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Prawo przyci�gania

Zdolno�	 do kreatywnego my�lenia ma �ród�o
w niewidzialnym umy�le.

Ma swój pocz�tek w niewidzialnym �wiecie pe�nym fal i energii.
— dr Wayne W. Dyer1

Ca�e �ycie to wymiana energii. Przyci�ganie w ró�nych for-
mach odbywa si� poprzez przep�yw energii. Wszystko, co si�
dzieje wokó� nas — od przelotnej krytycznej uwagi do ekscytu-
j�cych o�wiadczyn, od przebicia opony podczas jazdy samocho-
dem do awansu ze znacz�c� podwy�k� — jest bezpo�redni�
konsekwencj� dzia�ania fal energetycznych, które wytwarzamy
ka�dego dnia.

Wszystkie konsekwencje maj�ce wp�yw na nasze �ycie wy-
nikaj� z dono�no�ci naszego istnienia. W ka�dym momencie
do�wiadczamy pewnej energii, która kszta�tuje nasz� przysz�o�	.
Gdy opanujemy t� zasad�, mo�emy przej�	 na nast�pny poziom
�wiadomego kreowania w�asnego przeznaczenia.

                                                          
1 Wayne W. Dyer (ur. 1940) — czo�owy psychiatra ameryka�ski.

Otrzyma� stopie� doktora w dziedzinie doradztwa pedagogicznego.
Jest tak�e wyk�adowc� w nowojorskim St. John’s University oraz
�wiatowej s�awy pisarzem i mówc� zajmuj�cym si� tematyk�
samorozwoju. Napisa� ponad dwadzie�cia ksi��ek, w których pomaga
ludziom z ca�ego �wiata osi�ga	 sukcesy zgodnie z porz�dkiem
Wszech�wiata — przyp. t�um.
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�ród�o mi�o�ci
Pewnego dnia, gdy ju� opanujemy wiatr, fale,
p�ywy i grawitacj�, powinni�my uzbroi	 si�

w energi� mi�o�ci i skierowa	 si� w stron� Boga.
Wówczas po raz drugi w historii cz�owiek odkryje pot�g� ognia.

— Pierre Teilhard de Chardin1

este� ju� zm�czony ci�g�ym powtarzaniem tych samych sche-
matów zachowa� w zwi�zku? Wydaje Ci si�, �e bez wzgl�du
na to, co zrobisz, rezultat zawsze b�dzie ten sam: zostaniesz

ze znanym uczuciem samotno�ci, z�o�ci, krzywdy i frustracji?
By	 mo�e nigdy nikogo nie spotykasz na swojej drodze, a je�li ju�
to Ci si� przydarzy, od pocz�tku jest jasne, �e zwi�zek ten donik�d
nie prowadzi. Czujesz, �e Twoim przeznaczeniem jest prze�y	
�ycie w niepewnych zwi�zkach, zawsze na co� czekaj�c i zasta-
nawiaj�c si�, dlaczego.

Nie porzucaj jednak nadziei. Dysponujesz si��, która mo�e
zmieni	 Twoje przeznaczenie, a tkwi ona w energii wyp�ywaj�cej
z Twojego charakteru. Nie ma znaczenia, jak dawno temu by�e�

                                                          
1 Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) — francuski teolog, filozof,

antropolog i paleontolog, jezuita. By� zwolennikiem teorii ewolucji,
której próbowa� nada	 du�e znaczenie filozoficzne w duchu
chrze�cija�stwa (tzw. ewolucjonizm chrze�cija�ski) — przyp. t�um.

J
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w prawdziwym zwi�zku — a nawet: czy kiedykolwiek w nim by�e�
— z ca�� pewno�ci� si�a, pasja i intymno�	 prawdziwej mi�o�ci
stoj� przed Tob� otworem.

Tak naprawd� pok�ady prawdziwej mi�o�ci znajduj� si� w Tobie,
nawet je�li nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jednak aby móc sko-
rzysta	 z bogactwa tych zasobów, musisz najpierw dowiedzie	 si�,
czym jest mi�o�	, sk�d pochodzi i na jakich zasadach funkcjonuje
we Wszech�wiecie. Twoje przeznaczenie zale�y w�a�nie od tego,
czy poznasz prawa przyci�gania, gdy� bez ich zrozumienia b�dziesz
poszukiwa� mi�o�ci w niew�a�ciwych miejscach, a nie wszystko
z�oto, co si� �wieci.

Forma mi�o�ci

Form� mi�o�ci jest energia. Jest to w�a�nie jeden z elementów
tworz�cych �ycie, który szybko i swobodnie przemierza czas i prze-
strze�. Wszech�wiat t�tni energi�. 
wiat�o, d�wi�k, ruch — wszel-
kie przejawy �ycia uczestnicz� w jej nieustannym ta�cu. Wszystko,
od ruchu planet a� po nic nieznacz�ce spojrzenia rzucane nie-
znajomym przechodniom, przyczynia si� do nieustannego prze-
p�ywu i wymiany energii osobistej i Wszech�wiata.

W przeciwie�stwie do tego, co mawia wi�kszo�	 osób, mi�o�	
jest czym� wi�cej ni� tylko uczuciem lub warunkiem trwania
zwi�zku. Mi�o�	 to energia. W rzeczywisto�ci jest to najwi�ksza
i najpot��niejsza si�a w ogromnym kosmosie. Mo�na nie zauwa�y	
jej od razu, tak jak zauwa�a si� d�wi�k, nie da si� jej równie� tak
�atwo zmierzy	 jak �wiat�a, ale uczucie to jest pe�ne wigoru i dyna-
miki — jak ka�da inna energia, której mo�na do�wiadczy	.

W mitologii greckiej pocz�tkowo uznawano boga mi�o�ci, Erosa,
za si�� kosmiczn� — bardziej za czyst� energi� ni� jej odzwier-
ciedlenie w ludzkiej postaci. Jego zadanie polega�o na takim zor-
ganizowaniu i ukierunkowaniu wszystkich elementów Wszech-
�wiata, aby z chaosu powsta�a harmonia. Dopiero w pó�niejszym
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okresie ta si�a przybra�a posta	 strzelaj�cego z �uku anio�a, który
kierowa� marzenia ludzkiego po��dania w odpowiedni cel.

Ta organizuj�ca si�a doskonale odpowiada rzeczywisto�ci, gdy�
to w�a�nie zadaniem mi�o�ci jest porz�dkowanie �ycia. Tak napraw-
d� jest to energia pierwotnego uczucia — boskiej mi�o�ci — której
zawdzi�czamy samo �ycie; to si�a tworz�ca wszystko, co istnieje.
Ka�da osoba, stworzenie czy przedmiot we Wszech�wiecie uosabia
jej moc i kreatywno�	.

Poza tym to niepohamowana rzeka energii, która nieustannie
przep�ywa przez Wszech�wiat. I Ty do niej przynale�ysz. Dyspo-
nujesz bosk� moc�, która emanuje z Ciebie i przep�ywa przez
Twoje cia�o. To, w jaki sposób j� wykorzystujesz, okre�la przezna-
czenie Twojego zwi�zku — i wszystko inne równie�.

Z tak pot��n� rzek� energii mo�na po��czy	 si� poprzez mo-
tywacj� lub cel. Ostatecznie nale�y po��czy	 swój cel z celem mi�o-
�ci, aby móc pop�yn�	 z pr�dem uczucia. W przeciwnym razie
b�dziesz nadal walczy�, p�yn�c pod pr�d.

