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174
Akonáhle začnete ovládať to, ako sa 

cítite, budete si vychutnávať úplne všetko: 
Poznanie, že si cielene vytvárate svoje túžby 

a zhmotňujete ich ako sochu z hliny.

175
Akonáhle začnete ovládať to, ako sa 

cítite, budete si vychutnávať úplne všetko: 
Opätovný pocit súladu a plody toho, čo 

prežívate. 

176
Celý vesmír je tu na to, aby sa vo vás 

rodili stále nové životodarné túžby. A keď 
plyniete s prúdom svojich túžob, cítite, 

že žijete naplno.

177
Takže sme vám pripomenuli veľa 

z toho, čo ste odjakživa vedeli: Už viete, 
že ste predĺžením Zdroja energie a že 

ste prišli do tohto tela, do tejto hraničnej 
časopriestorovej skutočnosti za účelom 

radostne dovádzať myšlienky až tam, kde 
ešte neboli.

178
Už viete, že máte pocitový navigačný 

systém*, ktorý vám pomáha v každom 
jednom okamihu rozoznať, nakoľko si práve 

dovoľujete byť napojení na svoj Zdroj.

179
Už viete, že čím lepšie sa cítite, tým viac 
ste v súlade s tým, kým naozaj ste, a čím 
horšie sa cítite, tým menej si dovoľujete 

udržiavať toto dôležité spojenie.

* viď kniha Pocity – Eugenika 2008. 
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180
Už viete, že nie je nič, čo by ste nemohli 
byť, robiť či mať. Viete, že ak je vaším 

hlavným zámerom cítiť sa dobre a ak sa 
snažíte vidieť to najlepšie na tom, kde 
práve ste, musíte sa dostať do stavu 
radosti, ktorý je pre vás prirodzený.

181
Už viete, že ste slobodní

(v skutočnosti až tak slobodní, že si môžete 
zvoliť otroctvo) a že všetko k vám prichádza 

na základe vašich myšlienok.

182
Už viete, že nech rozmýšľate o minulosti, 

súčasnosti alebo budúcnosti, vysielate 
vibrácie, ktoré sa rovnajú tomu, čo si 

priťahujete.

183
Už viete, že zákon príťažlivosti je 

spravodlivý. Všetko, čo k vám prichádza, 
je len odpoveďou na vaše vlastné vibrácie, 

ktoré vysielate v dôsledku myšlienok, ktoré 
máte.

184
A čo je najdôležitejšie, už viete, že 

základom vášho sveta je blahobyt a že 
pokiaľ sa mu nebránite, tak ho zažívate. 
Môžete si ho dovoliť, alebo mu môžete 

klásť odpor, ale jediné, čo tu tečie, je prúd 
zdravia, hojnosti, jasnosti a všetkého 

dobrého, po čom túžite.

185
Neexistuje nijaký zdroj zla, chorôb či 
nedostatku. Môžete len klásť odpor 
blahobytu. Všetko, čo sa vám stane,

si sami spôsobujete.
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186
Ak je vo vašom živote niečo, čo by ste chceli 
zlepšiť – možno vám niečo chýba, alebo by 

ste sa radi niečoho zbavili – toto učenie 
vám ohromne pomôže.

187
Myšlienky plné odporu, na ktoré ste si 
zvykli, sú to jediné, čo vám bráni mať 

čokoľvek, po čom túžite. Isteže ste si takéto 
myšlienky nevypestovali zámerne, ale 

naučili ste sa tak myslieť postupne počas 
svojho života, v dôsledku rôznych zážitkov 
a skúseností. Jedno je jasné: Ak nezačnete 
niečo robiť inak – tak, aby ste zmenili svoje 

vibrácie, nemôže sa zmeniť nič vo vašom 
živote.

188
Odporujúce myšlienky ste si nevypestovali 

naraz, takže sa ich nemôžete ani naraz 
zbaviť. Určite sa ich však zbaviť môžete. 
Pomôžu vám pritom rôzne hry a metódy, 

ktoré vás naučíme, a postupne sa tak 
vrátite do stavu, v ktorom dovolíte plynúť 
svojmu prirodzenému prúdu blahobytu.

