" u$miechn%&a si% i stwierdzi&a: „W&a$nie
objawi& ci si% anio&”.
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Nie jestem anio&em. By&em jednak ciekawy, dlaczego ta kobieta
interesu przepuszcza&a znakomit" okazj% marketingow". Kiedy rozmawia&em z kilkoma kolejnymi z obecnych tam 700 osób, u$wiadomi&em sobie, e wszyscy ci ludzie prowadz" w&asn" dzia&alno$#. I e wszyscy potrzebuj" pomocy w promowaniu siebie.
Wtedy w&a$nie ol$ni&o mnie, e móg&bym napisa# krótki podr%cznik na temat manifestacji opartej na duchowo$ci. Nikt chyba
nie nadawa& si% do tego lepiej. Jestem autorem The AMA Complete Guide to Small Business Advertising dla The American Marketing Association1. Zajmowa&em si% doradztwem dla telewizji
PBS i The Red Cross. I mam ponad 25 lat do$wiadczenia w metafizyce i duchowo$ci, w&"czaj"c w to doktorat z metafizyki. Rozmawia&em z wieloma or%downikami rozwoju osobistego i zaradno$ci, a niektórzy z nich byli moimi klientami. Poza tym stworzy&em
ju i testowa&em sekretn" formu&% pi%ciu kroków maj"c" na celu
przyci"ganie wszystkiego, czego pragniesz.
Wiedzia&em te , e 700 osób obecnych na seminarium reprezentowa&o jeszcze wi%ksz" grup% ludzi, którzy potrzebowali pomocy
w swojej dzia&alno$ci i w yciu. Co wi%cej, mia&em $wiadomo$#,
e wszyscy oni pracowali nad swoim wn%trzem, co pomaga&o im
osi"gn"# rezultaty widoczne na zewn"trz. Innymi s&owy ich stan
wewn%trzny przyczynia& si% do rozwoju ich dzia&alno$ci b"dA jego
braku.
Ujmuj"c to jeszcze pro$ciej: kobieta, o której wspomnia&em na
pocz"tku rozdzia&u, nie by&a wewn%trznie przekonana do swojej
dzia&alno$ci, co objawia&o si% w jej yciu brakiem wizytówki. Jej
„Prawo Przyci"gania” nie przek&ada&o si% na przyci"ganie adnych
klientów.
A id"c tym tropem krok dalej w kierunku, w jakim chc% Ci% poprowadzi# w tej ksi" ce, mo na stwierdzi#, e gdyby ta kobieta
naprawd% by&a pewna tego, co robi, nie potrzebowa&aby wizytówek.

1

Ameryka*skie Stowarzyszenie Marketingu — przyp. t9um.
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Klienci sami by do niej przychodzili. Jej wewn%trzny duch — Prawo Przyci"gania — promowa&by j".
To w&a$nie odkrywa ta ksi" ka. Nauczy&em si%, e wa ne jest, kim
jeste$my, a nie, co robimy. Kiedy osi"gniesz klarowny stan wewn%trzny, zrozumiesz, w jaki sposób s&u ysz $wiatu, $wiat sam
do Ciebie przyjdzie. Kiedy jeste$ pewny, czego chcesz — czy jest to
konkretny samochód, osoba, dom, praca, czy cokolwiek innego
— zaczniesz przyci"ga# to do siebie.
Jak uj%&a to pewna osoba odnosz"ca sukcesy: „Teraz anio&y wr%czaj" moje wizytówki”.
Masz m%tlik w g&owie? To dobrze. Terapeutka, pisarka i moja
przyjació&ka Mandy Evans mówi: „Dezorientacja to ten wspania&y
stan umys&u bezpo$rednio poprzedzaj"cy jasno$#”.