Oto, co przydarzy�o si� Psyche, kochance boga Erosa, gdy
pozwoli�a, aby mi�o�	 zmieni�a si� w strach. Jest to klasyczna hi-
storia mi�osna, pe�na nami�tno�ci, zazdro�ci i podejrze�. Przedsta-
wione w niej wzorce zachowa� i si�a uczucia, które stoj� za uni-
wersalnymi prawami mi�o�ci, s� aktualne nawet dzi�

Eros i Psyche

Psyche by�a niesamowicie pi�kn� kobiet�, tak czaruj�c�, �e pod-
dani z królestwa jej ojca zacz�li jej okazywa	 cze�	, któr� wcze-
�niej darzyli Afrodyt�, bogini� mi�o�ci. Rozw�cieczy�o to t� ostatni�,
dlatego nakaza�a swojemu synowi Erosowi ukara	 Psyche. Jednak
zanim Eros móg� spe�ni	 �yczenie matki, wyrocznia ostrzeg�a
ojca Psyche, mówi�c mu, �e jedynym sposobem na przeb�aganie
bogini mi�o�ci b�dzie pozostawienie córki na szczycie góry zamiesz-
ka�ej przez potwora.
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Psyche by�a przera�ona, jednak pos�ucha�a ojca. Czeka�a
w strachu i zupe�nie sama, nie�wiadoma, �e Eros ju� do niej zmie-
rza�, aby podda	 j� torturom. Ale nawet on sam nie wiedzia�, co
si� stanie. Czy to dzi�ki niesamowitej urodzie Psyche, czy to
wskutek przypadkowego uk�ucia si� w�asn� strza��, Eros szale�czo
zakocha� si� w dziewczynie od pierwszego wejrzenia. Zamiast
zgotowa	 jej m�k�, zabra� j� i z pomoc� zachodniego wiatru zaniós�
do swojego zamku.

Eros postawi� zwi�zkowi jeden warunek: zastrzeg�, �e nie powie
Psyche, kim jest, ani nie poka�e jej swojej twarzy. Chocia� by� to
niecodzienny warunek, Psyche wyrazi�a na niego zgod� i wraz
z Erosem �yli spokojnie i szcz��liwie. Eros obieca� dziewczynie,
�e je�li nigdy na niego nie spojrzy, b�dzie wiod�a dostatnie �ycie,
a on spe�ni ka�de jej �yczenie. Mimo �e Eros codziennie wychodzi�
z domu przed �witem i wraca� po zmierzchu, Psyche to odpowia-
da�o. Ka�d� noc sp�dza�a z czu�ym i kochaj�cym m��em, a w ci�gu
dnia �y�a jak ksi��niczka w pa�acu, który teraz nazywa�a domem.

Z czasem jednak w ci�gu dnia zacz��a j� ogarnia	 nuda. Zdecy-
dowa�a, �e zaprosi do siebie siostry, po pierwsze, aby si� nieco roze-
rwa	, a po drugie, aby pokaza	 im, jak dobrze jej si� wiedzie i jaka
jest szcz��liwa. Jednak na nich nie zrobi�o to wielkiego wra�enia.
Zazdrosne i ura�one próbowa�y wskaza	 Psyche, co jest nie tak
z jej �yciem. Powiedzia�y jej, �e skoro nie wolno jej patrze	 na
m��a, to znaczy, �e jest okropn�, obrzydliw� besti�. Ona odpowie-
dzia�a, �e Eros jest zbyt delikatny i kochaj�cy, aby móg� by	 po-
tworem, ale one tak jej dokucza�y, �e w ko�cu sama zacz��a po-
w�tpiewa	.

W chwili s�abo�ci, gdy Eros spa�, Psyche zapali�a lampk�, aby
móc pozna	 oblicze m��a. Ku swojej rado�ci wcale nie ujrza�a
potwora, ale pi�kn� twarz boga mi�o�ci. By�a tym tak podekscy-
towana, �e nieopatrznie rozla�a kropl� gor�cego oleju z lampy na
rami� m��a, co go obudzi�o. Eros by� oburzony, �e nie dotrzyma�a
obietnicy, i znikn��, zabieraj�c zamek i wszystko inne ze sob�
— zostawi� Psyche sam� na opustosza�ym szczycie.
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V

Psyche utraci�a wiar�. Mia�a wszystko, czego tylko mog�a zapra-
gn�	, ale i to jej nie wystarczy�o. Gdy ogarn��y j� w�tpliwo�ci
i strach, straci�a uczucie, które by�o dla niej tak wa�ne. To kla-
syczna reakcja wynikaj�ca z praw mi�o�ci. Prawdziwej mi�o�ci nie
mo�na piel�gnowa	 ani chroni	 w obliczu strachu. L�k dusi to, co
jest ju� obecne w naszym �yciu, i zak�óca proces poszukiwania
prawdziwej mi�o�ci. Je�li chcesz, aby to uczucie zago�ci�o w Twoim
�yciu, musisz poszukiwa	 motywatorów i emocji, które s� jego
udzia�em. Strach nale�y zast�pi	 zaufaniem i mi�o�ci�.

Cel mi�o�ci

G�ównym celem mi�o�ci jest jej przej�cie przez wszystkie etapy
swojego rozwoju, a gdy zaistniej� ku temu sprzyjaj�ce warunki,
tak w�a�nie si� stanie — mi�o�	 przejdzie od �ród�a (Boga) do celu
(Twojego serca).

Poniewa� Twoje serce jest pierwszym etapem na drodze
rozwoju mi�o�ci, si�a tego uczucia stawia przed Tob�
pewne specyficzne wymaganie: aby w pe�ni skorzysta	
z jej potencja�u, musisz rozpocz�	 poszukiwania mi�o�ci
od w�asnego wn�trza — od swojej duszy i �ycia. Wszelkie
mistyczne prawa opieraj� si� na podstawowej zasadzie:
Musisz zacz�	 od w�asnego wn�trza. Jedynie wewn�trz
samego siebie mo�esz znale�	 �ród�o w�asnych celów.
A te cele s� punktem odniesienia dla Twojego przeznaczenia.

To, jak si� postrzegasz, okre�la Twój cel. W rzeczywisto�ci
ka�de Twoje uczucie, s�owo czy czynno�	 opieraj� si� na Twoim
wyobra�eniu w�asnej osoby. Je�li nie pokochasz siebie, nie b�dziesz
dysponowa� si��, aby wyrazi	 to uczucie na zewn�trz i okaza	 je
innym, tak by mo�liwe by�o wzniecenie p�omienia wzajemnego
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uznania i rado�ci. Je�eli nie b�dziesz mia� do siebie zaufania, zo-
rientujesz si�, �e tak naprawd� skupiasz si� jedynie na tym, czego
Ci brakuje, �yj�c wci�� w niepewno�ci i ograniczeniu. W takim
otoczeniu cel mi�o�ci, jakim jest w�a�nie rozprzestrzenianie si�,
zawsze b�dzie blokowany przez to, �e czujemy si� w pewnym
sensie ograniczeni. Przyczyniasz si� nie�wiadomie do tej izolacji,
kiedy odmawiasz samodzielnego zapewnienia sobie tego, co tak
rozpaczliwie starasz si� uzyska	 od innych.

Przekonania oparte na strachu i nienawi�ci do w�asnej osoby
oddalaj� Ci� od tego, co boskie, od duchowo�ci �yj�cej w ka�dym
z nas. Pozbawiaj� Ci� równie� prawdziwej mocy, sprawiaj�c, �e
czujesz si� samotny i zagubiony. Wówczas zaczynasz rozpaczliwie
zwraca	 si� na zewn�trz, poszukuj�c osoby, która wska�e Ci roz-
wi�zanie tego problemu. Desperacja ta w rzeczywisto�ci odpycha
usilnie poszukiwan� przez Ciebie mi�o�	 i wytwarza w Tobie
mrocznego ducha, jakby pustk� odbieraj�c� rado�	 z ka�dego
do�wiadczenia i zwi�zku, którego prze�ycie mo�e by	 Twoim
udzia�em.

W konsekwencji z powodu negatywnego nastawienia prze-
inaczasz, pomijasz, a czasami nawet odsuwasz od siebie wszystko
dobre, co napotykasz na swojej drodze. Si�a �yciowa jest wówczas
powstrzymywana przez pesymizm. Ta ci��ka, unieruchamiaj�ca
energia blokuje kana� ��cz�cy Ci� z niesko�czonym morzem
mi�o�ci, utrudniaj�c swobodny przep�yw prawdziwego uczucia,
które mo�e by	 si�� nap�dow� Twojego �ycia.

Jednak wcale nie musi tak by	 do ko�ca �ycia czy te� przez
bardzo d�ugi czas. Je�li b�dziesz prze�amywa	 bariery nienawi�ci
podczas wszelkich sytuacji, w których si� znajdziesz, dokonasz
znacz�cej zmiany swojego �ycia. Dzi�ki temu pozwolisz porwa	
si� strumieniowi mi�o�ci i poddasz si� energii tego uczucia.

