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inni ludzie. Ekscytujące krzyżowanie spojrzeń, bolesne ukłucie szpilką złoœliwoœci
czy zapierające dech w piersi oœwiadczyny — to wszystko jest bezpoœrednią
konsekwencją fal energetycznych, które wytwarzasz każdego dnia. Poznaj prawa
kierujące fizyką emocji i zacznij œwiadomie kształtować swoje przeznaczenie.
Przyciągaj pozytywne wibracje, miłe doœwiadczenia czy niespodziewane uczucia
— jak magnes. Nawet jeœli dziœ słowa te brzmią w Twoich uszach jak niezrozumiałe
zaklęcia, właœnie ta książka pomoże Ci zrozumieć, co składa się na Twoje osobiste
pole energetyczne i w jaki sposób wpływa ono na Twoje życie. Pamiętaj, że ma to
większe znaczenie w relacjach międzyludzkich niż Twój wygląd, intelekt czy status
materialny. Niezależnie od tego, czy jesteœ w związku, czy też szukasz partnera,
dysponujesz wewnętrzną siłą, aby zmienić Waszą wzajemną energię i wciąż na nowo
doœwiadczać intymnoœci, oddania oraz prawdziwej miłoœci!
Nastrój osobiste pole energetyczne i zacznij wirować w orbicie miłoœci
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• Panowanie nad energią umysłu.
• Uniwersalne prawa, decydujące o Twoim losie.
• Przyciąganie okreœlonych osób i wymarzonych związków.
• Miłoœć własna i uszczęœliwianie innych.
• Uzdrawianie bolesnych relacji.
• Opcje właœciwej dla Ciebie afirmacji.
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<V>

Prawo przycigania
Zdolno do kreatywnego mylenia ma ródo
w niewidzialnym umyle.
Ma swój pocztek w niewidzialnym wiecie penym fal i energii.
— dr Wayne W. Dyer1

Cae ycie to wymiana energii. Przyciganie w rónych formach odbywa si poprzez przepyw energii. Wszystko, co si
dzieje wokó nas — od przelotnej krytycznej uwagi do ekscytujcych owiadczyn, od przebicia opony podczas jazdy samochodem do awansu ze znaczc podwyk — jest bezporedni
konsekwencj dziaania fal energetycznych, które wytwarzamy
kadego dnia.
Wszystkie konsekwencje majce wpyw na nasze ycie wynikaj z dononoci naszego istnienia. W kadym momencie
dowiadczamy pewnej energii, która ksztatuje nasz przyszo .
Gdy opanujemy t zasad, moemy przej na nastpny poziom
wiadomego kreowania wasnego przeznaczenia.

1

Wayne W. Dyer (ur. 1940) — czoowy psychiatra amerykaski.
Otrzyma stopie doktora w dziedzinie doradztwa pedagogicznego.
Jest take wykadowc w nowojorskim St. John’s University oraz
wiatowej sawy pisarzem i mówc zajmujcym si tematyk
samorozwoju. Napisa ponad dwadziecia ksiek, w których pomaga
ludziom z caego wiata osiga sukcesy zgodnie z porzdkiem
Wszechwiata — przyp. tum.
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ródo mioci
Pewnego dnia, gdy ju opanujemy wiatr, fale,
pywy i grawitacj, powinnimy uzbroi si
w energi mioci i skierowa si w stron Boga.
Wówczas po raz drugi w historii czowiek odkryje potg ognia.
— Pierre Teilhard de Chardin1

J

este ju zmczony cigym powtarzaniem tych samych schematów zachowa w zwizku? Wydaje Ci si, e bez wzgldu
na to, co zrobisz, rezultat zawsze bdzie ten sam: zostaniesz
ze znanym uczuciem samotnoci, zoci, krzywdy i frustracji?
By moe nigdy nikogo nie spotykasz na swojej drodze, a jeli ju
to Ci si przydarzy, od pocztku jest jasne, e zwizek ten donikd
nie prowadzi. Czujesz, e Twoim przeznaczeniem jest przey
ycie w niepewnych zwizkach, zawsze na co czekajc i zastanawiajc si, dlaczego.
Nie porzucaj jednak nadziei. Dysponujesz si, która moe
zmieni Twoje przeznaczenie, a tkwi ona w energii wypywajcej
z Twojego charakteru. Nie ma znaczenia, jak dawno temu bye
1

Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) — francuski teolog, filozof,
antropolog i paleontolog, jezuita. By zwolennikiem teorii ewolucji,
której próbowa nada due znaczenie filozoficzne w duchu
chrzecijastwa (tzw. ewolucjonizm chrzecijaski) — przyp. tum.
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w prawdziwym zwizku — a nawet: czy kiedykolwiek w nim bye
— z ca pewnoci sia, pasja i intymno prawdziwej mioci
stoj przed Tob otworem.
Tak naprawd pokady prawdziwej mioci znajduj si w Tobie,
nawet jeli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jednak aby móc skorzysta z bogactwa tych zasobów, musisz najpierw dowiedzie si,
czym jest mio , skd pochodzi i na jakich zasadach funkcjonuje
we Wszechwiecie. Twoje przeznaczenie zaley wanie od tego,
czy poznasz prawa przycigania, gdy bez ich zrozumienia bdziesz
poszukiwa mioci w niewaciwych miejscach, a nie wszystko
zoto, co si wieci.
Forma mioci
Form mioci jest energia. Jest to wanie jeden z elementów
tworzcych ycie, który szybko i swobodnie przemierza czas i przestrze. Wszechwiat ttni energi. wiato, dwik, ruch — wszelkie przejawy ycia uczestnicz w jej nieustannym tacu. Wszystko,
od ruchu planet a po nic nieznaczce spojrzenia rzucane nieznajomym przechodniom, przyczynia si do nieustannego przepywu i wymiany energii osobistej i Wszechwiata.
W przeciwiestwie do tego, co mawia wikszo osób, mio
jest czym wicej ni tylko uczuciem lub warunkiem trwania
zwizku. Mio to energia. W rzeczywistoci jest to najwiksza
i najpotniejsza sia w ogromnym kosmosie. Mona nie zauway
jej od razu, tak jak zauwaa si dwik, nie da si jej równie tak
atwo zmierzy jak wiata, ale uczucie to jest pene wigoru i dynamiki — jak kada inna energia, której mona dowiadczy .
W mitologii greckiej pocztkowo uznawano boga mioci, Erosa,
za si kosmiczn — bardziej za czyst energi ni jej odzwierciedlenie w ludzkiej postaci. Jego zadanie polegao na takim zorganizowaniu i ukierunkowaniu wszystkich elementów Wszechwiata, aby z chaosu powstaa harmonia. Dopiero w póniejszym
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okresie ta sia przybraa posta strzelajcego z uku anioa, który
kierowa marzenia ludzkiego podania w odpowiedni cel.
Ta organizujca sia doskonale odpowiada rzeczywistoci, gdy
to wanie zadaniem mioci jest porzdkowanie ycia. Tak naprawd jest to energia pierwotnego uczucia — boskiej mioci — której
zawdziczamy samo ycie; to sia tworzca wszystko, co istnieje.
Kada osoba, stworzenie czy przedmiot we Wszechwiecie uosabia
jej moc i kreatywno .
Poza tym to niepohamowana rzeka energii, która nieustannie
przepywa przez Wszechwiat. I Ty do niej przynaleysz. Dysponujesz bosk moc, która emanuje z Ciebie i przepywa przez
Twoje ciao. To, w jaki sposób j wykorzystujesz, okrela przeznaczenie Twojego zwizku — i wszystko inne równie.
Z tak potn rzek energii mona poczy si poprzez motywacj lub cel. Ostatecznie naley poczy swój cel z celem mioci, aby móc popyn z prdem uczucia. W przeciwnym razie
bdziesz nadal walczy, pync pod prd.
Oto, co przydarzyo si Psyche, kochance boga Erosa, gdy
pozwolia, aby mio zmienia si w strach. Jest to klasyczna historia miosna, pena namitnoci, zazdroci i podejrze. Przedstawione w niej wzorce zachowa i sia uczucia, które stoj za uniwersalnymi prawami mioci, s aktualne nawet dzi
Eros i Psyche
Psyche bya niesamowicie pikn kobiet, tak czarujc, e poddani z królestwa jej ojca zaczli jej okazywa cze , któr wczeniej darzyli Afrodyt, bogini mioci. Rozwcieczyo to t ostatni,
dlatego nakazaa swojemu synowi Erosowi ukara Psyche. Jednak
zanim Eros móg speni yczenie matki, wyrocznia ostrzega
ojca Psyche, mówic mu, e jedynym sposobem na przebaganie
bogini mioci bdzie pozostawienie córki na szczycie góry zamieszkaej przez potwora.
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Psyche bya przeraona, jednak posuchaa ojca. Czekaa
w strachu i zupenie sama, niewiadoma, e Eros ju do niej zmierza, aby podda j torturom. Ale nawet on sam nie wiedzia, co
si stanie. Czy to dziki niesamowitej urodzie Psyche, czy to
wskutek przypadkowego ukucia si wasn strza, Eros szaleczo
zakocha si w dziewczynie od pierwszego wejrzenia. Zamiast
zgotowa jej mk, zabra j i z pomoc zachodniego wiatru zaniós
do swojego zamku.
Eros postawi zwizkowi jeden warunek: zastrzeg, e nie powie
Psyche, kim jest, ani nie pokae jej swojej twarzy. Chocia by to
niecodzienny warunek, Psyche wyrazia na niego zgod i wraz
z Erosem yli spokojnie i szczliwie. Eros obieca dziewczynie,
e jeli nigdy na niego nie spojrzy, bdzie wioda dostatnie ycie,
a on speni kade jej yczenie. Mimo e Eros codziennie wychodzi
z domu przed witem i wraca po zmierzchu, Psyche to odpowiadao. Kad noc spdzaa z czuym i kochajcym mem, a w cigu
dnia ya jak ksiniczka w paacu, który teraz nazywaa domem.
Z czasem jednak w cigu dnia zacza j ogarnia nuda. Zdecydowaa, e zaprosi do siebie siostry, po pierwsze, aby si nieco rozerwa , a po drugie, aby pokaza im, jak dobrze jej si wiedzie i jaka
jest szczliwa. Jednak na nich nie zrobio to wielkiego wraenia.
Zazdrosne i uraone próboway wskaza Psyche, co jest nie tak
z jej yciem. Powiedziay jej, e skoro nie wolno jej patrze na
ma, to znaczy, e jest okropn, obrzydliw besti. Ona odpowiedziaa, e Eros jest zbyt delikatny i kochajcy, aby móg by potworem, ale one tak jej dokuczay, e w kocu sama zacza powtpiewa .
W chwili saboci, gdy Eros spa, Psyche zapalia lampk, aby
móc pozna oblicze ma. Ku swojej radoci wcale nie ujrzaa
potwora, ale pikn twarz boga mioci. Bya tym tak podekscytowana, e nieopatrznie rozlaa kropl gorcego oleju z lampy na
rami ma, co go obudzio. Eros by oburzony, e nie dotrzymaa
obietnicy, i znikn, zabierajc zamek i wszystko inne ze sob
— zostawi Psyche sam na opustoszaym szczycie.
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V
Psyche utracia wiar. Miaa wszystko, czego tylko moga zapragn , ale i to jej nie wystarczyo. Gdy ogarny j wtpliwoci
i strach, stracia uczucie, które byo dla niej tak wane. To klasyczna reakcja wynikajca z praw mioci. Prawdziwej mioci nie
mona pielgnowa ani chroni w obliczu strachu. Lk dusi to, co
jest ju obecne w naszym yciu, i zakóca proces poszukiwania
prawdziwej mioci. Jeli chcesz, aby to uczucie zagocio w Twoim
yciu, musisz poszukiwa motywatorów i emocji, które s jego
udziaem. Strach naley zastpi zaufaniem i mioci.
Cel mioci
Gównym celem mioci jest jej przejcie przez wszystkie etapy
swojego rozwoju, a gdy zaistniej ku temu sprzyjajce warunki,
tak wanie si stanie — mio przejdzie od róda (Boga) do celu
(Twojego serca).
Poniewa Twoje serce jest pierwszym etapem na drodze
rozwoju mioci, sia tego uczucia stawia przed Tob
pewne specyficzne wymaganie: aby w peni skorzysta
z jej potencjau, musisz rozpocz poszukiwania mioci
od wasnego wntrza — od swojej duszy i ycia. Wszelkie
mistyczne prawa opieraj si na podstawowej zasadzie:
Musisz zacz od wasnego wntrza. Jedynie wewntrz
samego siebie moesz znale ródo wasnych celów.
A te cele s punktem odniesienia dla Twojego przeznaczenia.
To, jak si postrzegasz, okrela Twój cel. W rzeczywistoci
