
OBSAH
Predslov .......................................................9
Úvod ...........................................................13
Úvod do komunikácie s Abrahámom ........16
Prvá časť
To, čo my vieme a na čo ste vy asi zabudli,
no na čo by ste sa mali rozpamätať ..............29
1. kapitola: Sila, ktorá spočíva v tom,
že sa práve teraz cítite dobre ......................30
2. kapitola: Dodržiavame sľub, ktorý sme
vám dali – pripomíname vám, kto ste ...........33
3. kapitola: Naozaj si sami tvoríte svoju
vlastnú realitu ..............................................37
4. kapitola: Ako sa odtiaľto dostanem tam? .41
5. kapitola: Tento jednoduchý základný
princíp dáva všetkému zmysel ......................46
6. kapitola: Zákon príťažlivosti – najmocnejší
zákon vesmíru .............................................49
7. kapitola: Stojíte na rozhodujúcej hranici
myslenia ......................................................56
8. kapitola: Ste vysielačom aj prijímačom
vibrácií .........................................................61
9. kapitola: Skrytý význam za vašimi
emocionálnymi reakciami .............................65
10. kapitola: Tri kroky ku všetkému,
čo chcete byť, robiť alebo mať ......................68
11. kapitola: Cvik z vás spraví radostných,
slobodných tvorcov ......................................74
12. kapitola: Môžete ovládať svoje
emocionálne naladenie ...............................80
14. kapitola: Niektoré veci ste vedeli skôr,
ako ste sem prišli .........................................90
15. kapitola: Ste dokonalé bytosti, ktoré však
stále rastú, a nachádzate sa v dokonalom svete,
ktorý však stále rastie, a ten je v dokonalom
vesmíre, ktorý stále rastie .............................95
16. kapitola: Ste spolutvorcami
v ohromujúco pestrom vesmíre ....................98
17. kapitola: Kde ste a kde chcete byť? ....105
18. kapitola: Svoju vibračnú frekvenciu
môžete postupne zmeniť ...........................109
19. kapitola: Iba vy viete, aký máte pocit ..112
20. kapitola: Pokus obmedziť slobodu iného
človeka vás vždy pripraví o vašu vlastnú
slobodu .....................................................116
21. kapitola: Od naplnenia vás delí len
17 až 68 sekúnd ........................................126
22. kapitola: Rôzne stupne na stupnici
vášho pocitového navigačného systému .....129



Druhá časť
Postupy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť to,
čo už teraz viete .........................................139
22 overených postupov, ktoré zlepšia vašu
schopnosť priťahovať k sebe rôzne veci ......140
Musíte byť vedomí, aby ste mohli
slobodne tvoriť ...........................................146
Postup č. 1: Výbuch vďačnosti ................152
Postup č. 2: Čarovná krabica ..................159
Postup č. 3: Tvorivá dielňa .....................163
Postup č. 4: Virtuálna realita ..................173
Postup č. 5: Hra na bohatstvo ................181
Postup č. 6: Meditácia ............................186
Postup č. 7: Rozbor snov .......................195
Postup č. 8: Kniha pozitívnych prvkov ....201
Postup č. 9: Scenár ................................208
Postup č. 10: Veľký papier ........................212
Postup č. 11: Čiastkový zámer ..................217
Postup č. 12: Nebolo by pekné, keby...? ...224
Postup č. 13:
Ktorá myšlienka je príjemnejšia? .................. 229
Postup č. 14: Upratať si a mať jasno .........236
Postup č. 15: Peňaženka ..........................242
Postup č. 16: Otáčanie .............................246
Postup č. 17: Koleso ................................254
Postup č. 18: Objavovanie pocitov ...........264
Postup č. 19: Ako sa zbaviť dlhov ............. 268
Postup č. 20: Nechajte to na manažéra .....275
Postup č. 21:
Návrat k prirodzenému zdraviu ...................278
Postup č. 22:
Posun smerom hore na stupnici pocitov .....286
Posledné slová .........................................297
Slovníček pojmov ....................................298
O autoroch ...............................................301


