KLUCZE
ŻYCIA

CZĘŚĆ 2
Klucze Kreowania
Rzeczywistości
Copyright / Autor Ewa May LFT Marzec 2020

Klucze Życia - cz 2

SPIS TREŚCI - KLUCZE ŻYCIA – część 2.

Str 2 - Ewa May mówi o książce. Str 3,4- Słowo wstępne. Str 5 - O Ewie May.
Str 6 - CZĘŚĆ 2 - MOTTO INSPIRACJA.
Str 7,8 – Opinie czytelników, podziekowania.
Str 8,13 – O czym mówi ta książka.
Str 13 – Rozdz. XV
– Jak Myśl kształtuje rzeczywistość.
Str 15 – Rozdz. XVI – Hologram Pola Życia vs kwantowa teoria pola.
Str 32 – Rozdz. XVII – Czas jako ważny element kreacji rzeczywistości.
Str 39 – Rozdz. XVIII – O prawach rządzących tworzeniem Energii z Materii.
Str 42 – Rozdz. XIX – Klucze Kreacji i Wpływu zebrane przez Ewę May.
Str 45 – Rozdz. XX
– Pole kwantowe, czyli pole tzw pustki NIC.
Str 57 – Rodz. XXI
– Klucze Życia - rozwinięcie, de nicje, przykłady.
Str 58 – KLUCZ 1 – To na czym skupiasz uwagę manifestuje się, tworzy, wzrasta.
Str 66 – KLUCZ 2 – To co wysyłasz, wraca do ciebie.
Str 68 – KLUCZ 3 – Wokół nas dzieje się to, w co głęboko wierzymy.
Str 75 – KLUCZ 4 – Cały świat wspiera Twoje postanowienia.
Str 81 – KLUCZ 5
- Najbardziej dominująca myśl realizuje się pierwsza na planie zycznym.
Str 90 – KLUCZ 6 – Myśli, emocje i uczucia sa narzędziem tworzenia.
Str 98 – KLUCZ 7 - Rób to, co kochasz lub pokochaj to, co robisz, a przyciągniesz ob tość.
Str 111 – KLUCZ 8 - Każdy ma RACJĘ w swoim świecie.
Str 117 – KLUCZ 9 - Rezultaty w Twoim życiu, to efekt Twoich i Tylko Twoich DECYZJI i WYBORÓW.
Str 121 – KLUCZ 10 - Równoważnie spełniaj potrzeby własne i innych ludzi.
Str 128 – KLUCZ 11 - Wszechświat kocha i wynagradza tych, którzy siebie naprawdę kochają.
Str 130 – KLUCZ 12 - NIE MUSISZ ŻYĆ JAK WIĘKSZOŚĆ LUDZI! Możesz to zmienić.
Str 138 – KLUCZ 13 - Samodyscyplina jest Twoją MOCĄ i drogą do sukcesu.
Str 145 – KLUCZ 14 - Lęk jest iluzją i przyciąga do Ciebie to, czego się boisz i to czego nie chcesz najbardziej.
Str 192 – KLUCZ 22 - ŻYCIE JEST JEDNYM WIELKIM CUDEM!
Str 194 – PODSUMOWANIE wiedzy o Kluczach Życia i coś więcej...
Str 199 - OPOWIEŚĆ O MOIM ŻYCIU – jak stosuję Klucze Życia.
Str 207 – O MNIE, czym zajmuję się teraz.
Str 208 – OPOWIEŚĆ O MOIM ŻYCIU cd.
Str 227 – Uzdrawiające medytacje.
Str 233 – Podsumowanie książki.
Str 234 – Informacje o Ewie May, jej drodze profesjonalnej, o metamorfozie osobistej i zawodowej, o LFT skąd powstało,
o przygodzie z channelingiem, o praktyce Stan Centrum, o warsztatach, webinarach, publikacjach.
Str 241 – KONTAKTY.
Str 244– BIBLIOGRAFIA.