W rzeczywisto�ci wybór, aby nienawidzi	 wszystko, nawet
samego siebie, odkrywa Twój prawdziwy cel. Wszech�wiat smuci
si� decyzj�, któr� podj��e�, jednak szanuje Twój wybór i ukierun-
kowuje rzek� mi�o�ci w taki sposób, aby p�yn��a w inn� stron�.
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To w�a�nie przydarzy�o si� Psyche. Pozwoli�a, aby ogarn�� j�
strach, za co zap�aci�a najwy�sz� cen� — straci�a swoj� mi�o�	.
Z czasem dosta�a drug� szans�, ale wcze�niej poddano j� wielu trud-
nym próbom, mi�dzy innymi prze�y�a przera�aj�ce zej�cie do
piekie�. Przechodzi�a przez wszystkie próby, nie poddawa�a si�,
lecz walczy�a dalej, aby znów móc pokocha	. Tak naprawd� wielo-
krotnie jej determinacja i nowa wiara przekona�y bogów do udzielenia
jej pomocy, dzi�ki czemu przetrwa�a wszystkie przeciwno�ci losu.

Ostatecznie Erosa poruszy�a jej stanowczo�	 i mi�o�	. Nawet
Afrodyta nie mog�a oprze	 si� sile uczucia i czysto�ci nowego cha-
rakteru Psyche. Przygotowano dla niej miejsce w niebie, gdzie
po�lubi�a Erosa i ju� zawsze do�wiadcza�a mi�o�ci.

Wszyscy mo�emy dosta	 drug� szans� w mi�o�ci. Ale najpierw
musimy pozby	 si� strachu i nauczy	 �y	 odwa�nie i samodziel-
nie, bez wzgl�du na to, przez jak trudny okres b�dziemy musieli
przej�	. To w�a�nie dzi�ki tej decyzji mo�emy odczu	 pozytywne
korzy�ci p�yn�ce z przestrzegania duchowych praw, tak jak Psyche
w ko�cu otrzyma�a pomoc od bogów.

Decyzja o wyzbyciu si� strachu jest niezwykle istotna, je�li
chcesz zazna	 prawdziwej mi�o�ci w �yciu. Si�a Twojego cha-
rakteru — Twój stosunek do samego siebie — jest punktem
odniesienia dla osobistej i duchowej energii. Wszystkie zwi�zki
w Twoim �yciu odzwierciedlaj� tak� postaw�. W rzeczywisto�ci
to w�a�nie ona okre�la, jakie b�dzie niemal ka�de do�wiadczenie,
które stanie si� Twoim udzia�em. Dotyczy to zarówno poszukiwa-
nia romantycznej mi�o�ci, uprzejmo�ci ze strony szefa, wi�kszego
kr�gu przyjació�, jak i sukcesu finansowego.

B�d� konsekwentny: staraj si� ze wszystkich si�, gdy� nie mo-
�esz uciec od tej zasady. Nie ma �adnego zewn�trznego elementu,
którym powiniene� si� teraz przejmowa	. Kontrolujesz �wiat�o
i rado�	 wchodz�c� do Twojego �ycia. Je�li nie zaczniesz ca�ego
procesu od samego siebie, strumie� mi�o�ci wci�� b�dzie p�yn��
obok Ciebie, a szcz��cie, którego poszukujesz, nadal b�dzie odle-
g�ym marzeniem.
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Moc �ród�a

Wielka kosmiczna si�a mi�o�ci jest jak woda wyp�ywaj�ca pod
ogromnym ci�nieniem z tamy, wytwarzaj�ca moc dla s�siednich
obszarów. Twoje serce jest podstacj� dla tej mocy — je�li zdecy-
dujesz si� wytworzy	 w sobie mi�o�	, uwolnisz j�, rozja�niaj�c �ycie
swoje i otaczaj�cych Ci� ludzi. Gdy nie b�dziesz darzy� siebie
szacunkiem ani otacza� trosk�, si�a mi�o�ci spi�trzy si� w Tobie,
zastygaj�c wewn�trz, a wszystko wokó� Ciebie uschnie. Wówczas,
pomimo wielkiej kumulacji uczucia, które masz do dyspozycji,
nie b�dziesz w stanie wytworzy	 �adnej warto�ci ani energii dla
siebie czy dla jakiegokolwiek dzia�ania podejmowanego w �yciu.

Uniwersalne prawa wymagaj� od Ciebie, aby� zaanga�owa�
si� w prawdziw� mi�o�	 do samego siebie, szanuj�c, kim i czym
jeste�. Nie jest to wy��cznie niesprecyzowana koncepcja; opiera
si� ona na mechanice kwantowej �wiadomo�ci. Twoja energia
okre�la rzeczywisto�	: gdy to zrozumiesz, b�dziesz móg� wpu�ci	
si�� mi�o�ci do swojego �ycia. W przeciwnym razie jej energia
zmieni si� w energi� strachu i braku, zatruwaj�c wszelkie inne
uczucia, które wiele osób myli z mi�o�ci�, takie jak pragnienie,
desperacja, kontrola i zdobywanie.

Toksyczne uczucia i wzorce zachowa� dochodz� do g�osu, gdy
staramy si� usilnie, aby mi�o�	 zago�ci�a w naszym �yciu. Jednak,
jak zobaczymy pó�niej, uleganie pragnieniom czy pogr��anie si�
w desperacji nigdy nie doprowadzi do spotkania z prawdziw� mi�o-
�ci�. Takie podej�cie zatruwa Twoj� energi�, udaremnia wysi�ki
i tak naprawd� odgradza Ci� od prze�ywania mi�o�ci w pe�ni.

W kolejnych rozdzia�ach zawarto wskazówki, dzi�ki którym
zrozumiesz, jaki jest wp�yw podejmowanych przez Ciebie decyzji
na zwi�zki, w jakie si� anga�ujesz. Dowiesz si� te�, czy to Ty sam
zdecydowa�e� o przyj�ciu mi�o�ci do swojego �ycia. Zobaczysz, �e
mo�na te� nie�wiadomie dzia�a	 przeciwko prawom mi�o�ci, a nie
zgodnie z tymi niepodwa�alnymi i mistycznymi si�ami przestrze-
ganymi przez sam Wszech�wiat.
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Prawa mi�o�ci s� niepodzielne, absolutne i nie mo�na od nich
uciec. Energia z nich p�yn�ca przenika fizyczn� rzeczywisto�	
i w codziennym �yciu objawia si� na wiele sposobów. Nie mo�esz
unikn�	 wp�ywu, jaki maj� na Twoje �ycie, tak jak nie mo�esz
pomin�	 konsekwencji prawa grawitacji — odrzucenie zasad
rz�dz�cych uniwersalnymi prawami mog�oby mie	 równie fatalne
skutki.

Nie ignorujesz przecie� prawa grawitacji. Gdyby� spad� z dru-
giego pi�tra budynku, nie zdziwi�by� si�, je�li odniós�by� powa�-
ne obra�enia. Podobnie rzecz si� ma z nieustannym ignorowa-
niem uniwersalnych praw i zachowywaniem si� w sposób, który
jest wbrew ich zasadom: zastanawianie si�, dlaczego wci�� kto�
Ci� krzywdzi w mi�o�ci, nie ma �adnego sensu.

Gdy ju� przyswoisz sobie te prawa, zorientujesz si�, �e mog�
Ci� one wzmocni	, a nie skrzywdzi	. Je�li tylko zechcesz poj�	
prawa mi�o�ci, tak jak akceptujesz prawo grawitacji, w ko�cu
sprawisz, �e Twoje zwi�zki nie b�d� ju� si� rozpada	.

<V>
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Przyci�ganie kwantowe
Od ka�dej istoty ludzkiej bije �wiat�o, które si�ga nieba,

a gdy odnajd� si� dwie dusze, które s� sobie przeznaczone,
strumie� �wiat�a p�ynie razem — z tych po��czonych istnie�

powstaje pojedynczy, o wiele silniejszy p�omie�.
— Ba’al Shem Tov1

ierwszym uniwersalnym prawem, które ma bezpo�redni
wp�yw na prze�ywanie romantycznej mi�o�ci, jest prawo
przyci�gania, odkrywaj�ce energi� obecn� we Wszech-

�wiecie i odnosz�c� si� do wszystkich jego elementów. W rzeczywi-
sto�ci jest ono pierwotnym �ród�em wszystkiego, czego do�wiad-
czasz. To fenomen energetyczny, a nie romantyczny, prawdziwa
si�a natury, która codziennie oddzia�uje na Twoje �ycie. Prawo to
oddzia�uje na ka�dy pojedynczy element przeznaczenia, zwi�zku
czy czegokolwiek innego w Twoim �yciu.

