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JAK PRZYCIkGAm
PIENIkDZE?

C

zym siÚ zajmujesz?”, zapytaïem.
Wraz z 700 innymi osobami staïem w kolejce w hotelu w Seattle,
czekajÈc na wykïad pewnego pisarza i nauczyciela duchowego.
„EnergoterapiÈ”, odpowiedziaïa kobieta za mnÈ. „Trudno to
wyjaĂniÊ. W przypadku kaĝdej osoby sposób postÚpowania jest
inny”.
„Czy masz wizytówkÚ?”.
„Nie”, powiedziaïa, lekko zakïopotana.
Byïem zszokowany.
„Pozwól, ĝe ciÚ o coĂ zapytam”, zaczÈïem. „Jest tutaj ponad 700
potencjalnych klientów. Dlaczego nie masz przynajmniej wizytówki?”.
Kobieta stojÈca za niÈ uĂmiechnÚïa siÚ i stwierdziïa: „WïaĂnie
objawiï ci siÚ anioï”.
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Nie jestem anioïem. Byïem jednak ciekawy, dlaczego ta kobieta
interesu przepuszczaïa znakomitÈ okazjÚ marketingowÈ. Kiedy rozmawiaïem z kilkoma kolejnymi z obecnych tam 700 osób, uĂwiadomiïem sobie, ĝe wszyscy ci ludzie prowadzÈ wïasnÈ dziaïalnoĂÊ. I ĝe wszyscy potrzebujÈ pomocy w promowaniu siebie.
Wtedy wïaĂnie olĂniïo mnie, ĝe mógïbym napisaÊ krótki podrÚcznik na temat manifestacji opartej na duchowoĂci. Nikt chyba
nie nadawaï siÚ do tego lepiej. Jestem autorem The AMA Complete Guide to Small Business Advertising dla The American Marketing Association1. Zajmowaïem siÚ doradztwem dla telewizji
PBS i The Red Cross. I mam ponad 25 lat doĂwiadczenia w metafizyce i duchowoĂci, wïÈczajÈc w to doktorat z metafizyki. Rozmawiaïem z wieloma orÚdownikami rozwoju osobistego i zaradnoĂci, a niektórzy z nich byli moimi klientami. Poza tym stworzyïem
juĝ i testowaïem sekretnÈ formuïÚ piÚciu kroków majÈcÈ na celu
przyciÈganie wszystkiego, czego pragniesz.
Wiedziaïem teĝ, ĝe 700 osób obecnych na seminarium reprezentowaïo jeszcze wiÚkszÈ grupÚ ludzi, którzy potrzebowali pomocy
w swojej dziaïalnoĂci i w ĝyciu. Co wiÚcej, miaïem ĂwiadomoĂÊ,
ĝe wszyscy oni pracowali nad swoim wnÚtrzem, co pomagaïo im
osiÈgnÈÊ rezultaty widoczne na zewnÈtrz. Innymi sïowy ich stan
wewnÚtrzny przyczyniaï siÚ do rozwoju ich dziaïalnoĂci bÈdě jego
braku.
UjmujÈc to jeszcze proĂciej: kobieta, o której wspomniaïem na
poczÈtku rozdziaïu, nie byïa wewnÚtrznie przekonana do swojej
dziaïalnoĂci, co objawiaïo siÚ w jej ĝyciu brakiem wizytówki. Jej
„Prawo PrzyciÈgania” nie przekïadaïo siÚ na przyciÈganie ĝadnych
klientów.
A idÈc tym tropem krok dalej w kierunku, w jakim chcÚ CiÚ poprowadziÊ w tej ksiÈĝce, moĝna stwierdziÊ, ĝe gdyby ta kobieta
naprawdÚ byïa pewna tego, co robi, nie potrzebowaïaby wizytówek.

1

Amerykañskie Stowarzyszenie Marketingu — przyp. tïum.
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Klienci sami by do niej przychodzili. Jej wewnÚtrzny duch — Prawo PrzyciÈgania — promowaïby jÈ.
To wïaĂnie odkrywa ta ksiÈĝka. Nauczyïem siÚ, ĝe waĝne jest, kim
jesteĂmy, a nie, co robimy. Kiedy osiÈgniesz klarowny stan wewnÚtrzny, zrozumiesz, w jaki sposób sïuĝysz Ăwiatu, Ăwiat sam
do Ciebie przyjdzie. Kiedy jesteĂ pewny, czego chcesz — czy jest to
konkretny samochód, osoba, dom, praca, czy cokolwiek innego
— zaczniesz przyciÈgaÊ to do siebie.
Jak ujÚïa to pewna osoba odnoszÈca sukcesy: „Teraz anioïy wrÚczajÈ moje wizytówki”.
Masz mÚtlik w gïowie? To dobrze. Terapeutka, pisarka i moja
przyjacióïka Mandy Evans mówi: „Dezorientacja to ten wspaniaïy
stan umysïu bezpoĂrednio poprzedzajÈcy jasnoĂÊ”.