kade Twoje uczucie, sowo czy czynno opieraj si na Twoim
wyobraeniu wasnej osoby. Jeli nie pokochasz siebie, nie bdziesz
dysponowa si, aby wyrazi to uczucie na zewntrz i okaza je
innym, tak by moliwe byo wzniecenie pomienia wzajemnego
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uznania i radoci. Jeeli nie bdziesz mia do siebie zaufania, zorientujesz si, e tak naprawd skupiasz si jedynie na tym, czego
Ci brakuje, yjc wci w niepewnoci i ograniczeniu. W takim
otoczeniu cel mioci, jakim jest wanie rozprzestrzenianie si,
zawsze bdzie blokowany przez to, e czujemy si w pewnym
sensie ograniczeni. Przyczyniasz si niewiadomie do tej izolacji,
kiedy odmawiasz samodzielnego zapewnienia sobie tego, co tak
rozpaczliwie starasz si uzyska od innych.
Przekonania oparte na strachu i nienawici do wasnej osoby
oddalaj Ci od tego, co boskie, od duchowoci yjcej w kadym
z nas. Pozbawiaj Ci równie prawdziwej mocy, sprawiajc, e
czujesz si samotny i zagubiony. Wówczas zaczynasz rozpaczliwie
zwraca si na zewntrz, poszukujc osoby, która wskae Ci rozwizanie tego problemu. Desperacja ta w rzeczywistoci odpycha
usilnie poszukiwan przez Ciebie mio i wytwarza w Tobie
mrocznego ducha, jakby pustk odbierajc rado z kadego
dowiadczenia i zwizku, którego przeycie moe by Twoim
udziaem.
W konsekwencji z powodu negatywnego nastawienia przeinaczasz, pomijasz, a czasami nawet odsuwasz od siebie wszystko
dobre, co napotykasz na swojej drodze. Sia yciowa jest wówczas
powstrzymywana przez pesymizm. Ta cika, unieruchamiajca
energia blokuje kana czcy Ci z nieskoczonym morzem
mioci, utrudniajc swobodny przepyw prawdziwego uczucia,
które moe by si napdow Twojego ycia.
Jednak wcale nie musi tak by do koca ycia czy te przez
bardzo dugi czas. Jeli bdziesz przeamywa bariery nienawici
podczas wszelkich sytuacji, w których si znajdziesz, dokonasz
znaczcej zmiany swojego ycia. Dziki temu pozwolisz porwa
si strumieniowi mioci i poddasz si energii tego uczucia.
W rzeczywistoci wybór, aby nienawidzi wszystko, nawet
samego siebie, odkrywa Twój prawdziwy cel. Wszechwiat smuci
si decyzj, któr podje, jednak szanuje Twój wybór i ukierunkowuje rzek mioci w taki sposób, aby pyna w inn stron.
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To wanie przydarzyo si Psyche. Pozwolia, aby ogarn j
strach, za co zapacia najwysz cen — stracia swoj mio .
Z czasem dostaa drug szans, ale wczeniej poddano j wielu trudnym próbom, midzy innymi przeya przeraajce zejcie do
piekie. Przechodzia przez wszystkie próby, nie poddawaa si,
lecz walczya dalej, aby znów móc pokocha . Tak naprawd wielokrotnie jej determinacja i nowa wiara przekonay bogów do udzielenia
jej pomocy, dziki czemu przetrwaa wszystkie przeciwnoci losu.
Ostatecznie Erosa poruszya jej stanowczo i mio . Nawet
Afrodyta nie moga oprze si sile uczucia i czystoci nowego charakteru Psyche. Przygotowano dla niej miejsce w niebie, gdzie
polubia Erosa i ju zawsze dowiadczaa mioci.
Wszyscy moemy dosta drug szans w mioci. Ale najpierw
musimy pozby si strachu i nauczy y odwanie i samodzielnie, bez wzgldu na to, przez jak trudny okres bdziemy musieli
przej . To wanie dziki tej decyzji moemy odczu pozytywne
korzyci pynce z przestrzegania duchowych praw, tak jak Psyche
w kocu otrzymaa pomoc od bogów.
Decyzja o wyzbyciu si strachu jest niezwykle istotna, jeli
chcesz zazna prawdziwej mioci w yciu. Sia Twojego charakteru — Twój stosunek do samego siebie — jest punktem
odniesienia dla osobistej i duchowej energii. Wszystkie zwizki
w Twoim yciu odzwierciedlaj tak postaw. W rzeczywistoci
to wanie ona okrela, jakie bdzie niemal kade dowiadczenie,
które stanie si Twoim udziaem. Dotyczy to zarówno poszukiwania romantycznej mioci, uprzejmoci ze strony szefa, wikszego
krgu przyjació, jak i sukcesu finansowego.
Bd konsekwentny: staraj si ze wszystkich si, gdy nie moesz uciec od tej zasady. Nie ma adnego zewntrznego elementu,
którym powiniene si teraz przejmowa . Kontrolujesz wiato
i rado wchodzc do Twojego ycia. Jeli nie zaczniesz caego
procesu od samego siebie, strumie mioci wci bdzie pyn
obok Ciebie, a szczcie, którego poszukujesz, nadal bdzie odlegym marzeniem.
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Moc róda
Wielka kosmiczna sia mioci jest jak woda wypywajca pod
ogromnym cinieniem z tamy, wytwarzajca moc dla ssiednich
obszarów. Twoje serce jest podstacj dla tej mocy — jeli zdecydujesz si wytworzy w sobie mio , uwolnisz j, rozjaniajc ycie
swoje i otaczajcych Ci ludzi. Gdy nie bdziesz darzy siebie
szacunkiem ani otacza trosk, sia mioci spitrzy si w Tobie,
zastygajc wewntrz, a wszystko wokó Ciebie uschnie. Wówczas,
pomimo wielkiej kumulacji uczucia, które masz do dyspozycji,
nie bdziesz w stanie wytworzy adnej wartoci ani energii dla
siebie czy dla jakiegokolwiek dziaania podejmowanego w yciu.
Uniwersalne prawa wymagaj od Ciebie, aby zaangaowa
si w prawdziw mio do samego siebie, szanujc, kim i czym
jeste. Nie jest to wycznie niesprecyzowana koncepcja; opiera
si ona na mechanice kwantowej wiadomoci. Twoja energia
okrela rzeczywisto : gdy to zrozumiesz, bdziesz móg wpuci
si mioci do swojego ycia. W przeciwnym razie jej energia
zmieni si w energi strachu i braku, zatruwajc wszelkie inne
uczucia, które wiele osób myli z mioci, takie jak pragnienie,
desperacja, kontrola i zdobywanie.
Toksyczne uczucia i wzorce zachowa dochodz do gosu, gdy
staramy si usilnie, aby mio zagocia w naszym yciu. Jednak,
jak zobaczymy póniej, uleganie pragnieniom czy pogranie si
w desperacji nigdy nie doprowadzi do spotkania z prawdziw mioci. Takie podejcie zatruwa Twoj energi, udaremnia wysiki
i tak naprawd odgradza Ci od przeywania mioci w peni.
W kolejnych rozdziaach zawarto wskazówki, dziki którym
zrozumiesz, jaki jest wpyw podejmowanych przez Ciebie decyzji
na zwizki, w jakie si angaujesz. Dowiesz si te, czy to Ty sam
zdecydowae o przyjciu mioci do swojego ycia. Zobaczysz, e
mona te niewiadomie dziaa przeciwko prawom mioci, a nie
zgodnie z tymi niepodwaalnymi i mistycznymi siami przestrzeganymi przez sam Wszechwiat.
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Prawa mioci s niepodzielne, absolutne i nie mona od nich
uciec. Energia z nich pynca przenika fizyczn rzeczywisto
i w codziennym yciu objawia si na wiele sposobów. Nie moesz
unikn wpywu, jaki maj na Twoje ycie, tak jak nie moesz
pomin konsekwencji prawa grawitacji — odrzucenie zasad
rzdzcych uniwersalnymi prawami mogoby mie równie fatalne
skutki.
Nie ignorujesz przecie prawa grawitacji. Gdyby spad z drugiego pitra budynku, nie zdziwiby si, jeli odniósby powane obraenia. Podobnie rzecz si ma z nieustannym ignorowaniem uniwersalnych praw i zachowywaniem si w sposób, który
jest wbrew ich zasadom: zastanawianie si, dlaczego wci kto
Ci krzywdzi w mioci, nie ma adnego sensu.
Gdy ju przyswoisz sobie te prawa, zorientujesz si, e mog
Ci one wzmocni , a nie skrzywdzi . Jeli tylko zechcesz poj
prawa mioci, tak jak akceptujesz prawo grawitacji, w kocu
sprawisz, e Twoje zwizki nie bd ju si rozpada .
<V>