                                                          
1 Ba’al Shem Tov (1698 – 1760) — rabin znany pod przydomkami

Mistrz 
wi�tego Imienia, Pan Dobrego Imienia i M�� Dobrej S�awy,
jeden z twórców chasydyzmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej
w XVIII w. — przyp. t�um.

P
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Magnetyczne wibracje

Niegdy� wierzono, �e materia i energia istniej� oddzielnie i zupe�-
nie nie s� ze sob� powi�zane. Jednak dzi�ki fizyce kwantowej
odkryto, �e wszystko, co istnieje — od j�dra i skorupy ziemskiej a�
po ka�dy obiekt i �ywe stworzenie — wytwarza fale energetyczne.
Dotyczy to wi�c zarówno Ciebie, Twoich bliskich, jak i miejsc,
z którymi jeste� zwi�zany, a nawet tej ksi��ki. Energia ta promie-
niuje z Twojego cia�a i przenika czas oraz przestrze�, przyci�gaj�c
inn� energi� kosmiczn� i wchodz�c z ni� w interakcje.

Gdy spotkaj� si� przedmioty wibruj�ce z podobn� cz�stotli-
wo�ci�, ich fale zaczynaj� si� wzajemnie do siebie dopasowywa	.
Prawid�owo�	 ta ma zastosowanie zarówno do Ciebie, jak i Twojego
otoczenia; czasami cz�stotliwo�	, któr� wytwarzasz, dostosowuje
si� do powolnego, regularnego „pulsowania” energii pochodz�cej
z wn�trza Ziemi; czasami z kolei przyjmuje szybki, pulsuj�cy rytm
piosenki us�yszanej w radio. W innym przypadku oddzia�uje na
innych jak atmosfera rozsiewana przez kogo� z Twojego otoczenia,
która sprawia, �e odczuwamy poruszenie, strach, a nawet depresj�.
To zjawisko rezonansu nazywane jest cz�sto pobudzeniem; jest to
jedna z tych zasad fizyki kwantowej, w której prawo przyci�gania
znajduje zastosowanie.

Prawo przyci�gania stanowi, �e ka�dy z nas wytwarza
pewien rodzaj energii, który oddzia�uje na nasze otoczenie
— jest to swego rodzaju „nasza w�asna” cz�stotliwo�	.
My równie� przyci�gamy do siebie dok�adnie taki sam
rodzaj energii, jak� wytwarzamy i zgodnie z któr� �yjemy.
Krótko mówi�c, prawo przyci�gania to nieustanny proces
przesy�ania i odbierania energii, która jest generowana
przez nas samych i w zwi�zku z nasz� osob�.

W ka�dej chwili naszego �ycia anga�ujemy si� w proces prze-
sy�ania i odbierania energii. W zale�no�ci od naszego samopoczu-
cia, sposobu postrzegania �wiata, dzia�a� i przekona� nieustannie
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emitujemy namacaln� energi�, która rozchodzi si� w ró�nych cz�-
stotliwo�ciach i promieniuje na zewn�trz; zazwyczaj jeste�my
tego faktu zupe�nie nie�wiadomi. Ostatecznie wibracje przez nas
wytwarzane wracaj� do nas pod postaci� osób, które spotykamy,
i sytuacji, które kreujemy.

W rzeczywisto�ci je�li zwrócimy szczególn� uwag� na styl na-
szego �ycia, zorientujemy si�, �e szczer� prawd� jest, i� energia,
któr� przyci�gamy ze �wiata zewn�trznego, to dok�adnie ta sama
energia, któr� wytworzyli�my. Bez wzgl�du na to, co s�dzimy
na swój temat lub czujemy do samych siebie b�d� jak wyra�amy
swoje emocje, mo�emy by	 pewni, �e przyci�gniemy z powrotem
t� sam� energi�.

Nie ma znaczenia, czy zdajemy sobie spraw� z istnienia tej
zasady, bowiem dotyczy ona wszystkiego, co znajduje si� w orbicie
naszego �ycia: pracy, finansów czy jako�ci naszych relacji z innymi.
Jednak to w�a�nie w uczuciowych zwi�zkach prawo przyci�gania
odczuwamy najmocniej i najwyra�niej je widzimy. A zatem je�li
chcemy, aby w naszym �yciu by�o wi�cej mi�o�ci, musimy zbada	,
jaki rodzaj pozytywnej (lub negatywnej) energii wytwarzamy pod-
�wiadomie i w jaki sposób prawo przyci�gania na ni� reaguje.

W orbicie mi�o�ci

Prawo przyci�gania sk�ada si� z dwóch istotnych elementów.
Pierwszym z nich jest nast�puj�ca prawid�owo�	: Magnetyczne
przyci�ganie jest w zasadzie uzale�nione od tego, w jaki
sposób postrzegamy i traktujemy samych siebie, a nie
tylko od tego, jak postrzegamy i traktujemy innych. To
prawda, �e je�li nie b�dziemy naprawd� szanowa	 siebie, nie tylko
nie b�dziemy potrafili ceni	 innych, lecz tak�e nie b�dziemy mogli
spodziewa	 si� od innych uznania dla nas.

Wiele osób b��dnie uznaje, �e je�li odpowiednio traktuj� innych,
w zamian b�d� oni si� im odwdzi�cza	 tym samym. Jednak mo�na
przywo�a	 wiele przypadków osób, które by�y przesadnie mi�e dla
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otoczenia, a jednak odnoszono si� do nich �le. Istnieje pewien
powszechnie znany paradoks, �e im bardziej staramy si� przy-
podoba	 drugiemu cz�owiekowi, tym gorzej jeste�my traktowani
— a nawet jeste�my wykorzystywani.

Nie powinno to by	 jednak zach�t� do tego, by by	 niemi�ym
dla innych. Jednak je�li b�dziemy traktowa	 ludzi przyja�nie, ale
nie oprzemy tego podej�cia na szacunku do samych siebie, wów-
czas nasza �yczliwo�	 wcale nie zaowocuje mi�o�ci�, bez wzgl�du
na to, jak bardzo b�dziemy troskliwi.

Je�li nie pokochamy siebie naprawd�, nasza wspania�omy�lno�	
okazywana innym b�dzie zwyk�� manipulacj� opart� na strachu,
poczuciu winy i potrzebie akceptacji. Zgodnie z zasad� rz�dz�c�
prawem mi�o�ci energia ta przyci�ga nieszcz��cie i nie�yczliwe
reakcje, poniewa� nieszcz��cie tkwi u jej �ród�a. A zatem niewa�ne,
jak przyjazny czy czu�y jest Twój gest: skoro �ród�o motywacji
jest negatywne, jego konsekwencje równie� nie b�d� dla Ciebie
korzystne.

Motywacyjnym �ród�em energii s� Twoje podstawowe
zamiary, czyli motywatory stoj�ce za Twoimi decyzjami,
jednak nie same wybory. Motywatory te maj� tak� sam�
cz�stotliwo�	 jak energia, któr� emitujesz. Bez wzgl�du
na charakter danej decyzji zamiary ni� rz�dz�ce to co�,
co wype�nia Twoje pole energetyczne.

Gdy jeste� �yczliwy, bo po prostu chcesz by	 serdeczny i wspie-
raj�cy, Twoja uprzejmo�	 naprawd� wywo�a mi�o�	, a Ty w zamian
zostaniesz czule potraktowany. Jednak je�li bez wzgl�du na swój
altruizm wci�� jeste� traktowany �le, powiniene� ponownie uczci-
wie przyjrze	 si� swoim zamiarom — mo�e nie jeste� �wiadomy
tego, �e tkwi w Tobie bardziej subtelny motywator, który ma du��
si�� manipulacyjn�.