Podstawy dobrobytu
Moĝe poniĝsza historia pozwoli Ci lepiej zrozumieÊ, o czym mówiÚ,
i przygotuje grunt pod dalsze rozwaĝania.
KiedyĂ czytaïem zachwycajÈcÈ starÈ ksiÈĝkÚ z 1920 r. autorstwa
Rogera Babsona zatytuïowanÈ Fundamentals of Prosperity. Zakoñczyï jÈ, pytajÈc prezydenta Republiki Argentyny, dlaczego Ameryka Poïudniowa ze wszystkimi swoimi cudami i bogactwami naturalnymi pozostaje tak daleko w tyle za AmerykÈ PóïnocnÈ pod
wzglÚdem rozwoju i marketingu.
Prezydent odpowiedziaï: „Doszedïem do nastÚpujÈcego wniosku.
AmerykÚ PoïudniowÈ zasiedlili Hiszpanie, którzy przyjechali tutaj
w poszukiwaniu zïota, a AmerykÚ PóïnocnÈ Ojcowie Pielgrzymi,
którzy przybyli w poszukiwaniu Boga”.
Na czym siÚ koncentrujesz?
Na pieniÈdzach czy na duchu?
Na celach, które chcesz osiÈgnÈÊ, czy na duchu, który pozwala
to zrobiÊ?
Tak naprawdÚ pieniÈdze to tylko symbol. JeĂli koncentrujesz siÚ
na energii, jakÈ reprezentujÈ, przyciÈgniesz je.
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Jak zostaÊ milionerem
Wiele lat temu Scrully Blotnick przeprowadziï badanie wĂród 1500
osób. Badanych podzielono na dwie kategorie. Kategoria A objÚïa
ludzi, którzy stwierdzili, ĝe najpierw dÈĝyliby do zdobycia pieniÚdzy, a dopiero potem robiliby to, co chcieli. Zaliczono do niej
ponad 1245 osób. W kategorii B znalazïo siÚ 255 osób, które deklarowaïy, ĝe w pierwszej kolejnoĂci rozwijaïyby swoje zainteresowania i ufaïy, ĝe pieniÈdze przyjdÈ w Ălad za tym.
Co siÚ staïo?
DwadzieĂcia lat póěniej w caïej badanej grupie byïo 101 milionerów. Tylko jeden wywodziï siÚ z kategorii A. Pozostaïych 100
z kategorii B, grupy osób, które twierdziïy, ĝe najpierw realizowaïyby swoje pasje i pozwoliïy, aby pieniÈdze przyszïy póěniej. W tym
wïaĂnie kryje siÚ kolejna wskazówka, jak przyciÈgnÈÊ pieniÈdze.
Na czym siÚ koncentrujesz — na pieniÈdzach czy na pasji?

Poznaj Prawo PrzyciÈgania
W tej ksiÈĝce proponujÚ Ci nowÈ metodÚ, dziÚki której bez wysiïku
moĝesz rozwinÈÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ, znaleěÊ miïoĂÊ, poprawiÊ stan
zdrowia, przyciÈgnÈÊ wiÚcej pieniÚdzy lub cokolwiek innego, co
potrafisz sobie wyobraziÊ. Jest ona oparta na ponadczasowych zasadach duchowych.
WyjawiÚ, jak Twój stan wewnÚtrzny przyciÈga i kreuje rezultaty
widoczne na zewnÈtrz. WyjaĂniÚ teĝ, co naleĝy zrobiÊ, abyĂ mógï
mieÊ i robiÊ to, czego pragniesz, oraz byÊ tym, kim chcesz. Nazywam to Prawem PrzyciÈgania. To duchowa formuïa na sukces,
która naprawdÚ nigdy nie zawodzi.
Czy te techniki dziaïajÈ? Okaĝe siÚ w praktyce. Wypróbuj je i sam
sprawdě. MogÚ opowiedzieÊ Ci o sukcesie, który sam odniosïem —
i robiÚ to w tej ksiÈĝce — ale nic nie bÚdzie nawet w przybliĝeniu
tak przekonujÈce, jak samodzielne zastosowanie tych prostych pomysïów i zaobserwowanie zadziwiajÈcych rezultatów.
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Mógïbym powiedzieÊ, ĝe ta metoda pomoĝe Ci zamanifestowaÊ
wszystko, czego chcesz. Przeczytasz o ludziach, którzy „stworzyli”
samochody i domy, wyleczyli siÚ z raka, zbudowali nowe zwiÈzki
i przyciÈgnÚli wiÚcej pieniÚdzy. Ale skupiam siÚ na przyciÈganiu
bogactwa w biznesie, poniewaĝ wïaĂnie w tej sferze widaÊ powaĝny brak duchowoĂci. I pozwolÚ Ci odkryÊ magiÚ marketingu
duchowego, poniewaĝ nic nie ma wiÚkszej mocy niĝ Twoje wïasne doĂwiadczenia.
Przysuñ krzesïo. UsiÈdě wygodnie. Weě gïÚboki oddech. Zrelaksuj siÚ. Porozmawiajmy o tym, jak moĝesz powiÚkszyÊ swoje
bogactwo — i osiÈgnÈÊ wszystko inne, czego pragniesz — dziÚki
magicznemu Prawu PrzyciÈgania.
Wszystko zaczyna siÚ od zrozumienia, ĝe Twoje ĝycie…

Duch: To, co w tradycyjnym przekonaniu jest siïÈ witalnÈ istot
ĝywych.
Duchowy: OdnoszÈcy siÚ do ducha, skïadajÈcy siÚ z ducha lub
majÈcy naturÚ ducha, nienamacalny, niematerialny.
— American Heritage Dictionary,
Houghton Miffin, Boston 1980

Kup książkę

Poleć książkę

94

PRAWO PRZYCIkGANIA

Kup książkę

Poleć książkę