< 23 >

< ROZDZIA

2 >

Przyciganie kwantowe
Od kadej istoty ludzkiej bije wiato, które siga nieba,
a gdy odnajd si dwie dusze, które s sobie przeznaczone,
strumie wiata pynie razem — z tych poczonych istnie
powstaje pojedynczy, o wiele silniejszy pomie.
— Ba’al Shem Tov1

P

ierwszym uniwersalnym prawem, które ma bezporedni
wpyw na przeywanie romantycznej mioci, jest prawo
przycigania, odkrywajce energi obecn we Wszechwiecie i odnoszc si do wszystkich jego elementów. W rzeczywistoci jest ono pierwotnym ródem wszystkiego, czego dowiadczasz. To fenomen energetyczny, a nie romantyczny, prawdziwa
sia natury, która codziennie oddziauje na Twoje ycie. Prawo to
oddziauje na kady pojedynczy element przeznaczenia, zwizku
czy czegokolwiek innego w Twoim yciu.

1

Ba’al Shem Tov (1698 – 1760) — rabin znany pod przydomkami
Mistrz witego Imienia, Pan Dobrego Imienia i M Dobrej Sawy,
jeden z twórców chasydyzmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej
w XVIII w. — przyp. tum.
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Magnetyczne wibracje
Niegdy wierzono, e materia i energia istniej oddzielnie i zupenie nie s ze sob powizane. Jednak dziki fizyce kwantowej
odkryto, e wszystko, co istnieje — od jdra i skorupy ziemskiej a
po kady obiekt i ywe stworzenie — wytwarza fale energetyczne.
Dotyczy to wic zarówno Ciebie, Twoich bliskich, jak i miejsc,
z którymi jeste zwizany, a nawet tej ksiki. Energia ta promieniuje z Twojego ciaa i przenika czas oraz przestrze, przycigajc
inn energi kosmiczn i wchodzc z ni w interakcje.
Gdy spotkaj si przedmioty wibrujce z podobn czstotliwoci, ich fale zaczynaj si wzajemnie do siebie dopasowywa .
Prawidowo ta ma zastosowanie zarówno do Ciebie, jak i Twojego
otoczenia; czasami czstotliwo , któr wytwarzasz, dostosowuje
si do powolnego, regularnego „pulsowania” energii pochodzcej
z wntrza Ziemi; czasami z kolei przyjmuje szybki, pulsujcy rytm
piosenki usyszanej w radio. W innym przypadku oddziauje na
innych jak atmosfera rozsiewana przez kogo z Twojego otoczenia,
która sprawia, e odczuwamy poruszenie, strach, a nawet depresj.
To zjawisko rezonansu nazywane jest czsto pobudzeniem; jest to
jedna z tych zasad fizyki kwantowej, w której prawo przycigania
znajduje zastosowanie.
Prawo przycigania stanowi, e kady z nas wytwarza
pewien rodzaj energii, który oddziauje na nasze otoczenie
— jest to swego rodzaju „nasza wasna” czstotliwo .
My równie przycigamy do siebie dokadnie taki sam
rodzaj energii, jak wytwarzamy i zgodnie z któr yjemy.
Krótko mówic, prawo przycigania to nieustanny proces
przesyania i odbierania energii, która jest generowana
przez nas samych i w zwizku z nasz osob.
W kadej chwili naszego ycia angaujemy si w proces przesyania i odbierania energii. W zalenoci od naszego samopoczucia, sposobu postrzegania wiata, dziaa i przekona nieustannie