Opisywane zale�no�ci obrazuje przyk�ad jednej z moich klien-
tek, Shirley, która jest jedn� z bardziej wspania�omy�lnych, wra�-
liwych i pomocnych osób, jakie znam. Dawniej zawsze robi�a
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wszystko, o co j� poproszono, chocia� cz�sto mia�a o to do siebie
�al. Nie mog�a jednak zrozumie	, dlaczego nigdy nie doceniano jej
wysi�ków. Tak naprawd� im wi�cej robi�a dla innych, tym bardziej
j� wykorzystywano. Ludzie nawet traktowali j� bardzo brutalnie.

Shirley uznawa�a, �e jej dobre uczynki wyp�ywa�y ze szczerych
ch�ci niesienia pomocy innym ludziom — i jestem pewna, �e to
by�a jej motywacja. Jednak po g��bszej analizie zorientowa�a si�,
�e jej rodzice mieli wobec niej zawsze wysokie wymagania w tym
zakresie i wyra�ali swoj� aprobat� wobec jej zachowa�. Dlatego
te� jedynym sposobem zyskiwania akceptacji — a dzi�ki niej tak�e
poprawiania w�asnego samopoczucia — by�o dla Shirley przypo-
chlebianie si� innym ludziom.

Shirley uwa�a�a wymagania swoich rodziców za najwa�niej-
sze na �wiecie i wierzy�a, �e tylko poprzez spe�nianie oczekiwa�
mo�e si� dowarto�ciowa	 i podnie�	 swoje morale. S�dzi�a, �e jej
zamiary s� szczere, jednak tak naprawd� czu�a tylko obowi�zek,
strach przed odrzuceniem i potrzeb� bycia kochan�. Chocia� by�a
mi�a dla innych, nie sprzyja�y jej energia ani motywacja, a dla
innych stanowi�y wr�cz si�� manipulacyjn�. W konsekwencji
pewne by�o, �e w zamian spotka j� niemi�e traktowanie.

Prawo przyci�gania wymaga, aby wszelkie dzia�ania opiera�y
si� na okazywaniu szacunku — zarówno sobie, jak i swojemu �yciu.
Wówczas mi�o�	 i �yczliwo�	 wzgl�dem innych zaowocuj� praw-
dziwo�ci�, czu�o�ci� i wspó�czuciem. Ca�y Wszech�wiat chce nam
zwróci	 mi�o�	 do samego siebie i wspó�czucie, jednak b�dzie
móg� tego dokona	 w pe�ni tylko wtedy, gdy uczucie to wyp�ywa	
b�dzie z prawdziwie kochaj�cego serca.

Cz�stotliwo�ci mi�o�ci

Drugi i najwa�niejszy element prawa przyci�gania jest nast�puj�cy:
Przyci�ganie zawsze odbywa si� poprzez przep�yw energii.
Ka�dy z nas emituje pewn� energi�; i ka�dy równie� przyci�ga
energi� — taka jest fizyczna rzeczywisto�	. A jako�	 przyci�ganej
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przez nas energii zawsze b�dzie zale�a�a od jako�ci energii, któr�
wytwarzamy.

Stacje radiowe i telewizyjne transmituj� sygna� z wykorzysta-
niem danej cz�stotliwo�ci. Gdy odpowiednio dostroimy odbiorniki,
odbierzemy ten sygna�. Im bli�ej znajdziemy si� okre�lonej cz�sto-
tliwo�ci, tym sygna� b�dzie wyra�niejszy. W nieco inny sposób,
który jednak opiera si� na przep�ywie energii, my równie� wydaje-
my sygna�y, które wiele o nas mówi�. S� to rzeczywiste wiadomo�ci
opisuj�ce nasz prawdziwy charakter, najg��biej ukryte przeko-
nania, a nawet nieuwidocznione postawy. I ka�dy z naszego oto-
czenia mo�e je odebra	.

Wszyscy znamy osoby, które s� inspiruj�ce, zabawne, spokojne
i w których towarzystwie przyjemnie jest sp�dza	 czas. Gdy z nimi
przebywamy, czujemy si� lepiej, a kiedy je opuszczamy, mamy
poczucie spe�nienia, jakby dane nam by�o otrzyma	 co� cennego.
Osoby te s� propagatorami dobrej energii na �wiecie — wysy�aj�
nam „pozytywne sygna�y”, poniewa� s� wewn�trznie szcz��liwe.

Znamy równie� osoby, z którymi zdecydowanie nie sp�dza si�
mi�o czasu. Swoj� obecno�ci� stwarzaj� ci��k� atmosfer�, a ich
energia zdaje si� by	 zaburzona. Gdy je opuszczamy, czujemy si�
rozczarowani i pozbawieni energii, jakby co� nam odebrano, a nic
nie dano w zamian. Te osoby to wampiry energetyczne, które
wysy�aj� nam negatywne sygna�y, gdy� nienawidz� samych siebie,
bez wzgl�du na to, jak si� zachowuj�.

Co ciekawe, nasze reakcje na te dwie grupy osób nie s� jedynie
niesprecyzowanymi uczuciami, ale prawdziwymi odpowiedziami
w postaci sygna�ów energetycznych. Nasze reakcje na ró�ne osoby
wynikaj� z faktu stykania si� z ich osobistymi polami energe-
tycznymi. Ci, których spotykamy na swojej drodze, nie musz�
wcale nic mówi	 ani robi	, aby wyzwoli	 w nas dan� reakcj�,
poniewa� energia, któr� emituj�, jest nieomylna. W zale�no�ci
od cz�stotliwo�ci mi�o�ci, któr� maj� w sercu, i dominuj�cej si�y
w�asnych przekona� dysponuj� oni moc� przekazywania lub od-
bierania nam energii; mog� nas do siebie przyci�gn�	 lub ode-
pchn�	 od siebie. Jest to zwi�zek oparty na energii.
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Ty równie� dysponujesz w�asnym polem energetycznym, dzi�ki
któremu wyra�asz w�asne emocje. Nieustannie emanuje ono
z Ciebie, tworzone przez umys�ow�, fizyczn� i uczuciow� energi�
�yciow�. Jest to Twoje osobiste pole energetyczne, które wp�ywa
na wszystko, co Ciebie dotyczy. Podobnie jak w przypadku odbie-
rania sygna�ów radiowych, osobami najlepiej dostrajaj�cymi si� do
Ciebie i odpowiadaj�cymi na Twoj� energi� s� te, które nadaj�
na zbli�onych falach.

Wysy�ane przez Ciebie sygna�y przyci�gaj� osoby o podobnych
uczuciach, potrzebach i przekonaniach oraz zbli�aj� Was do siebie.
Nadajecie na tych samych falach, poniewa� Wasze serca przepe�-
nione s� zbli�on� pozytywn� b�d� negatywn� energi�, chocia� by	
mo�e inaczej wyra�acie swoje uczucia. To dlatego tak wa�ne jest,
aby� dok�adnie zrozumia�, jaka energia tkwi wewn�trz Ciebie
i jakim jej rodzajem pos�ugujesz si� na co dzie�.

Je�li podstawow� energi�, któr� emitujesz, jest niepokój lub
strach, z ca�� pewno�ci� b�dziesz przyci�ga� do siebie równie
zaniepokojone lub przestraszone osoby — niektóre z nich mog�
by	 pasywne i nie�mia�e, a inne nieprzyjemne i wrogo nastawione.
Mo�na wcale nie zauwa�y	, �e te osoby s� tak samo przestraszone
jak te, które wydaj� si� by	 pokorne i ciche. Ich strach wynika
z braku si�y, wi�c rekompensuj� to, okazuj�c strach i arogancj�.

Je�li g�ównymi uczuciami, które okazujesz na zewn�trz, s�
smutek, niepewno�	 czy desperacja, nawet je�eli s� one ukryte
pod p�aszczykiem powierzchowno�ci, b�dziesz przyci�ga� przy-
gn�bionych czy deprymuj�cych ludzi, a sytuacje, w których si�
znajdziesz, sprawi�, �e jeszcze bardziej pogr��ysz si� w depresji
i staniesz si� arogancki.