Podstawy dobrobytu
Mo e poni sza historia pozwoli Ci lepiej zrozumie#, o czym mówi%,
i przygotuje grunt pod dalsze rozwa ania.
Kiedy$ czyta&em zachwycaj"c" star" ksi" k% z 1920 r. autorstwa
Rogera Babsona zatytu&owan" Fundamentals of Prosperity. Zako*czy& j", pytaj"c prezydenta Republiki Argentyny, dlaczego Ameryka Po&udniowa ze wszystkimi swoimi cudami i bogactwami naturalnymi pozostaje tak daleko w tyle za Ameryk" Pó&nocn" pod
wzgl%dem rozwoju i marketingu.
Prezydent odpowiedzia&: „Doszed&em do nast%puj"cego wniosku.
Ameryk% Po&udniow" zasiedlili Hiszpanie, którzy przyjechali tutaj
w poszukiwaniu z&ota, a Ameryk% Pó&nocn" Ojcowie Pielgrzymi,
którzy przybyli w poszukiwaniu Boga”.
Na czym si% koncentrujesz?
Na pieni"dzach czy na duchu?
Na celach, które chcesz osi"gn"#, czy na duchu, który pozwala
to zrobi#?
Tak naprawd% pieni"dze to tylko symbol. Je$li koncentrujesz si%
na energii, jak" reprezentuj", przyci"gniesz je.
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Jak zosta* milionerem
Wiele lat temu Scrully Blotnick przeprowadzi& badanie w$ród 1500
osób. Badanych podzielono na dwie kategorie. Kategoria A obj%&a
ludzi, którzy stwierdzili, e najpierw d" yliby do zdobycia pieni%dzy, a dopiero potem robiliby to, co chcieli. Zaliczono do niej
ponad 1245 osób. W kategorii B znalaz&o si% 255 osób, które deklarowa&y, e w pierwszej kolejno$ci rozwija&yby swoje zainteresowania i ufa&y, e pieni"dze przyjd" w $lad za tym.
Co si% sta&o?
Dwadzie$cia lat póAniej w ca&ej badanej grupie by&o 101 milionerów. Tylko jeden wywodzi& si% z kategorii A. Pozosta&ych 100
z kategorii B, grupy osób, które twierdzi&y, e najpierw realizowa&yby swoje pasje i pozwoli&y, aby pieni"dze przysz&y póAniej. W tym
w&a$nie kryje si% kolejna wskazówka, jak przyci"gn"# pieni"dze.
Na czym si% koncentrujesz — na pieni"dzach czy na pasji?

Poznaj Prawo Przyci%gania
W tej ksi" ce proponuj% Ci now" metod%, dzi%ki której bez wysi&ku
mo esz rozwin"# swoj" dzia&alno$#, znaleA# mi&o$#, poprawi# stan
zdrowia, przyci"gn"# wi%cej pieni%dzy lub cokolwiek innego, co
potrafisz sobie wyobrazi#. Jest ona oparta na ponadczasowych zasadach duchowych.
Wyjawi%, jak Twój stan wewn%trzny przyci"ga i kreuje rezultaty
widoczne na zewn"trz. Wyja$ni% te , co nale y zrobi#, aby$ móg&
mie# i robi# to, czego pragniesz, oraz by# tym, kim chcesz. Nazywam to Prawem Przyci"gania. To duchowa formu&a na sukces,
która naprawd% nigdy nie zawodzi.
Czy te techniki dzia&aj"? Oka e si% w praktyce. Wypróbuj je i sam
sprawdA. Mog% opowiedzie# Ci o sukcesie, który sam odnios&em —
i robi% to w tej ksi" ce — ale nic nie b%dzie nawet w przybli eniu
tak przekonuj"ce, jak samodzielne zastosowanie tych prostych pomys&ów i zaobserwowanie zadziwiaj"cych rezultatów.

Jak przyci!ga0 pieni!dze?
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Móg&bym powiedzie#, e ta metoda pomo e Ci zamanifestowa#
wszystko, czego chcesz. Przeczytasz o ludziach, którzy „stworzyli”
samochody i domy, wyleczyli si% z raka, zbudowali nowe zwi"zki
i przyci"gn%li wi%cej pieni%dzy. Ale skupiam si% na przyci"ganiu
bogactwa w biznesie, poniewa w&a$nie w tej sferze wida# powa ny brak duchowo$ci. I pozwol% Ci odkry# magi% marketingu
duchowego, poniewa nic nie ma wi%kszej mocy ni Twoje w&asne do$wiadczenia.
Przysu* krzes&o. Usi"dA wygodnie. WeA g&%boki oddech. Zrelaksuj si%. Porozmawiajmy o tym, jak mo esz powi%kszy# swoje
bogactwo — i osi"gn"# wszystko inne, czego pragniesz — dzi%ki
magicznemu Prawu Przyci"gania.
Wszystko zaczyna si% od zrozumienia, e Twoje ycie…

Duch: To, co w tradycyjnym przekonaniu jest si"( witaln( istot
&ywych.
Duchowy: Odnosz(cy si$ do ducha, sk"adaj(cy si$ z ducha lub
maj(cy natur$ ducha, nienamacalny, niematerialny.
— American Heritage Dictionary,
Houghton Miffin, Boston 1980