< 26 >

Przyciganie kwantowe

emitujemy namacaln energi, która rozchodzi si w rónych czstotliwociach i promieniuje na zewntrz; zazwyczaj jestemy
tego faktu zupenie niewiadomi. Ostatecznie wibracje przez nas
wytwarzane wracaj do nas pod postaci osób, które spotykamy,
i sytuacji, które kreujemy.
W rzeczywistoci jeli zwrócimy szczególn uwag na styl naszego ycia, zorientujemy si, e szczer prawd jest, i energia,
któr przycigamy ze wiata zewntrznego, to dokadnie ta sama
energia, któr wytworzylimy. Bez wzgldu na to, co sdzimy
na swój temat lub czujemy do samych siebie bd jak wyraamy
swoje emocje, moemy by pewni, e przycigniemy 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 jakoci naszych relacji z innymi.
Jednak to wanie w uczuciowych zwizkach prawo przycigania
odczuwamy najmocniej i najwyraniej je widzimy. A zatem jeli
chcemy, aby w naszym yciu byo wicej mioci, musimy zbada ,
jaki rodzaj pozytywnej (lub negatywnej) energii wytwarzamy podwiadomie i w jaki sposób prawo przycigania na ni reaguje.
W orbicie mioci
Prawo przycigania skada si z dwóch istotnych elementów.
Pierwszym z nich jest nastpujca prawidowo : Magnetyczne
przyciganie jest w zasadzie uzalenione od tego, w jaki
sposób postrzegamy i traktujemy samych siebie, a nie
tylko od tego, jak postrzegamy i traktujemy innych. To
prawda, e jeli nie bdziemy naprawd szanowa siebie, nie tylko
nie bdziemy potrafili ceni innych, lecz take nie bdziemy mogli
spodziewa si od innych uznania dla nas.
Wiele osób bdnie uznaje, e jeli odpowiednio traktuj innych,
w zamian bd oni si im odwdzicza tym samym. Jednak mona
przywoa wiele przypadków osób, które byy przesadnie mie dla
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otoczenia, a jednak odnoszono si do nich le. Istnieje pewien
powszechnie znany paradoks, e im bardziej staramy si przypodoba drugiemu czowiekowi, tym gorzej jestemy traktowani
— a nawet jestemy wykorzystywani.
Nie powinno to by jednak zacht do tego, by by niemiym
dla innych. Jednak jeli bdziemy traktowa ludzi przyjanie, ale
nie oprzemy tego podejcia na szacunku do samych siebie, wówczas nasza yczliwo wcale nie zaowocuje mioci, bez wzgldu
na to, jak bardzo bdziemy troskliwi.
Jeli nie pokochamy siebie naprawd, nasza wspaniaomylno
okazywana innym bdzie zwyk manipulacj opart na strachu,
poczuciu winy i potrzebie akceptacji. Zgodnie z zasad rzdzc
prawem mioci energia ta przyciga nieszczcie i nieyczliwe
reakcje, poniewa nieszczcie tkwi u jej róda. A zatem niewane,
jak przyjazny czy czuy jest Twój gest: skoro ródo motywacji
jest negatywne, jego konsekwencje równie nie bd dla Ciebie
korzystne.
Motywacyjnym ródem energii s Twoje podstawowe
zamiary, czyli motywatory stojce za Twoimi decyzjami,
jednak nie same wybory. Motywatory te maj tak sam
czstotliwo jak energia, któr emitujesz. Bez wzgldu
na charakter danej decyzji zamiary ni rzdzce to co,
co wypenia Twoje pole energetyczne.
Gdy jeste yczliwy, bo po prostu chcesz by serdeczny i wspierajcy, Twoja uprzejmo naprawd wywoa mio , a Ty w zamian
zostaniesz czule potraktowany. Jednak jeli bez wzgldu na swój
altruizm wci jeste traktowany le, powiniene ponownie uczciwie przyjrze si swoim zamiarom — moe nie jeste wiadomy
tego, e tkwi w Tobie bardziej subtelny motywator, który ma du
si manipulacyjn.
Opisywane zalenoci obrazuje przykad jednej z moich klientek, Shirley, która jest jedn z bardziej wspaniaomylnych, wraliwych i pomocnych osób, jakie znam. Dawniej zawsze robia
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wszystko, o co j poproszono, chocia czsto miaa o to do siebie
al. Nie moga jednak zrozumie , dlaczego nigdy nie doceniano jej
wysików. Tak naprawd im wicej robia dla innych, tym bardziej
j wykorzystywano. Ludzie nawet traktowali j bardzo brutalnie.
Shirley uznawaa, e jej dobre uczynki wypyway ze szczerych
chci niesienia pomocy innym ludziom — i jestem pewna, e to
bya jej motywacja. Jednak po gbszej analizie zorientowaa si,
e jej rodzice mieli wobec niej zawsze wysokie wymagania w tym
zakresie i wyraali swoj aprobat wobec jej zachowa. Dlatego
te jedynym sposobem zyskiwania akceptacji — a dziki niej take
poprawiania wasnego samopoczucia — byo dla Shirley przypochlebianie si innym ludziom.
Shirley uwaaa wymagania swoich rodziców za najwaniejsze na wiecie i wierzya, e tylko poprzez spenianie oczekiwa
moe si dowartociowa i podnie swoje morale. Sdzia, e jej
zamiary s szczere, jednak tak naprawd czua tylko obowizek,
strach przed odrzuceniem i potrzeb bycia kochan. Chocia bya
mia dla innych, nie sprzyjay jej energia ani motywacja, a dla
innych stanowiy wrcz si manipulacyjn. W konsekwencji
pewne byo, e w zamian spotka j niemie traktowanie.
Prawo przycigania wymaga, aby wszelkie dziaania opieray
si na okazywaniu szacunku — zarówno sobie, jak i swojemu yciu.
Wówczas mio i yczliwo wzgldem innych zaowocuj prawdziwoci, czuoci i wspóczuciem. Cay Wszechwiat chce nam
zwróci mio do samego siebie i wspóczucie, jednak bdzie
móg tego dokona w peni tylko wtedy, gdy uczucie to wypywa
bdzie z prawdziwie kochajcego serca.
Czstotliwoci mioci
Drugi i najwaniejszy element prawa przycigania jest nastpujcy:
Przyciganie zawsze odbywa si poprzez przepyw energii.
Kady z nas emituje pewn energi; i kady równie przyciga
energi — taka jest fizyczna rzeczywisto . A jako przyciganej
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przez nas energii zawsze bdzie zaleaa od jakoci energii, któr
wytwarzamy.
Stacje radiowe i telewizyjne transmituj sygna z wykorzystaniem danej czstotliwoci. Gdy odpowiednio dostroimy odbiorniki,
odbierzemy ten sygna. Im bliej znajdziemy si okrelonej czstotliwoci, tym sygna bdzie wyraniejszy. W nieco inny sposób,
który jednak opiera si na przepywie energii, my równie wydajemy sygnay, które wiele o nas mówi. S to rzeczywiste wiadomoci
opisujce nasz prawdziwy charakter, najgbiej ukryte przekonania, a nawet nieuwidocznione postawy. I kady z naszego otoczenia moe je odebra .
Wszyscy znamy osoby, które s inspirujce, zabawne, spokojne
i w których towarzystwie przyjemnie jest spdza czas. Gdy z nimi
przebywamy, czujemy si lepiej, a kiedy je opuszczamy, mamy
poczucie spenienia, jakby dane nam byo otrzyma co cennego.
Osoby te s propagatorami dobrej energii na wiecie — wysyaj
nam „pozytywne sygnay”, poniewa s wewntrznie szczliwe.