Je�li zwykle jeste� samokrytyczny, z �atwo�ci� przyci�gniesz do
siebie te osoby, które ch�tnie przeka�� Ci s�owa krytyki. A je�eli
cz�sto inni okazuj� Ci dezaprobat�, oznacza to, �e na pewnym
poziomie nie akceptujesz siebie takim, jakim jeste�, i �e tak na-
prawd� w pewien sposób siebie os�dzasz.
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�wiat jest stacj� przeka�nikow�, która zawsze odsy�a
energi� z powrotem do Ciebie — od tej zasady prawa
przyci�gania nie mo�na uciec. W odniesieniu do swojej
kariery zawodowej, statusu finansowego, domu, zwi�zku
zawsze b�dziesz do�wiadcza� zewn�trznej postaci energii,
któr� sam codziennie wytwarzasz.

Je�li nie masz partnera, zarówno w aspekcie emocjonalnym,
jak i jakimkolwiek innym, wówczas �yjesz tak, jakby� naprawd� nie
by� dost�pny dla samego siebie. Jak mo�na egzystowa	 w takim
stanie? To proste. Je�li nigdy nie zach�casz si� do niczego ani nie
dajesz sobie czasu, aby zatroszczy	 si� o w�asne priorytety, wspie-
ra	 si� b�d� rozwi�zywa	 w�asne problemy, tak naprawd� nie jeste�
dla siebie dost�pny. Je�eli nie przyjmujesz odpowiedzialno�ci za
w�asne �ycie ani nie podejmujesz �adnych dzia�a� na w�asny
rachunek, nie �yjesz dla siebie i nigdy nie wyzwolisz w innych
ch�ci, aby post�powali tak samo.

Musisz zada	 sobie pytania: „Czy daj� sobie czas, udzielam
wsparcia i zach�cam si� do dzia�ania w taki sposób, którego ocze-
kiwa�bym od swojego partnera, rodziny, przyjació�? Czy rozmawiam
ze sob� w taki sposób, w jaki chcia�bym, aby ze mn� rozmawiano?
Czy przebaczam sobie w�asne b��dy? Czy doceniam i szanuj�
siebie w taki sposób, w jaki chcia�bym by	 doceniany i szanowany
przez przyjació� i bliskich?”.

Je�li odpowiedzi na te pytania s� przecz�ce, nie oczekuj, �e
b�dziesz dobrze traktowany przez �wiat zewn�trzny. Prawo przy-
ci�gania jest raczej dos�owne, je�li chodzi o reakcj� na emitowan�
energi�.

Bardzo bolesne oka�e si� to, �e aby zrozumie	, dlaczego �ycie
i zwi�zki nie uk�adaj� si� po Twojej my�li, nale�y najpierw doko-
na	 analizy energii wytwarzanej wewn�trz siebie. Jest to proces
absolutnie niezb�dny do przeprowadzenia.

Gdy chcesz przyci�ga	 bogate osobowo�ci, musisz najpierw
dostrzec w sobie bogactwo duszy. Je�li chcesz przyci�ga	 ludzi,
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którzy s� wra�liwi, otwarci i pe�ni szacunku dla innych, to Ty
przede wszystkim musisz by	 wra�liwy, okazywa	 sobie szacunek
i by	 dla siebie dost�pny.

Je�li chcesz przyci�ga	 osoby, które b�d� Ci� powa�a	 i ko-
cha	, tak jak na to zas�ugujesz, musisz najpierw chcie	 dokona	
takich wyborów, które zapewni� Ci godno�	 i szacunek. Dopóki
tego nie zrobisz, b�dziesz powtarza� te same stare wzorce zacho-
wa� lub nawi�zywa� coraz to nowe zwi�zki — lub te� b�dziesz
traktowany w ten sam sposób w aktualnym zwi�zku.

Nie ma od tego ucieczki: sposób, w jaki traktujesz sam siebie,
a tak�e Twój sposób my�lenia, dominuj�ce przekonania i emocje
— wszystko to okre�la Twoje osobiste pole energetyczne. Wszystko,
co robisz, my�lisz, mówisz, a nawet sposób, w jaki si� poruszasz
i wypowiadasz, pokazuje, kim jeste� w �wiecie przepe�nionym
energi�. Obraz ten porusza si� w przeciwnym do Ciebie kierunku
falami, wibruj�c nawet w najodleglejsze zak�tki czasu i przestrzeni
Wszech�wiata. W ko�cu energia ta wraca do Ciebie, stawiaj�c Ci�
w takich sytuacjach i w�ród takich ludzi, którzy oddaj� Ci Twoj�
w�asn� emocjonaln� energi�. I nie ma znaczenia, czy jeste� z tego
zadowolony, czy te� nie. T� si�� przyci�gania, która jest podstaw�
mi�o�ci — i �ycia — jest w�a�nie do�wiadczenie. Jest to rzeczy-
wisto�	, któr� tylko Ty sam mo�esz wykreowa	.

Twoje osobiste pole energetyczne

Jaka jest Twoja osobista energia? Test zaprezentowany poni�ej
ma na celu przybli�y	 Ci Twoje energetyczne sk�onno�ci. W zale�-
no�ci od tego, jak cz�sto znajdujesz si� w danej sytuacji, wpisz
odpowiedni� cyfr� przy ka�dym stwierdzeniu, a nast�pnie pod-
sumuj punkty. Wype�niaj ten test uczciwie!

V
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Test energii osobistej

Nigdy (0) Czasami (1) Cz�sto (2)
Zazwyczaj (3) Zawsze (4)

____ 1. Budz� si� zrelaksowany i spokojny.

____ 2. Kolejny dzie� witam z entuzjazmem i nadziej�.

____ 3. Jestem pewny tego, co robi�.

____ 4. Ch�tnie podejmuj� ryzyko i próbuj� ró�nych
nowych rzeczy.

____ 5. Jestem osob� tolerancyjn�, która rzadko uznaje win�
innych lub obwinia ich za swoje problemy.

____ 6. Jestem zadowolony ze swojego wygl�du.

_____ 7. Uwa�am si� za równego innym. Zas�uguj� na szacunek.

____ 8. Ustalam rozs�dne granice i wysuwam umiarkowane
��dania.

____ 9. Cz�sto si� u�miecham. Z rado�ci� podchodz�
do wszystkiego, co musz� zrobi	.

___ 10. Czuj� si� dobrze, gdy wyra�am uczucia w stosunku
do wi�kszo�ci osób.

___ 11. Lubi� by	 spontaniczny. Traktuj� �ycie jak przygod�.

___ 12. Mam wiele ró�nych zainteresowa� i realizuj� si�
twórczo.

___ 13. Dobrze zarz�dzam czasem, wi�c nie musz� si�
spieszy	, wykonuj�c ró�ne rzeczy lub aby dotrzyma	
terminu.

___ 14. Planuj� czas w taki sposób, aby móc zaj�	 si� sob�
i swoimi celami, w tym znajduj� czas na wyciszenie.

___ 15. Widz� sens w obranych celach i kierunkach dzia�ania.
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___ 16. Doceniam dobre rzeczy, które przydarzaj� si� w moim
�yciu, i znajduj� czas, aby dzi�kowa	 za nie i cieszy	
si� nimi ka�dego dnia.

___ 17. Z regu�y zdrowo si� od�ywiam.

___ 18. Regularnie uprawiam sport.

___ 19. Koncentruj� si� na tym, co robi� w danym momencie.
Bez wzgl�du na rodzaj zadania staram si� cieszy	
tym, co aktualnie robi�.

___ 20. Nie obawiam si� zmian i tego, co nieoczekiwane.

___ 21. Ufam intuicji i pozwalam, aby prowadzi�a mnie przez
�ycie.

___ 22. Moje s�owa i my�li s� optymistyczne, pozytywne
i zach�caj�ce. Ceni� i szanuj� siebie w �wiadomy
sposób.

___ 23. Gdy co� idzie nie po mojej my�li, stawiam temu czo�a.
Próbuj� odnale�	 jak�� szans� dla siebie w ka�dej
sytuacji.

___ 24. Pozwalam drobnym rzeczom �y	 w�asnym �yciem
i wierz�, �e wszystko b�dzie w porz�dku, nie odczuwaj�c
potrzeby kontrolowania czy martwienia si�.