Copyright by Ewa May LFT - 06/06/2020
Page2

KLUCZE ŻYCIA - cz 2

Rodział XIX
KLUCZE kreacji i wpływu
zebrane przez Ewę May.
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1. TO na czym skupiasz uwagę, materializuje się i wzrasta.
2. Jeśli skupiasz się na strachu, niemocy, chorobach,
problemach...to wzrasta.
3. Jeśli skupiasz się na tym, że jest COŚ możliwe dla
Ciebie...takie się staje.
4.Pierwsze manifestuje się to, w co głęboko wierzysz.
5. Po efektach poznajesz, w co głęboko wierzysz.
6.TO, co masz w swojej uwadze, natychmiast zaczyna mieć
znaczenie i moc nadaną przez Ciebie...i to wzrasta.
7. TO, z czym jesteś połączony mentalnie, emocjonalnie,
duchowo…ma wpływ na ciebie, choćby nawet daleko od Ciebie
istniało. A ty masz wpływ na TO.
8.W świecie energii nie ma znaczenia odległość, bowiem w
polu kwantowym wszystko istnieje jednocześnie TERAZ.
9.TO, może być wszystkim i niczym, może mieć moc lub jej
nie mieć. To zależy TYLKO od Ciebie.

10.TY sprawiasz, że COŚ powstaje. A powstaje z „NICZEGO”.
Powstaje z Twojej myśli, uczucia, projekcji, intencji, woli i
DZIAŁANIA.
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Pomyśl, jaką wielką masz MOC!

Każda chwila, w której skupiasz na czymś uwagę, tworzysz wizję
czy projekcję jakiegoś wydarzenia, jakiegoś dążenia i dodajesz
do tego emocje….natychmiast zaczyna się proces
urzeczywistniania tego na planie zycznym.
Pamiętaj więc, żeby Twoja moc kreacji była pod Twoją i
kontrolą. Świadomie twórz pozytywne projekcje, wyobrażenia,
uczucia. Zapobiegaj generowaniu negatywnych myśli, projekcji
i emocji, gdyż one mają wtedy moc nad Tobą i niszczą Twoją
pozytywną kreację.
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Gdy zastosujesz te wskazówki/klucze, wtedy będziesz mieć
szczęśliwe, spełnione i zdrowe życie.

Rozdział XX
Pole kwantowe czyli pole tzw pustki NIC.

Kwantowa zupa, co zawiera
potencjalnie wszystko.

KLUCZE ŻYCIA
Page50

KLUCZE ŻYCIA - cz 2

Dlaczego chcę Wam powiedzieć kilka słów o
polu kwantowym?
Ponieważ jest oceanem energii, źródłem istnienia
świata materii.
Tam materia istnieje na poziomie subatomowym, a nasze myśli
oraz intencje wpływają na ten tajemniczy subatomowy świat i…
potra ą sprawić, że z niego wyłania się forma materii przez
nasze myśli stworzona.
W tym kwantowym oceanie wszystko jest ze sobą połączone i
zawierają się tam wszystkie potencjalne możliwości kreacji.
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Czym jest struktura pola kwantowego (pole energii materii i
ducha, cząstki subatomowe) i jakie jest miejsce w nim dla
naszego osobistego HPŻ?
Pole kwantowe, to swoisty „ocean zawierający wszystko” –
energia wszystkiego co istnieje.
W Polu Kwantowym zawierają się także wszystkie
indywidualne ludzkie hologramy (zbiory energii i
informacji), ze sobą połączone.