Znamy równie osoby, z którymi zdecydowanie nie spdza si
mio czasu. Swoj obecnoci stwarzaj cik 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
wysyaj nam negatywne sygnay, gdy nienawidz samych siebie,
bez wzgldu na to, jak si zachowuj.
Co ciekawe, nasze reakcje na te dwie grupy osób nie s jedynie
niesprecyzowanymi uczuciami, ale prawdziwymi odpowiedziami
w postaci sygnaów energetycznych. Nasze reakcje na róne osoby
wynikaj z faktu stykania si z ich osobistymi polami energetycznymi. 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 zalenoci
od czstotliwoci mioci, któr maj w sercu, i dominujcej siy
wasnych przekona dysponuj oni moc przekazywania lub odbierania nam energii; mog nas do siebie przycign lub odepchn od siebie. Jest to zwizek oparty na energii.
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Ty równie dysponujesz wasnym polem energetycznym, dziki
któremu wyraasz wasne emocje. Nieustannie emanuje ono
z Ciebie, tworzone przez umysow, fizyczn i uczuciow energi
yciow. Jest to Twoje osobiste pole energetyczne, które wpywa
na wszystko, co Ciebie dotyczy. Podobnie jak w przypadku odbierania sygnaów radiowych, osobami najlepiej dostrajajcymi si do
Ciebie i odpowiadajcymi na Twoj energi s te, które nadaj
na zblionych falach.
Wysyane przez Ciebie sygnay przycigaj osoby o podobnych
uczuciach, potrzebach i przekonaniach oraz zbliaj Was do siebie.
Nadajecie na tych samych falach, poniewa Wasze serca przepenione s zblion pozytywn bd negatywn energi, chocia by
moe inaczej wyraacie swoje uczucia. To dlatego tak wane jest,
aby dokadnie zrozumia, jaka energia tkwi wewntrz Ciebie
i jakim jej rodzajem posugujesz si na co dzie.
Jeli podstawow energi, któr emitujesz, jest niepokój lub
strach, z ca pewnoci bdziesz przyciga do siebie równie
zaniepokojone lub przestraszone osoby — niektóre z nich mog
by pasywne i niemiae, a inne nieprzyjemne i wrogo nastawione.
Mona wcale nie zauway , e te osoby s tak samo przestraszone
jak te, które wydaj si by pokorne i ciche. Ich strach wynika
z braku siy, wic rekompensuj to, okazujc strach i arogancj.
Jeli gównymi uczuciami, które okazujesz na zewntrz, s
smutek, niepewno czy desperacja, nawet jeeli s one ukryte
pod paszczykiem powierzchownoci, bdziesz przyciga przygnbionych czy deprymujcych ludzi, a sytuacje, w których si
znajdziesz, sprawi, e jeszcze bardziej pogrysz si w depresji
i staniesz si arogancki.
Jeli zwykle jeste samokrytyczny, z atwoci przycigniesz do
siebie te osoby, które chtnie przeka Ci sowa krytyki. A jeeli
czsto inni okazuj Ci dezaprobat, oznacza to, e na pewnym
poziomie nie akceptujesz siebie takim, jakim jeste, i e tak naprawd w pewien sposób siebie osdzasz.
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wiat jest stacj przekanikow, która zawsze odsya
energi z powrotem do Ciebie — od tej zasady prawa
przycigania nie mona uciec. W odniesieniu do swojej
kariery zawodowej, statusu finansowego, domu, zwizku
zawsze bdziesz dowiadcza zewntrznej postaci energii,
któr sam codziennie wytwarzasz.
Jeli nie masz partnera, zarówno w aspekcie emocjonalnym,
jak i jakimkolwiek innym, wówczas yjesz tak, jakby naprawd nie
by dostpny dla samego siebie. Jak mona egzystowa w takim
stanie? To proste. Jeli nigdy nie zachcasz si do niczego ani nie
dajesz sobie czasu, aby zatroszczy si o wasne priorytety, wspiera si bd rozwizywa wasne problemy, tak naprawd nie jeste
dla siebie dostpny. Jeeli nie przyjmujesz odpowiedzialnoci za
wasne ycie ani nie podejmujesz adnych dziaa na wasny
rachunek, nie yjesz dla siebie i nigdy nie wyzwolisz w innych
chci, aby postpowali tak samo.
Musisz zada sobie pytania: „Czy daj sobie czas, udzielam
wsparcia i zachcam si do dziaania w taki sposób, którego oczekiwabym od swojego partnera, rodziny, przyjació? Czy rozmawiam
ze sob w taki sposób, w jaki chciabym, aby ze mn rozmawiano?
Czy przebaczam sobie wasne bdy? Czy doceniam i szanuj
siebie w taki sposób, w jaki chciabym by doceniany i szanowany
przez przyjació i bliskich?”.
Jeli odpowiedzi na te pytania s przeczce, nie oczekuj, e
bdziesz dobrze traktowany przez wiat zewntrzny. Prawo przycigania jest raczej dosowne, jeli chodzi o reakcj na emitowan
energi.
Bardzo bolesne okae si to, e aby zrozumie , dlaczego ycie
i zwizki nie ukadaj si po Twojej myli, naley najpierw dokona analizy energii wytwarzanej wewntrz siebie. Jest to proces
absolutnie niezbdny do przeprowadzenia.
Gdy chcesz przyciga bogate osobowoci, musisz najpierw
dostrzec w sobie bogactwo duszy. Jeli chcesz przyciga ludzi,
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którzy s wraliwi, otwarci i peni szacunku dla innych, to Ty
przede wszystkim musisz by wraliwy, okazywa sobie szacunek
i by dla siebie dostpny.
Jeli chcesz przyciga osoby, które bd Ci powaa i kocha , tak jak na to zasugujesz, musisz najpierw chcie dokona
takich wyborów, które zapewni Ci godno i szacunek. Dopóki
tego nie zrobisz, bdziesz powtarza te same stare wzorce zachowa lub nawizywa coraz to nowe zwizki — lub te bdziesz
traktowany w ten sam sposób w aktualnym zwizku.
Nie ma od tego ucieczki: sposób, w jaki traktujesz sam siebie,
a take Twój sposób mylenia, dominujce przekonania i emocje
— wszystko to okrela Twoje osobiste pole energetyczne. Wszystko,
co robisz, mylisz, mówisz, a nawet sposób, w jaki si poruszasz
i wypowiadasz, pokazuje, kim jeste w wiecie przepenionym
energi. Obraz ten porusza si w przeciwnym do Ciebie kierunku
falami, wibrujc nawet w najodleglejsze zaktki czasu i przestrzeni
Wszechwiata. W kocu energia ta wraca do Ciebie, stawiajc Ci
w takich sytuacjach i wród takich ludzi, którzy oddaj Ci Twoj
wasn emocjonaln energi. I nie ma znaczenia, czy jeste z tego
zadowolony, czy te nie. T si przycigania, która jest podstaw
mioci — i ycia — jest wanie dowiadczenie. Jest to rzeczywisto , któr tylko Ty sam moesz wykreowa .
Twoje osobiste pole energetyczne
Jaka jest Twoja osobista energia? Test zaprezentowany poniej
ma na celu przybliy Ci Twoje energetyczne skonnoci. W zalenoci od tego, jak czsto znajdujesz si w danej sytuacji, wpisz
odpowiedni cyfr przy kadym stwierdzeniu, a nastpnie podsumuj punkty. Wypeniaj ten test uczciwie!
V
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Test energii osobistej
Nigdy (0)
Zazwyczaj (3)

