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Vědomí hojnosti

„Pohrdají-li někteří bohatstvím, je tomu tak pro-
to, že ztratili veškerou naději k jeho dosažení.“

F. Bacon

Jakmile se naladíte na hojnost, začnete auto-
maticky přitahovat peníze. Vědomí hojnosti lze 
dosáhnout pomocí snadno aplikovatelných tech-
nik; budete-li používat psychotechniky a metody 
Alchymie hojnosti, získáte nový způsob myšlení, 
motivaci, energii a ideje, jež vám umožní zlepšit 
si životní úroveň. Proběhne to snadno, přirozeně 
a bez jakýchkoli nepříjemných otřesů.

Mnozí lidé si dovolili luxus − naprogramovat 
se na chudobu nebo finanční problémy. Z různých
důvodů získali k penězům negativní vztah − zde 
jsou některé příčiny:

1. cílené překroucení motivace;
2. ztotožnění peněz se zlem;
3. strach z odpovědnosti, jež s sebou nese vel-
ký majetek;
4. strach z peněz jako ze síly poskytující moc, 
nezávislost a vliv − „Nerozumím, jak tato síla 
působí na jiné a nemohu proto předpovědět, 
jak bude působit na mne.“;
5. člověk si je vědom svých chyb a špatných 
vlastností a podvědomě se pak obává, že více 
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peněz v něm rozvine negativní vlastnosti s ne-
předvídatelnými následky;
6. snížené sebehodnocení a lenost − „Lenost je 
dcerou bohatství a matkou chudoby.“, říkával 
 Pier Decourcel;
7. propaganda sociálních ideologií, jež si kla-
dou za cíl zotročit člověka (komunismus, na-
cismus atp.);
8. falešné ideály chudoby (Bible, Korán, Védy 
– tyto posvátné spisy jsou vlastně souborem 
poučení, technik a metod, jež naopak pomáha-
jí dosáhnout prosperity a hojnosti).*
 Nedostatečně chránění lidé se obávají, že je-

jich úspěch a bohatství vyvolají u okolí závist, 
agresi a nenávist. Odedávna jsou do lidského vě-
domí implantovány programy, jež vedly k třídní 
nenávisti, a tak peníze a bohatství vyvolávají aso-
ciace nepřátelství a nenávisti. Chcete být bohatí, 
zároveň se však bohatství obáváte; majetek vyvo-
lává asociace ztrát, okradení, pogromů (přísných 
nařízení) a vyvlastnění.

Vydělávání peněz je spojeno se sociální akti-
vitou; čím je aktivita vyšší, tím častěji se vysky-
tují možnosti porušení zákona – trestního, mrav-
ního i božského. Tyto možnosti porušení zákona 
ovlivňuje naprostá lidská neznalost občanských 
zákonů, tím spíše pak kosmických a božských. 

* tomuto tématu se věnuje kniha Sun Lighta: Bible štěstí − 
pozn. překl. 
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V neposlední řadě i nepochopení spojitosti mezi 
porušením zákonů a trestem. Takto mohou peníze 
vyvolat asociaci trestu a ztráty svobody.

Druhá příčina: aktivně nedůvěřivý postoj lidí 
ke všem o něco bohatším, než jsou oni. Rovněž  
i nepřejícnost, zaujatost, odsuzování a izolace. Mnozí 
si myslí, že přát si bohatství je neetické, a domnívají 
se, že se bohatství ve světě až tak hojně nevyskytuje  
a bude ho třeba vzít někomu jinému. Tento předpo-
klad je však rovněž nesprávný, jelikož na planetě  
i ve vesmíru je dostatek zdrojů, aby si všichni, kdo si 
to přejí, mohli bohatství a hojnosti užívat dle libosti.

Ve vesmíru je pouze jeden zákon. Pokud někdo 
násilně a s pomocí lsti získal majetek a peníze, jež 
si legálně pořídil někdo jiný, přebírá zároveň s tím 
i jeho zlý osud. Proto se někdy některým penězům 
říká špinavé; lze je však „vyprat“, pokud se vrátí 
tomu, komu byly odcizeny, nebo se věnují na cha-
ritativní účely. Avšak i charita má své zákony − je 
třeba vědět, kdy a koho obdarovat.

Prostředky, jež byly získány či vydělány ne-
spravedlivě, aktivují negativní programy. Stává se, 
že člověk nevydrží vnitřní tlak a sebedestrukční 
programy se aktivují − jsou jimi například alkoho-
lismus, narkomanie, sexuální nevázanost, prosto-
pášnost, podvědomé tíhnutí k bankrotu atd.

Negativní vztah k bohatství vážně ovlivňuje 
rozvoj vědomí chudoby − čím více jste pobou-
řeni kvůli bohatství a úspěchu druhých, tím více 
utvrzujete a ospravedlňujete svůj vlastní stav 