TY zyczny, żyjesz także wewnątrz swojego osobistego
Hologramu Pola Życia i tworzysz go, wzbogacasz
wspomnieniami, myślami, emocjami, programami, każdego
dnia coraz bardziej.
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Istniejesz jednocześnie w globalnym, kwantowym,
hologra cznym polu energii-uczuć-informacji na poziomie
subatomowym, jako częśc tego pola. Jesteś indywidualnym
zbiorem energii-uczuć-informacji, podobnie jak niezliczona
ilość podobnych ludzkich hologramów, będących kropelkami w
oceanie pola kwantowego.
Żyjesz w połączeniu wszystkiego, ze wszystkim i ze
wszystkimi...JEDNOCZEŚNIE.
Dzięki tem połączeniu wszystkiego, ze wszystkim…masz wpływ
w każdej chwili, na całe pole kwantowe i wszystkie inne ludzkie
hologramy (indywidualne rzeczywistości) tam zawarte. Ale też
ONI mają wpływ na ciebie. Również na odległość
Ty też jesteś w nim zawarty na poziomie kwantowym, jako
zbiór cząsteczek energii, pamięci, obecności, twojej tożsamości,
informacji o tobie, twoje programy i matryce – Hologram Pola
Życia.
Nie ma znaczenia, czy twoje więzi emocjonalne są pozytwne,
czy negatywne. Jeśli one istnieją, to wpływ na Ciebie i Twój, na
Nich/na To …istnieje i ma kolosalne znaczenie w kształtowaniu
Twoich życiowych okoliczności, Twoich zachowań. Ma wpływ
na Twoje wybory, emocje, myśli, życiowe rezultaty.
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Im głębsze są Twoje więzi emocjonalne z ludźmi, z miejscami, z
okolicznościami, ze wspomnieniami…tym większy jest
wzajemny wpływ.
To jest ważne wiedzieć, żeby zrozumieć jak Klucze Życia (reguły
zdrowego myślenia, postępowania) w naszym życiu pracują i jak
tworzą manifestacje naszych myśli i przekonań, w relacji z
innymi ludźmi i biorąc pod uwagę wszelkie wpływy (mentalne,
emocjonalne, energetyczne, karmiczne).
Zasadniczym elementem kwantowej teorii pola i
wschodniego światopoglądu jest uznanie, że zarówno
przedmioty zyczne, zjawiska i formy materialne są
chwilowymi, zagęszczonymi przejawami znajdującej się u
ich podstaw
ENERGII DUCHA, WSZECHPRZESTRZENI, PUSTKI
DOSKONAŁEJ,
czyli PRÓŻNI zawierającej nieskończony potencjał
stwórczy.
PUSTKA-PRÓŻNIA nie jest Nicością (jak już udowodnił
Nasim Haramein i wielu innych naukowców), lecz
DYNAMICZNĄ przestrzenią, wypełnioną energią, ruchem,
esencją źródłową wszystkich form.
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Okazuje się, że PUSTKA jest potencjalnie ŹRÓDŁEM
WSZYSTKIEGO.
Od wieków znana jest idea tzw. ostatecznej rzeczywistości,
nazywana BRAHMANEM w hinduizmie, TAO w taoizmie,
ŚUNJATA w buddyzmie, albo CHI w starożytnych Chinach,
DUCH ŚWIĘTY w chrześcijaństwie, itd.

Innymi słowy: ABSOLUT, BOSKA PIERWOTNA ENERGIA
STWÓRCZA, BÓG.
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Z tej mistycznej PRÓŻNI wyłania się POLE kwantowe,
energetyczna zupa, tygiel energii. Przestrzeń subtelna i
niedostrzegalna dla zycznych oczu. Zawierająca potencjalne
matryce materii, inteligentna i świadoma, która pobudzona
impulsem myśli lub dźwięku, gdzie nie gdzie „tężeje”
przeobrażając się w formy materialne, które się za sprawą tej
myśli lub dźwięku manifestują.
Nauka uważa POLE kwantowe za podstawową zyczną całość,
kwantową zupę, gdzie cząstki są tylko miejscowymi
zagęszczeniami pola, koncentracjami energii.
Pojawiają się i znikają, tracąc w ten sposób swój indywidualny
charakter i przechodzą od postaci cząstek do postaci pola, by
znowu wyłonić się z postaci pola do postaci cząstek. I tak w
nieskończoność.
Powstaje pytanie:

Skąd bierze swój początek zagęszczanie energii w materię? Co
jest tego przyczyną? Skąd bierze się ten pierwszy impuls, gdzie
ma swoje źródło? Odpowiem zgodnie z tym, co nie tylko
pobrzmiewa od wieków w lozo ach wschodu, ale co
potwierdza również nowoczesna zyka
Odpowiedź:
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Impuls MYŚLI jest przyczyną zagęszczania energii. Akt
WOLI, Boski POMYSŁ, by COŚ powstało. Suma IDEI
zbiorowego umysłu.
Fizycy starają się dotrzeć do najbardziej elementarnych cząstek
materii pragnąc je określić, zbadać i zmierzyć.
Odkrywają coraz to nowe, mniejsze i subtelniejsze. I gdy po
latach badań okazuje się, że nie są one jeszcze elementarne,
szukają coraz głębiej „absolutnie podstawowych cegiełek
materii”.
Pragnę tutaj zaprezentować swoją osobistą teorię podstawowej
struktury materii, którą „usłyszałam” w swoim umyśle wiele lat
temu, podczas medytacji, pisząc ten tekst.
To był rok 2003, zanim jeszcze Nassim Haramein genialny zyk,
stał się popularny w Polsce ze swoją słynną teorią próżni, która
jak okazało się jest dynamicznym polem energii, zawierającym
potencjalnie wszystko.
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KLUCZ 1
To, na czym skupiasz uwagę manifestuje się,
tworzy, wzrasta.
Nasze negatywne myśli potra ą skutecznie tworzyć tzw. Zło
oraz chaos i problemy. Równie dobrze pozytywne myśli, tworzą
Dobro, naturalną synchronię, sukcesy i pozytywne rozwiązania.
To jest ciągle ta sama energia, moc umysłu, intencji i projekcji.
Od Ciebie zależy, jak swoje myśli świadomie wykorzystasz i
którym z nich nadasz większą Moc, żeby tworzyć Dobro.
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Jeśli skupiasz się na problemach, rośnie liczba problemów. Jeśli
skupiasz się na rozwiązaniach problemów, rośnie liczba
rozwiązań.
Jeśli w Twoim życiu przeważają myśli pełne strachu, o tym że
nie masz pieniędzy, że nie wiesz co dalej gdy budzisz się rano i
nie wiesz jak rozpocząć dzień, i że ta praca nie taka jak byś
chciał – jeżeli na tym skupiasz swoją uwagę, wtedy przyciągasz
do siebie to, czego się boisz i to wzrasta.
To samo odnosi się do relacji między ludźmi. Jeśli Twoja uwaga
skupiona jest na kon ikcie, to choć go nie chcesz, kon ikt się
pogłębia.
Jeśli jednak pomimo zatargów i sprzeczek skupisz uwagę na
zgodzie, na porozumieniu – to kon ikt się rozwiąże, czasem w
całkiem nieoczekiwany sposób.
Twoja uwaga jest energią, która podobnie jak woda sprawia, że
podlewany nią kwiat rośnie. Woda, czyli energia, czyli Twoja
uwaga nie wybiera czy ma służyć wzrastaniu róż w ogrodzie, czy
ostów na polu. Jeśli nią podlewasz osty, sprawiasz że to one się