189
Iní ľudia sa budú čudovať, keď uvidia, aké 
veci sa začnú diať vo vašom živote a aká 

radosť z vás začne vyžarovať.A vy im na to 
sebaisto a hrdo poviete: „Objavil/a som 

spôsob, ako si dovoliť voľný tok blahobytu, 
ktorý je pre mňa prirodzený. Naučil/a som 

sa umeniu dovoliť si.“*

* viď kniha Dovoľ si to, čo chceš – Eugenika 2009. 
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190
Teraz vás naučíme cvičenia alebo hry, 

ktoré vám pomôžu zbaviť sa odporu. Nie je 
totiž nič úchvatnejšie, ako hnať sa životom 
rýchlosťou, na akú ste zvyknutí, a nemať 

v ceste žiadne prekážky.

191
Skôr, ako sa pustíte do uvedených cvičení, 

si treba uvedomiť, ako sa v tejto chvíli 
cítite – a ako by ste sa chceli cítiť. Každá 
metóda obsahuje odporúčanie, pri akom 

emocionálnom stave je najvhodnejšia.

192
Sľubujeme vám, že vám tieto metódy zlepšia 
život, pretože ak ich budete robiť, nemôžete 
sa necítiť lepšie. A lepšie sa budete cítiť iba 
vtedy, keď sa zbavíte odporu, čím zároveň 
zlepšíte potenciál toho, čo si priťahujete. 
A v tom prípade vám zákon príťažlivosti 
musí začať prinášať udalosti, okolnosti, 

vzťahy, zážitky, pocity a ohromujúce dôkazy 
zmeny vašich vibrácií. Taký je zákon!  

193
Tieto cvičenia sme vymysleli preto, aby sme 

vám pomohli spojiť sa s energiou, ktorou 
v skutočnosti ste. A pritom sa obnoví vaša 

prirodzená radosť. No a navyše získate ešte 
aj všetko, po čom ste kedy zatúžili. 

194
Určite by vás nenapadlo umŕtviť si končeky 

prstov, aby ste necítili, že vás niečo páli, 
alebo v aute zakryť vtipnou nálepkou 
kontrolku nádrže, lebo neradi vidíte, 

že máte málo benzínu. A presne tak je 
nezmyselné maskovať svoje pocity a tváriť 

sa, že sa cítite inak, než sa naozaj cítite. To 
totiž nezmení to, čo si priťahujete. To, čo si 
potenciálne priťahujete, sa dá zmeniť iba 

tak, že zmeníte svoje vibrácie, čím zmeníte 
aj to, ako sa cítite.
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195
Keď spomínate na niečo, čo sa stalo v 

minulosti, určitým spôsobom sústreďujete 
energiu. Keď si predstavujete niečo, 

čo by sa mohlo stať v budúcnosti, tiež 
určitým spôsobom sústreďujete energiu. 
A samozrejme keď sledujete niečo, čo 
sa odohráva práve teraz, tiež určitým 

spôsobom sústreďujete energiu. Je jedno, či 
ste zameraní na minulosť, prítomnosť alebo 
budúcnosť – tak či tak sústreďujete energiu 
a vaše sústredenie alebo pozornosť vo vás 
vyvoláva vibrácie, ktoré zodpovedajú tomu, 

čo si potenciálne priťahujete.

196
Existujú dve možnosti, ako zistiť, aké 
vibrácie vysielate: Všímajte si, čo sa 

deje vo vašom živote (pretože to, na čo 
ste zameraní, a to, čo sa prejavuje, sa 
vždy vibračne zhoduje), a všímajte si, 
ako sa cítite (pretože vaše pocity vám 

poskytujú okamžitú spätnú väzbu ohľadne 
vašich vibrácií a toho, čo si potenciálne 

priťahujete).