___ 25. atwo nawi�zuj� kontakt z innymi lud�mi, nie os�dzaj�c
ich i nie przejmuj�c si�, �e oni mnie os�dz�.

________SUMA (Aby pozna	 wyniki testu, przeczytaj
informacje poni�ej).

Suma punktów uzyskanych w te�cie jest Twoim wspó�czyn-
nikiem energii osobistej (WEO), dzi�ki któremu mo�esz pozna	
troch� lepiej samego siebie: (1) Jest to wska�nik optymistycznej
i spokojnej energii, któr� wytwarzasz; (2) przedstawia Twój po-
tencja� dla przyci�gania pozytywnych do�wiadcze� oraz anga�o-
wania si� w zwi�zki z odpowiednimi osobami; oraz (3) w najbar-
dziej podstawowym aspekcie wska�nik ten okre�la, jak bardzo
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jeste� szcz��liwy — jest to odsetek czasu i energii, któr� po�wi�ca
si� na korzystanie z �ycia z rado�ci�, w sposób rozwijaj�cy i zapew-
niaj�cy spe�nienie.

Udzielone odpowiedzi b�d� si� ró�ni	, w zale�no�ci od tego,
jak toczy si� dany dzie�, i od Twojego nastroju, a wi�c spróbuj kilka
razy prze�ledzi	 pytania testu, a nast�pnie policzy	 �redni� uzy-
skanych wyników. Postaraj si� równie� odpowiedzie	 na te pytania
za pó� roku, a potem za rok, aby zorientowa	 si�, czy zmiany
wprowadzane przez Ciebie s� skuteczne. Niezwykle ciekawa jest
obserwacja zmian Twojej energii osobistej, gdy podejmujesz pozy-
tywne umys�owe i emocjonalne dzia�ania.

V

Oto interpretacja wyników testu:

Je�li Twój WEO wynosi od 80 do 100 procent, jeste�
raczej szcz��liwy, a Twoja energia osobista odzwierciedla ten stan
ducha. W zasadzie dobrze czujesz si� ze sob�, a inni dobrze czuj�
si� w Twoim towarzystwie. Je�li Twój wynik mie�ci si� w tym
przedziale, a Ty jeste� samotny, ale chcia�by� mie	 partnera, b�d�
te� by	 mo�e nie spe�niasz si� w zwi�zku z pewn� osob�, postaraj
si� zwróci	 wi�ksz� uwag� na te elementy testu, które mog�
stanowi	 problem. Mo�e wystarczy popracowa	 tylko nad jedn�
czy dwiema kwestiami, wi�c postaraj si�, aby sta�y si� one dla
Ciebie najwa�niejsze. Nawet najmniejsza zmiana swoich przy-
zwyczaje� mo�e sprawi	 wielk� ró�nic� dla Twojego osobistego
pola energetycznego.

Je�li Twój wynik wynosi od 60 do 80 procent, nie jeste�
sam. Najwi�ksza liczba osób, które wykonuj� ten test, mie�ci si�
w�a�nie w przedziale mi�dzy 60 a 70 procent. Radzisz sobie ca�-
kiem nie�le, ale je�li masz mniej ni� 75 procent, z ca�� pewno�ci�
powiniene� zastanowi	 si� nad popraw� swojego podej�cia. Musisz
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wypracowa	 w sobie wi�cej spontaniczno�ci i okazywa	 sobie
wi�cej szacunku. Zorientujesz si�, �e zawsze stawiasz si� na dru-
gim miejscu, wi�c powiniene� dok�adnie przeanalizowa	 swoje
zachowanie. Przyjmij pozytywn� postaw� wobec siebie i zacznij ze
sob� rozmawia	; wykorzystuj równie� techniki zmieniaj�ce ener-
gi�, aby roztacza	 spokojn� aur�, która przyci�gnie prawdziw�
mi�o�	 i szcz��liwe zdarzenia.

Je�li Twój wynik wynosi od 40 do 60 procent, cz�sto
odczuwasz, �e dajesz sobie jako� rad�. Mo�esz by	 bardziej szcz�-
�liwy, je�li b�dziesz mniej si� stara� i b�dziesz bardziej elastyczny
oraz wybaczaj�cy w stosunku do siebie. Musisz równie� wpro-
wadzi	 w swoim �yciu wi�cej równowagi. Koniecznie skorzystaj
z narz�dzi przedstawionych w tej ksi��ce, aby móc uwolni	 si�
od os�dów i wytworzy	 silniejsz�, bardziej przyci�gaj�c� energi�
skierowan� na Twoj� osob�. Nie odrzucaj tych narz�dzi — sko-
rzystaj z nich! Wszystkie Twoje wysi�ki w tym kierunku zwi�ksz�
Twoj� energi� przyci�gania; b�dziesz zaskoczony, jak bardzo Twoje
zachowanie si� zmieni, gdy zechcesz najpierw nad sob� popra-
cowa	.

Je�li Twój WEO wynosi od 20 do 40 procent, by	 mo�e
czujesz si� ostatnio zdecydowanie zniech�cony. W stosunku do
samego siebie odczuwasz w�tpliwo�ci, niepewno�	 i strach, a Twoja
energia ujawnia te stany emocjonalne. Twoje starania w kierunku
budowania pozytywnego osobistego pola energetycznego poprzez
okazywanie sobie mi�o�ci musz� si� znale�	 u Ciebie na pierw-
szym miejscu. Trzymaj si� tego! Zastosuj wszystkie te techniki
w swoim codziennym �yciu. Nie tra	 ani chwili, a z pewno�ci�
Ci si� to op�aci. Twoim nadrz�dnym celem musi by	 dokonanie
zmian we w�asnym wn�trzu. Wkrótce osi�gniesz sukces w mi�o-
�ci i innych dziedzinach.
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Je�li Twój wynik jest mniejszy ni� 20 procent, jeste�
prawdopodobnie bardzo nieszcz��liwy i czujesz, jakby� ci�gle
walczy� z przeciwno�ciami w �yciu. Jest to spowodowane g��bokim
poczuciem niepewno�ci, które by	 mo�e wynika z wcze�niejszych
do�wiadcze�, ale tak nie musi by	 ju� zawsze. Z ca�� pewno�ci�
powiniene� przesta	 si� zamartwia	 i zaakceptowa	 si� w zupe�nie
nowym wydaniu. Tak, mo�na tego dokona	. Przeznacz codzien-
nie troch� czasu na prac� nad sob�. Je�li b�dziesz konsekwentnie
wprowadza� zmiany w sposobie my�lenia, naprawd� zmienisz
swoj� energi� i otaczaj�c� Ci� rzeczywisto�	. Mo�e b�dziesz musia�
skorzysta	 z porad psychologa, kogo�, kto pomo�e Ci nauczy	 si�
my�le	 we w�a�ciwy sposób, ale b�dzie to warte Twoich wysi�ków.

Zmie� swoj� energi� teraz

Aby zmieni	 osobist� energi�, wszystkie powy�sze stwierdzenia,
którym przyzna�e� zero, jeden lub dwa punkty, musz� sta	 si�
dla Ciebie najwa�niejszymi celami w �yciu. Te zmiany w stylu
�ycia pozwol� Ci zmieni	 Twoj� energi�. Gdy zaanga�ujesz si�
w dokonywanie nowych wyborów, staniesz si� zdecydowanie
szcz��liwsz� i prawdziwie wzmocnion� psychicznie osob� — w�a-
�ciwym cz�owiekiem na w�a�ciwym miejscu.

Oczywi�cie, to prawda, �e nie musisz by	 szcz��liwy, aby ko-
go� do siebie przyci�gn�	. Wówczas na pewno znajdziesz bratni�
dusz�, tak samo nieszcz��liw� i chc�c� z Tob� dzieli	 swój los
na wszystkie ciekawe i ma�o interesuj�ce sposoby. Jednak prawo
przyci�gania stanowi, �e podobie�stwa maj� si� ku sobie, a je�li
chcesz by	 z kim�, kto jest naprawd� szcz��liwy i mo�e dzieli	
z Tob� ten stan, musisz najpierw wypracowa	 w sobie zdolno�	
do bycia szcz��liwym z samym sob�.