Czasami (1)
Zawsze (4)

Czsto (2)

____ 1. Budz si zrelaksowany i spokojny.
____ 2. Kolejny dzie witam z entuzjazmem i nadziej.
____ 3. Jestem pewny tego, co robi.
____ 4. Chtnie podejmuj ryzyko i próbuj rónych
nowych rzeczy.
____ 5. Jestem osob tolerancyjn, która rzadko uznaje win
innych lub obwinia ich za swoje problemy.
____ 6. Jestem zadowolony ze swojego wygldu.
_____ 7. Uwaam si za równego innym. Zasuguj na szacunek.
____ 8. Ustalam rozsdne granice i wysuwam umiarkowane
dania.
____ 9. Czsto si umiecham. Z radoci podchodz
do wszystkiego, co musz zrobi .
___ 10. Czuj si dobrze, gdy wyraam uczucia w stosunku
do wikszoci osób.
___ 11. Lubi by spontaniczny. Traktuj ycie jak przygod.
___ 12. Mam wiele rónych zainteresowa i realizuj si
twórczo.
___ 13. Dobrze zarzdzam czasem, wic nie musz si
spieszy , wykonujc róne 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 dziaania.
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___ 16. Doceniam dobre rzeczy, które przydarzaj si w moim
yciu, i znajduj czas, aby dzikowa za nie i cieszy
si nimi kadego dnia.
___ 17. Z reguy zdrowo si odywiam.
___ 18. Regularnie uprawiam sport.
___ 19. Koncentruj si na tym, co robi w danym momencie.
Bez wzgldu 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 prowadzia mnie przez
ycie.
___ 22. Moje sowa i myli s optymistyczne, pozytywne
i zachcajce. Ceni i szanuj siebie w wiadomy
sposób.
___ 23. Gdy co idzie nie po mojej myli, stawiam temu czoa.
Próbuj odnale jak szans dla siebie w kadej
sytuacji.
___ 24. Pozwalam drobnym rzeczom y wasnym yciem
i wierz, e wszystko bdzie w porzdku, nie odczuwajc
potrzeby kontrolowania czy martwienia si.
___ 25.

atwo nawizuj kontakt z innymi ludmi, nie osdzajc
ich i nie przejmujc si, e oni mnie osdz.