197
Najväčšie uspokojenie zo slobodnej tvorby 
vyplýva z vnímania súvislostí medzi vašimi 
pocitmi a myšlienkami. Vtedy totiž viete 
zmeniť nepríjemnú myšlienku na takú, 

ktorá vo vás vyvolá lepší pocit, čím zároveň 
zmeníte k lepšiemu potenciál toho, čo si 
priťahujete, skôr, ako sa stihne zhmotniť 
niečo neželané. Je oveľa ľahšie cielene 
zmeniť smer svojich myšlienok na také, 
ktoré sú príjemnejšie, skôr, ako dôjde 

k neželanému fyzickému prejavu.

198
Pokiaľ si neuvedomujete súvislosť medzi 
pocitmi, myšlienkami a javmi vo vašom 

živote, nemôžete vedome ovládať to, čo sa 
vám deje.
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199
Nad životom iných ľudí nemáte žiadnu 

tvorivú moc, pretože vysielajú svoje vlastné 
vibrácie, ktoré zodpovedajú tomu, čo si 
sami priťahujú. A vy zasa vysielate svoje 

vlastné vibrácie, ktoré zodpovedajú tomu, 
čo si priťahujete vy.

200
Slobodná tvorba nespočíva v tom, 

že sa zmenia určité okolnosti a vy sa 
v dôsledku toho začnete cítiť lepšie. 
Slobodná tvorba spočíva v tom, že si 

zvolíte myšlienku, ktorá vo vás vyvoláva 
dobrý pocit – a v dôsledku toho sa zmenia 

okolnosti.

201
Bezpodmienečná láska spočíva v tom, 
že tak veľmi chcete ostať spojení so 

Zdrojom lásky, že si cielene vyberáte 
také myšlienky, ktoré vám umožňujú toto 
spojenie udržať (bez ohľadu na to, čo sa 
deje navonok). A keď viete ovládať to, čo 
si priťahujete, tým, že si cielene vyberáte 

príjemnejšie myšlienky, okolnosti sa musia 
zmeniť. Tak káže zákon príťažlivosti.

202
Pamätajte si, že zákon príťažlivosti je 

mocný. Nie je možné prísť na myšlienku 
– a udržať si ju – ktorá sa vibračne príliš líši 

od toho, ako ste sami vibračne naladení. 
Máte prístup iba k takým myšlienkam, 

ktorých vibrácia spadá do vášho 
momentálneho vibračného rozsahu.
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203
Stáva sa, že keď si z vás priatelia uťahujú 

alebo s vami žartujú, privedie vás to 
na lepšie myšlienky, no inokedy ich 

vtipkovanie môže spôsobiť aj to, že sa 
cítite ešte horšie. Záleží na tom, do akej 

miery ste predtým boli v nesúlade. Je totiž 
pomerne ľahké urobiť malý vibračný skok, 
avšak urobiť veľký skok je ťažké, ba priam 

nemožné. 

204
Niektoré vaše myšlienky alebo názory či 

presvedčenia sú veľmi silné, pretože ste si 
ich vypestovali uvažovaním, pozorovaním, 
spomínaním aj debatovaním, a tak teraz 
ovládajú potenciál toho, čo si priťahujete. 

Každá jedna myšlienka, na ktorú sa 
zameriate alebo ktorá vás napadne, vo vás 

vyvolá emocionálnu odozvu. Po určitom 
čase tak začnete mať z rôznych vecí rôzne 

pocity. Hovoríme tomu emocionálne 
nastavenie.

205
Nezáleží na tom, ako dobre sa cítite alebo 
ako rýchlo sa začnete cítiť dobre – ide iba 
o to, aby ste vedome dosiahli určitú úľavu, 

aj tú najmenšiu, a aby ste pochopili, že táto 
úľava je výsledkom vášho cieleného úsilia. 

Pretože akonáhle ste schopní vedome 
dosiahnuť úľavu, máte v rukách tvorivú 
moc nad svojím životom – a teda ste na 

ceste kamkoľvek, kam si želáte ísť.

206 
Ste tvorcami svojej vlastnej skúsenosti, či 
to viete, alebo neviete. Váš život sa odvíja 
presne podľa toho, aké vibrácie vysielate 

v dôsledku vašich myšlienok – bez ohľadu 
na to, či si toho ste alebo nie ste vedomí.