bujnie rozwijają. Jeśli podlewasz nią róże, sprawiasz że to one
rosną i rozkwitają
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To Ty wybierasz, gdzie kierujesz uwagę, czyli energię i co
wzrasta.
Łatwo więc można sobie wyobrazić, co się wydarzy jeśli skupisz
uwagę na osiąganiu sukcesu w ważnej dla ciebie dziedzinie, a
nie na problemach i przeszkodach.
Sukces będzie wzrastał wprost proporcjonalnie do tego ile
uwagi i zaangażowania mu poświęcisz. Zacznij już od dziś
świadomie nadawać moc pozytywnym myślom. Niech one
znajdą się w centrum uwagi Twojego umysłu.
Stań się zarządcą przestrzeni umysłu. Nie pozwól by władały
Tobą myśli i przekonania, które nie są tak Twoje, a które
wdrukowano Ci w dzieciństwie, w szkole, na podwórku, przez
toksycznego partnera czy poprzez media.
Poświęcaj najwięcej uwagi i czasu takim myślom, które
przyciągają do Ciebie przyjaznych ludzi i dobre zdarzenia,
pieniądze, sukces i miłość. I uwierz, że to one mają największą
moc.
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Bo jak się zwykło mawiać „wiara czyni cuda”. To, co w głębi
duszy uznajesz za prawdę, to w co głęboko wierzysz – w to
wierzy Twoja podświadomość, która ma ogromną moc stwórczą
i TO SIĘ STAJE. Są setki dowodów, że skupienie uwagi na
pozytywnej myśli i częste jej powtarzanie (tzw. a rmowanie)
sprawia, że ona się spełnia.
Tym skuteczniej, im bardziej STAJESZ SIĘ TYM, CZYM
MYŚLISZ.
Moc spełnienia leży również w intensywności odczuwania, w
uczuciach. Taką moc ma też żarliwa modlitwa.
A dlaczego czasem się nie spełnia?
Bo wkrada się inna, bardziej dominująca myśl z
podświadomości, ta negatywna i wątpiąca, która wygasza moc
tej pierwszej. Zanim więc zasiejesz w sobie kolejną wątpliwość,
rozejrzyj się dobrze dokoła i przekonaj się, jak potężna jest
ludzka Myśl i jaką rzeczywistość dzięki niej ludzkość sobie
kreuje.
To przecież właśnie ludzkie myśli i przekonania w skali
globalnej (a w ślad za nimi skutki ich oddziaływania), tworzą
rozrastającą się negatywną rzeczywistość pełną wojen, chorób,
agresji, korupcji i manipulacji.
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Stworzyły ją umysły i emocje ludzi karmionych przez media i
wytwory własnego umysłu negatywnymi scenariuszami.
Pomyśl...
czy chcesz dołączyć do „rodziny ciemności”, produkując kolejne
masy negatywnej energii pochodzącej z lęku, zmartwień czy
nienawiści, niszczącej nasz świat?
Czy raczej swoimi pozytywnymi myślami, optymizmem i pogodą
ducha chcesz tworzyć świat szczęśliwy?
A co się wydarzy, jeśli w trakcie dążenia do sukcesu będziesz
skupiać uwagę przede wszystkim na tym, że:

"...to przedsięwzięcie jest ryzykowne; że nie jestem do niego
dostatecznie przygotowany i oni to odkryją; że to nie może się
tak łatwo udać; że ludzie są nieuczciwi, podli i nie wolno im
ufać; że o wszystko trzeba walczyć; że muszę obmyślać ciągle
nowe strategie jak być najlepszy i jak zabezpieczyć się przed
konkurencją, bo ona nie śpi; że pracownicy są zbyt
niekompetentni i leniwi, by współpraca z nimi mogła przynieść
dobre wyniki"...itd., itd
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Nie trzeba być jasnowidzem, by przewidzieć bieg zdarzeń i
przykre konsekwencje takiego myślenia.

Wystarczy znać KLUCZE.

W tym przypadku scenariusz będzie następujący:

Droga do sukcesu będzie usiana niebezpieczeństwami i
trudnościami, a Ty będziesz balansował na krawędzi ryzyka.
Będziesz spotykać nieuczciwych kombinatorów, z którymi
będziesz musiał walczyć i przed którymi będziesz musiał się
bronić, bo będą robić brzydkie rzeczy za twoimi plecami.

Będą Cię prowokować i nie raz zajdą Ci za skórę. Będą chcieli ukraść Ci Twoje
pomysły, albo już je ukradli. Będziesz starał się za wszelką cenę utrzymywać
modny w Twoim środowisku styl i być zawsze na topie, stresując się tym, że ktoś
może cię wyprzedzić.
Będziesz na każdym kroku udowadniał swoje kompetencje i wysokie
kwali kacje.
A jeśli już jakimś cudem uda Ci się nawiązać z kimś współpracę lub zatrudnisz
pracowników, to będziesz musiał i tak wszystko ciągle kontrolować, robić sam i
po nich poprawiać, bo ONI nie będą nadawać się do niczego.
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I jeśli w tym mozole, lęku i cierpieniu osiągniesz ślad sukcesu –
to będzie to po prostu cud, który okupisz ogromnym stresem,
nerwicą, może depresją, czasem chorobą.

I wreszcie uznasz, że to jest normalne, że tak ma być, bo tak żyje większość ludzi.

Ćwiczenie.

Jak mieć pod dostatkiem wszystkiego.
Twoja zdolność do urzeczywistniania ob tości w Twoim życiu,
jest wprost proporcjonalna do umiejętności wytwarzania
przestrzeni wokół siebie i wypełniania jej energią.
Poszerzanie Pola Życia energią czystego Światła jest
równoznaczne z poszerzaniem (jednocześnie) przestrzeni
ob tości, przestrzeni zdrowia, spokoju i równowagi, ładu i
porządku, szczęścia, sukcesu, przestrzeni talentu, miłości,
piękna, przestrzeni kreatywności i wiedzy itd. Równocześnie to,
co ciemne, czyli choroba, lęk, złość, braki, negatywna pamięć,
itd. zanika, bo wypełnia się Światłem i energią.
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Praktyka oddechowa - medytacyjna.
Zamknij oczy , weź 6 głębokich, zrelaksowanych oddechów.
Wdech przez nos, w kierunku ku górze, ponad głowę.
Po wdechu rób pauzę. Nazywaj ją w myślach: spokój, cisza nic.
Wydech przez usta w kierunku w dół do ziemi.
Wydłużaj wydech, w stosunku do wdechu, wypuszczaj go
stopami do ziemi.
Rozluźniaj ciało od góry w dół.
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Wobraź sobie, że stajesz w samym centrum swojego Pola Życia.
Obejrzyj go ze wszystkich stron, poczuj jakie ono jest, jego
struktura wokół Ciebie.
Zrelaksowany oddech pomógł Tobie trochę rozluźnić, poszerzyć
i rozjaśnić pole...ale być może to jeszcze za mało.
Sprawdź jakie ono jest teraz. Poczuj.
Czy jest ciasne, czy przestrzenne. Jasne czy ciemne.
Czy czujes się w nim bezpiecznie, komfortowo, zdrowo.
Ono jest wyrazem tego, co stwarzyłeś do tej chwili.
Jego wielkość i jasność (w przeciwieństwie do skurczonej
małości i ciemności) jest wyrazem tego, ile ob tości
dopuszczasz do swego życia.
Czyli: pieniędzy, sukcesów, miłości, zadowolenia, przyjemności,
przyjaźni, twórczości, itd.
Natomiast frustracje, lęki, zmartwienia i ciasne poglądy
sprawiają, że Pole się kurczy i ciemnieje.
Ciasne poglądy, lęki, zmartwienia=ciasne Pole=mało
ob tości.

Jeśli pole jest ciasne, to możesz mieć wrażenie, że się dusisz, że
chcesz uciec, że żyjesz w jakiejś ciasnej klatce, że musisz
walczyć o swoje.