A zatem bez wzgl�du na to, jaki wynik uzyska�e� w te�cie, sta-
wiam przed Tob� pierwsze zadanie: przejrzyj wszystkie powy�-
sze stwierdzenia, którym przyzna�e� zero, jeden lub dwa punkty.
Zapisz je na pojedynczych kartkach lub jednej kartce papieru.
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Miej t� list� przy sobie i cz�sto j� czytaj. Zawiera ona te postawy
i wzorce zachowa�, których musisz si� nauczy	, je�li chcesz
wytworzy	 energi� umo�liwiaj�c� Ci �ycie w zdrowym i szcz��li-
wym zwi�zku. Codziennie wybieraj jedno z tych stwierdze� i czy�
z niego swój cel na dany dzie�. We� ze sob� jedn� z kart i 	wicz
dokonywanie nowych wyborów w �yciu codziennym, co pomo�e
Ci lepiej przyswoi	 dane stwierdzenie.

Na przyk�ad: je�li przyzna�e� jeden punkt (oznaczaj�cy „cza-
sami”) stwierdzeniu numer 14 (dotycz�cemu zarz�dzania czasem
na w�asne potrzeby), powiniene� przyjrze	 si� swojemu stylowi
�ycia i zastanowi	 si�, jak mo�esz wprowadzi	 w nim zmiany.
Zaznaczaj w kalendarzu dni, w których b�dziesz realizowa� w�asne
cele. Umów si� ze sob� na spotkanie o sobie, a wkrótce zaczniesz
przyci�ga	 innych, którzy robi� to samo.

Je�li podejmowanie ryzyka (stwierdzenie numer 4) lub bycie
spontanicznym (numer 11) jest dla Ciebie problemem, zacznij
rozgl�da	 si� za mo�liwo�ciami, aby zrobi	 co� innego, wypróbowa	
co� nowego, zaufa	 intuicji, a nawet zaryzykowa	 co� w �yciu.

Nowe dzia�ania mog� pocz�tkowo wydawa	 Ci si� trudne, ale
to le�y w naturze zmiany. Jednak warto podejmowa	 ryzyko, gdy�
jedyna alternatywa dla zmiany to pozostanie takim, jakim si� jest,
co oczywi�cie powoduje, �e wytwarza si� wci�� t� sam� energi�
i osi�ga si� te same wyniki.

Mo�esz przyspieszy	 proces dokonywania zmian, u�ywaj�c
ka�dego ze zda�, któremu przyzna�e� zero, jeden lub dwa punkty,
jako twierdzenia. Powtarzaj je kilka razy dziennie. To wzmocni
Twoje nowe cele i pomo�e prowadzi	 Ci� w nowym kierunku.

Na przyk�ad: je�li przyzna�e� jeden punkt zdaniu numer 3,
powiniene� codziennie sobie powtarza	: „Ucz� si�, aby mie	 coraz
wi�cej pewno�ci siebie we wszystkim, co robi�”. Je�eli przyzna�e�
dwa punkty zdaniu numer 1 lub 2, k�ad� si� spa	, powtarzaj�c
przed snem: „Budz� si� rano zrelaksowany i spokojny, kolejny
dzie� witam z nadziej�”. Mów to sobie równie� z samego rana
i powtarzaj w ci�gu dnia.
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Ci�gle powtarzany cel w ko�cu wyzwala Twoj� prawdziw�
natur�. A wi�c warto stosowa	 proces afirmacji, zw�aszcza w od-
niesieniu do tych zda� w te�cie powy�ej, którym przyzna�e� zero,
jeden lub dwa punkty. Nie przestawaj ich powtarza	, a� stan� si�
cz��ci� Twojego �ycia.

Im bardziej zmienisz swoje cele za pomoc� zaprezentowane-
go przeze mnie sposobu, tym wyra�niej zobaczysz, �e otoczenie
równie� si� zmienia. Przeznaczenie jest bezpo�rednio zwi�zane
z energi� osobist�, a na Twoj� energi� znacz�cy wp�yw ma Twoja
postawa. I bez wzgl�du na to, czego do�wiadczy�e� w przesz�o�ci,
obecna postawa zale�y wy��cznie od Ciebie.

Jeste� najwa�niejszy dla siebie

Odnajdziesz klucz do osobistego pola energetycznego, je�li b�dziesz
czu	 si� dobrze i swobodnie z samym sob�. Od tego zale�y Twoje
szcz��cie, jako�	 Twoich relacji interpersonalnych i sposób, w jaki
traktuj� Ci� inni, a nawet Twój sukces finansowy. W ko�cu aby
osi�gn�	 to, czego naprawd� pragniesz, musisz nauczy	 si� lubi	,
a nawet kocha	 w�asn� osob�.

Jako konsultant od lat ucz� innych, jak si� polubi	. Na pocz�t-
ku zawsze spotykam si� z wahaniem: „Czy naprawd� musz� to
zrobi	? Czy to jest w ogóle mo�liwe? Ile pracy b�dzie trzeba w to
w�o�y	?”. Najbardziej powszechnymi reakcjami s� w�a�nie niedo-
wierzanie i niech�	 do zmian.

Jednak gdy ludzie orientuj� si�, �e mi�o�	 do samego siebie jest
tak naprawd� �ród�em energetycznym ich przeznaczenia i jedy-
nym sposobem na osi�gni�cie tego, czego chc� od �ycia, zdaj� sobie
spraw�, �e nadszed� ju� czas, aby potraktowa	 siebie powa�nie.

Kiedy ostatnio sam zastanawia�e� si�, czy si� lubisz, czy nie?
Wa�ne jest, aby� zawsze wiedzia�, kiedy potencjalnie mog� zaj�	
zmiany w Twoim stosunku do siebie, i móg� znale�	 wiele sub-
telnych i czasami ukrytych sposobów, dzi�ki którym Twoje my�li,
wzorce zachowa� i mowa cia�a negatywnie wp�ywaj� na dobre
samopoczucie i osobist� energi�.
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To, jak bardzo si� lubisz, mo�e si� cz�sto zmienia	 w zale�-
no�ci od tego, co robisz, ludzi, z którymi przebywasz, a nawet od
tego, jak wygl�dasz danego dnia. Jednak w rzeczywisto�ci Twoja
wrodzona warto�	 nigdy si� nie zmienia. Jest ona cz��ci� Twojej
to�samo�ci, sta�� warto�ci�, która nie poddaje si� zmianom, bez
wzgl�du na to, co si� dzieje wokó� Ciebie.

Oto istotna prawid�owo�	 prawa przyci�gania: konsekwentne
warto�ciowanie siebie w spokojny i odpowiedni sposób stanowi
podstaw�, na której opiera si� Twoja zdolno�	 do szanowania
i doceniania wszystkiego, co znajduje si� wokó� Ciebie. Je�li nie
umiesz doceni	 sam siebie, nie b�dziesz móg� wyci�gn�	 wniosków
z przeciwno�ci losu. Nawet je�li zdob�dziesz bogactwa i zaanga-
�ujesz si� w zwi�zki, o których marzy�e�, Twój brak poczucia
w�asnej warto�ci sprawi, �e b�d� one puste i kompletnie pozba-
wione znaczenia, a Ty b�dziesz mia� nieustanne poczucie, �e
czego� Ci w �yciu brakuje.

Jednak gdy uznasz i docenisz swoj� wewn�trzn� i wieczn�
warto�	, do�wiadczysz w �yciu spe�nienia, co doprowadzi do tego,
�e b�dziesz g��boko docenia� wszystko inne. Energia g��bokiej
wdzi�czno�ci w ko�cu zapewni Ci w �yciu jeszcze wi�cej powodów
do zadowolenia.

Twoje szcz��cie b�dzie zale�a�o od prawdziwego szacunku,
jaki okazujesz sam sobie, a wi�c musisz zacz�	 dzia�a	 ju� teraz,
aby� móg� osi�gn�	 stan spokoju i akceptacji w�asnej osoby. Na-
wet je�li nigdy dot�d nie do�wiadczy�e� tego uczucia, mo�esz,
a nawet musisz je w sobie wzbudzi	!

Je�li jest co�, co chcia�by� zmieni	 w swoim �yciu, to oznacza,
�e istnieje co�, co musisz zmieni	 w sobie. Nawet je�li to drobiazg,
nie wolno go ignorowa	. To Ty jeste� energi�, któr� emitujesz,
a ludzie i sytuacje, którzy si� do Ciebie dostroili, zrobili to z pewne-
go powodu. Czas wi�c dowiedzie	 si�, dlaczego tak si� sta�o.
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