________ SUMA (Aby pozna wyniki testu, przeczytaj
informacje poniej).
Suma punktów uzyskanych w tecie jest Twoim wspóczynnikiem energii osobistej (WEO), dziki któremu moesz pozna
troch lepiej samego siebie: (1) Jest to wskanik optymistycznej
i spokojnej energii, któr wytwarzasz; (2) przedstawia Twój potencja dla przycigania pozytywnych dowiadcze oraz angaowania si w zwizki z odpowiednimi osobami; oraz (3) w najbardziej podstawowym aspekcie wskanik ten okrela, jak bardzo
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jeste szczliwy — jest to odsetek czasu i energii, któr powica
si na korzystanie z ycia z radoci, w sposób rozwijajcy i zapewniajcy spenienie.
Udzielone odpowiedzi bd si róni , w zalenoci od tego,
jak toczy si dany dzie, i od Twojego nastroju, a wic spróbuj kilka
razy przeledzi pytania testu, a nastpnie policzy redni uzyskanych 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 pozytywne umysowe i emocjonalne dziaania.
V
Oto interpretacja wyników testu:
Jeli Twój WEO wynosi od 80 do 100 procent, jeste
raczej szczliwy, a Twoja energia osobista odzwierciedla ten stan
ducha. W zasadzie dobrze czujesz si ze sob, a inni dobrze czuj
si w Twoim towarzystwie. Jeli Twój wynik mieci si w tym
przedziale, a Ty jeste samotny, ale chciaby mie partnera, bd
te by moe nie speniasz si w zwizku z pewn osob, postaraj
si zwróci wiksz uwag na te elementy testu, które mog
stanowi problem. Moe wystarczy popracowa tylko nad jedn
czy dwiema kwestiami, wic postaraj si, aby stay si one dla
Ciebie najwaniejsze. Nawet najmniejsza zmiana swoich przyzwyczaje moe sprawi wielk rónic dla Twojego osobistego
pola energetycznego.
Jeli Twój wynik wynosi od 60 do 80 procent, nie jeste
sam. Najwiksza liczba osób, które wykonuj ten test, mieci si
wanie w przedziale midzy 60 a 70 procent. Radzisz sobie cakiem niele, ale jeli masz mniej ni 75 procent, z ca pewnoci
powiniene zastanowi si nad popraw swojego podejcia. Musisz
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wypracowa w sobie wicej spontanicznoci i okazywa sobie
wicej szacunku. Zorientujesz si, e zawsze stawiasz si na drugim miejscu, wic powiniene dokadnie przeanalizowa swoje
zachowanie. Przyjmij pozytywn postaw wobec siebie i zacznij ze
sob rozmawia ; wykorzystuj równie techniki zmieniajce energi, aby roztacza spokojn aur, która przycignie prawdziw
mio i szczliwe zdarzenia.
Jeli Twój wynik wynosi od 40 do 60 procent, czsto
odczuwasz, e dajesz sobie jako rad. Moesz by bardziej szczliwy, jeli bdziesz mniej si stara i bdziesz bardziej elastyczny
oraz wybaczajcy w stosunku do siebie. Musisz równie wprowadzi w swoim yciu wicej równowagi. Koniecznie skorzystaj
z narzdzi przedstawionych w tej ksice, aby móc uwolni si
od osdów i wytworzy silniejsz, bardziej przycigajc energi
skierowan na Twoj osob. Nie odrzucaj tych narzdzi — skorzystaj z nich! Wszystkie Twoje wysiki w tym kierunku zwiksz
Twoj energi przycigania; bdziesz zaskoczony, jak bardzo Twoje
zachowanie si zmieni, gdy zechcesz najpierw nad sob popracowa .
Jeli Twój WEO wynosi od 20 do 40 procent, by moe
czujesz si ostatnio zdecydowanie zniechcony. W stosunku do
samego siebie odczuwasz wtpliwoci, niepewno i strach, a Twoja
energia ujawnia te stany emocjonalne. Twoje starania w kierunku
budowania pozytywnego osobistego pola energetycznego poprzez
okazywanie sobie mioci musz si znale u Ciebie na pierwszym miejscu. Trzymaj si tego! Zastosuj wszystkie te techniki
w swoim codziennym yciu. Nie tra ani chwili, a z pewnoci
Ci si to opaci. Twoim nadrzdnym celem musi by dokonanie
zmian we wasnym wntrzu. Wkrótce osigniesz sukces w mioci i innych dziedzinach.
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Jeli Twój wynik jest mniejszy ni 20 procent, jeste
prawdopodobnie bardzo nieszczliwy i czujesz, jakby cigle
walczy z przeciwnociami w yciu. Jest to spowodowane gbokim
poczuciem niepewnoci, które by moe wynika z wczeniejszych
dowiadcze, ale tak nie musi by ju zawsze. Z ca pewnoci
powiniene przesta si zamartwia i zaakceptowa si w zupenie
nowym wydaniu. Tak, mona tego dokona . Przeznacz codziennie troch czasu na prac nad sob. Jeli bdziesz konsekwentnie
wprowadza zmiany w sposobie mylenia, naprawd zmienisz
swoj energi i otaczajc Ci rzeczywisto . Moe bdziesz musia
skorzysta z porad psychologa, kogo, kto pomoe Ci nauczy si
myle we waciwy sposób, ale bdzie to warte Twoich wysików.
Zmie swoj energi teraz
Aby zmieni osobist energi, wszystkie powysze stwierdzenia,
którym przyznae zero, jeden lub dwa punkty, musz sta si
dla Ciebie najwaniejszymi celami w yciu. Te zmiany w stylu
ycia pozwol Ci zmieni Twoj energi. Gdy zaangaujesz si
w dokonywanie nowych wyborów, staniesz si zdecydowanie
szczliwsz i prawdziwie wzmocnion psychicznie osob — waciwym czowiekiem na waciwym miejscu.
Oczywicie, to prawda, e nie musisz by szczliwy, aby kogo do siebie przycign . Wówczas na pewno znajdziesz bratni
dusz, tak samo nieszczliw i chcc z Tob dzieli swój los
na wszystkie ciekawe i mao interesujce sposoby. Jednak prawo
przycigania stanowi, e podobiestwa maj si ku sobie, a jeli
chcesz by z kim, kto jest naprawd szczliwy i moe dzieli
z Tob ten stan, musisz najpierw wypracowa w sobie zdolno
do bycia szczliwym z samym sob.
A zatem bez wzgldu na to, jaki wynik uzyskae w tecie, stawiam przed Tob pierwsze zadanie: przejrzyj wszystkie powysze stwierdzenia, którym przyznae zero, jeden lub dwa punkty.
Zapisz je na pojedynczych kartkach lub jednej kartce papieru.
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Miej t list przy sobie i czsto j czytaj. Zawiera ona te postawy
i wzorce zachowa, których musisz si nauczy , jeli chcesz
wytworzy energi umoliwiajc Ci ycie w zdrowym i szczliwym zwizku. 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 pomoe
Ci lepiej przyswoi dane stwierdzenie.
Na przykad: jeli przyznae jeden punkt (oznaczajcy „czasami”) stwierdzeniu numer 14 (dotyczcemu zarzdzania czasem
na wasne potrzeby), powiniene przyjrze si swojemu stylowi
ycia i zastanowi si, jak moesz wprowadzi w nim zmiany.
Zaznaczaj w kalendarzu dni, w których bdziesz realizowa wasne
cele. Umów si ze sob na spotkanie o sobie, a wkrótce zaczniesz
przyciga innych, którzy robi to samo.
Jeli podejmowanie ryzyka (stwierdzenie numer 4) lub bycie
spontanicznym (numer 11) jest dla Ciebie problemem, zacznij
rozglda si za moliwociami, aby zrobi co innego, wypróbowa
co nowego, zaufa intuicji, a nawet zaryzykowa co w yciu.
Nowe dziaania mog pocztkowo wydawa Ci si trudne, ale
to ley w naturze zmiany. Jednak warto podejmowa ryzyko, gdy
jedyna alternatywa dla zmiany to pozostanie takim, jakim si jest,
co oczywicie powoduje, e wytwarza si wci t sam energi
i osiga si te same wyniki.
Moesz przyspieszy proces dokonywania zmian, uywajc
kadego ze zda, któremu przyznae zero, jeden lub dwa punkty,
jako twierdzenia. Powtarzaj je kilka razy dziennie. To wzmocni
Twoje nowe cele i pomoe prowadzi Ci w nowym kierunku.
Na przykad: jeli przyznae jeden punkt zdaniu numer 3,
powiniene codziennie sobie powtarza : „Ucz si, aby mie coraz
wicej pewnoci siebie we wszystkim, co robi”. Jeeli przyznae
dwa punkty zdaniu numer 1 lub 2, kad si spa , powtarzajc
przed snem: „Budz si rano zrelaksowany i spokojny, kolejny
dzie witam z nadziej”. Mów to sobie równie z samego rana
i powtarzaj w cigu dnia.
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Cigle powtarzany cel w kocu wyzwala Twoj prawdziw
natur. A wic warto stosowa proces afirmacji, zwaszcza w odniesieniu do tych zda w tecie powyej, którym przyznae zero,
jeden lub dwa punkty. Nie przestawaj ich powtarza , a stan si
czci Twojego ycia.
Im bardziej zmienisz swoje cele za pomoc zaprezentowanego przeze mnie sposobu, tym wyraniej zobaczysz, e otoczenie
równie si zmienia. Przeznaczenie jest bezporednio zwizane
z energi osobist, a na Twoj energi znaczcy wpyw ma Twoja
postawa. I bez wzgldu na to, czego dowiadczye w przeszoci,
obecna postawa zaley wycznie od Ciebie.
Jeste najwaniejszy dla siebie
Odnajdziesz klucz do osobistego pola energetycznego, jeli bdziesz
czu si dobrze i swobodnie z samym sob. Od tego zaley Twoje
szczcie, jako Twoich relacji interpersonalnych i sposób, w jaki
traktuj Ci inni, a nawet Twój sukces finansowy. W kocu aby
osign to, czego naprawd pragniesz, musisz nauczy si lubi ,
a nawet kocha wasn osob.
Jako konsultant od lat ucz innych, jak si polubi . Na pocztku zawsze spotykam si z wahaniem: „Czy naprawd musz to
zrobi ? Czy to jest w ogóle moliwe? Ile pracy bdzie trzeba w to
woy ?”. Najbardziej powszechnymi reakcjami s wanie niedowierzanie i niech do zmian.
Jednak gdy ludzie orientuj si, e mio do samego siebie jest
tak naprawd ródem energetycznym ich przeznaczenia i jedynym sposobem na osignicie tego, czego chc od ycia, zdaj sobie
spraw, e nadszed ju czas, aby potraktowa siebie powanie.
Kiedy ostatnio sam zastanawiae si, czy si lubisz, czy nie?
Wane jest, aby zawsze wiedzia, kiedy potencjalnie mog zaj
zmiany w Twoim stosunku do siebie, i móg znale wiele subtelnych i czasami ukrytych sposobów, dziki którym Twoje myli,
wzorce zachowa i mowa ciaa negatywnie wpywaj na dobre
samopoczucie i osobist energi.
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To, jak bardzo si lubisz, moe si czsto zmienia w zalenoci od tego, co robisz, ludzi, z którymi przebywasz, a nawet od
tego, jak wygldasz danego dnia. Jednak w rzeczywistoci Twoja
wrodzona warto nigdy si nie zmienia. Jest ona czci Twojej
tosamoci, sta wartoci, która nie poddaje si zmianom, bez
wzgldu na to, co si dzieje wokó Ciebie.
Oto istotna prawidowo prawa przycigania: konsekwentne
wartociowanie siebie w spokojny i odpowiedni sposób stanowi
podstaw, na której opiera si Twoja zdolno do szanowania
i doceniania wszystkiego, co znajduje si wokó Ciebie. Jeli nie
umiesz doceni sam siebie, nie bdziesz móg wycign wniosków
z przeciwnoci losu. Nawet jeli zdobdziesz bogactwa i zaangaujesz si w zwizki, o których marzye, Twój brak poczucia
wasnej wartoci sprawi, e bd one puste i kompletnie pozbawione znaczenia, a Ty bdziesz mia nieustanne poczucie, e
czego Ci w yciu brakuje.
Jednak gdy uznasz i docenisz swoj wewntrzn i wieczn
warto , dowiadczysz w yciu spenienia, co doprowadzi do tego,
e bdziesz gboko docenia wszystko inne. Energia gbokiej
wdzicznoci w kocu zapewni Ci w yciu jeszcze wicej powodów
do zadowolenia.
Twoje szczcie bdzie zaleao od prawdziwego szacunku,
jaki okazujesz sam sobie, a wic musisz zacz dziaa ju teraz,
aby móg osign stan spokoju i akceptacji wasnej osoby. Nawet jeli nigdy dotd nie dowiadczye tego uczucia, moesz,
a nawet musisz je w sobie wzbudzi !
Jeli jest co, co chciaby zmieni w swoim yciu, to oznacza,
e istnieje co, co musisz zmieni w sobie. Nawet jeli to drobiazg,
nie wolno go ignorowa . To Ty jeste energi, któr emitujesz,
a ludzie i sytuacje, którzy si do Ciebie dostroili, zrobili to z pewnego powodu. Czas wic dowiedzie si, dlaczego tak si stao.
<V>
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