KLUCZE ŻYCIA
Page72

KLUCZE ŻYCIA - cz 2

Poszerzaj więc pole oddechani przestrzennymi. Od centrum
klatki piersiowej na zewnątrz we wszystkich kierunkach
jednocześnie: do przodu, do tyłu, na boki, w górę i w dół.
I to jest bardzo ciekawe zjawisko, że im bardziej poszerzasz
swoje Pole Życia, tym czujesz więcej energii, odwagi, masz
więcej pomysłów. I tym mniej potrzebujesz walczyć, a więcej
dostajesz.
Poszerzaj więc oddechem i mentalnie swoje Pole. Poszerzaj
Pole wszelkich możliwości, ob tości, sukcesu, zdrowia.

Wypełniaj go energią Światła, która jest źródłową energią
Wszechświata, jest wszystkim co istnieje.
Jest sama w sobie WSZELKĄ OBFITOŚCIĄ.
I pomyśl taką myśl:
„To Pole jest moim domem, jest moim życiem; z każdym
oddechem wypełniam go stale rosnąca ob tością i tak już
będzie zawsze. DZIĘKUJĘ."

KLUCZ 2
To, co wysyłasz wraca do ciebie.
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• Jeśli chcesz być kochany – kochaj.
• Jeśli chcesz, by inni Ci pomagali – pomagaj.
• Jeśli chcesz, by Twoja praca była godnie wynagradzana –
doceniaj i godnie wynagradzaj pracę innych ludzi.
• Jeśli chcesz, by inni więcej Ci płacili – płać i Ty z radością,
dziel się tym, co masz i okazuj wdzięczność za to, co masz.
Świat jest naszym lustrem i odbiciem wraca do nas to, co
wysyłamy.
Jeśli nie podoba Ci się to, co otrzymujesz od świata w zamian za
twoje starania, to przyjrzyj się uważnie – co takiego myślisz o
ludziach, z jakim nastawieniem podchodzisz do różnych
zdarzeń?
Bo tu może być klucz do Twego niezadowolenia. To, co
otrzymujesz, jest tym, co wysyłasz.

A więc szybko zmień to, co wysyłasz, by otrzymywać, to czego pragniesz.
Np. dużo pracujesz, ale jesteś dla ludzi mało przyjazny i mało
wyrozumiały. Dostrzegasz swoją doskonałość, przeliczasz ile
jesteś wart, a innych krytykujesz. Ale chcesz być doceniony,
wynagrodzony.

KLUCZE ŻYCIA
Page74

KLUCZE ŻYCIA - cz 2

A Oni zamiast docenić twoją pracę, odsuwają się od Ciebie, nie
chcą ani Twojej pracy, ani twojej kompetencji, ani nie chcą Ci
zapłacić. Wysłałeś niechęć i dostałeś niechęć. Gdybyś wysłał
życzliwość, poważanie dla innych ludzi, docenił ich za to kim są
i jak pracują – to Oni odwzajemniliby się tym samym.
Jeśli wysyłasz Miłość, wraca do Ciebie Miłość.

Nie musisz tego nawet szczególnie wyrażać. Wystarczy, że będziesz miał taką
intencję, a w sercu uczucie miłości dla kogoś – i On odpowie Ci podobnie.
Wystarczy, że wyślesz komuś różową energię (bo taki kolor ma Miłość)
wypełnioną uczuciem życzliwości, a ta osoba stanie się dla Ciebie przyjazna.

Sprawdź, to działa.

Nawet jeśli początkowo będą to próby, w których kierować się
będziesz rozumem i osobistą korzyścią – to i tak w miarę
częstego stosowania, Twoje serce zostanie uzdrowione i
zaczniesz czuć prawdziwe uczucie Miłości.
To są bardzo proste prawa – a reprezentują je KLUCZE, które
funkcjonują w naszej rzeczywistości.

KLUCZ 3
Wokół nas dzieje się to, w co głęboko wierzymy.
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