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Tu je už zrejmé zlepšenie vašich pocitov. Snažte sa udr-
žiavať hybnú silu, ktorá sa dáva do pohybu. Môže to byť 
jedinečná príležitosť naladiť myšlienky na tie najpozitív-
nejšie stránky ľudí okolo vás. Keby hoci len jeden z nich 
počul, ako vás ohovárajú, no vy budete v harmonickom sú-
lade s vašou podstatou, bude jasné, že sú to obyčajné lži. 
Ak však vyžarujete hnev a bránite sa, potom nie je také 
ľahké zistiť, či ste na to ohováranie dali podnet vy, alebo 
či je vaše podráždenie len prirodzenou reakciou naň. Vaše 
vibrácie budú v oboch prípadoch zodpovedať vašim emó-
ciám.

Ak sa naladíte na najpozitívnejšie vlastnosti ľudí vo 
vašom okolí, skôr, ako sa nazdáte, zistíte, že nikto si ani 
nepomyslí, že by na slovách vašej kamarátky bolo čo len 
zrnko pravdy. Jednoducho si budú myslieť (ak vôbec ne-
jaké ohováranie počuli): „To na ňu nevyzerá. Takto by sa 
určite nezachovala.“ A budú mať pravdu.

Chcem, aby sa moja kamarátka cítila lepšie.
Je pekné mať skutočnú priateľku.
Všetci máme dobré aj zlé dni.
Mám radosť, pretože viem, že tých dobrých dní je viac.
Mám radosť, pretože viem, že zákon príťažlivosti to 

všetko vyrieši.
Teším sa, pretože viem, že sa nemôže stať nič, čo by opo-

novalo zákonu príťažlivosti. Mám radosť z toho, že sama 
rozhodujem o tom, ako sa cítim.

Nevadí mi, že nemôžem rozhodovať o tom, ako myslia 
a ako sa cítia druhí.

Dúfam, že sa moja kamarátka cíti lepšie.
Nerobí mi to starosti.
Všetko je v poriadku.
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12. príklad

Mám málo peňazí 
a ešte menej nádeje, 

že sa to niekedy zlepší

Telefonoval mi kamarát a chcel, aby sme sa šli nie-
kam najesť a potom do kina, ale nemohol som si to do-
voliť. To nie je len o tom, že šetrím. Ja nemám peniaze. 
O dva dni síce dostanem výplatu, ale teraz som na mi-
zine. 

Už ma to nebaví. Niektorí z mojich priateľov majú 
viac peňazí, ako ja, a pritom nepracujú. Ich rodiny im 
posielajú peniaze. Chcem sa vrátiť do školy, aby som 
si mohol nájsť lepšiu prácu, ale bude trvať veľmi dlho, 
kým sa dostaví nejaká zásadná zmena. Netuším, ako 
zvládnem chodiť do práce a zároveň študovať. Keby mi 
tak niekto dal peniaze...

Kedykoľvek sa ocitnete v ťažkej situácii, nie je možné 
nevšimnúť si to. Je logické, že intenzívne prežívate súčasný 
nedostatok peňazí, pretože vaša finančná situácia ovplyv-
ňuje veľa stránok vášho života – veľa vecí, ktoré sú práve 
teraz pre vás dôležité, je spojených s vašou hotovosťou. 
Chápeme, že je nepravdepodobné, aby ste si naraz prestali 
všímať skutočnosť, že peniaze nemáte, ale začnite si uve-
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domovať, že si môžete vybrať, ako sa v tejto situácii chcete 
cítiť. Inými slovami – môžete byť bez peňazí a cítiť strach 
a hnev, alebo môžete túto situáciu brať s humorom. Väčši-
na z vás sa domnieva, že to, ako sa cíti, závisí od okolností: 
„Keby som nemal žiadne peniaze, ale vedel, že dostanem 
čoskoro zaplatené, potom by som sa cítil lepšie, ako keby 
som nemal žiadne peniaze, ale nevedel, kedy dostanem za-
platené.“

Väčšinou sa ľudia cítia tak, ako vnímajú svoje okolie. 
Keď ide všetko dobre, cítia sa aj oni dobre. Keď narazia na 
problémy, tak sa necítia dobre a to je dôvod, prečo majú 
zvyčajne snahu a potrebu kontrolovať okolnosti a osoby, 
ktoré ich obklopujú.

Chápeme, aké vzrušujúce je pre vás pokúšať sa o kon-
trolu okolností, pretože je to do istej miery možné prostred-
níctvom akcie a snaženia. Ale keď začnete vnímať svet ako 
vibráciu a keď namiesto fyzickej akcie vynaložíte úsilie 
na vibračný súlad, potom sa vám odhalí úžasná schopnosť 
a moc myšlienok. Objavíte to, čo mnohí majetní a vplyvní 
ľudia vášho sveta poznali a využívali v priebehu histórie.

Núkajú sa vám zaujímavé možnosti, zatiaľ čo sa boríte 
s problémom, že ste bez peňazí. Z tohto problému prame-
ní poznanie, čo nechcete, a z neho zasa túžba po tom, čo 
chcete. Chcete pocit zabezpečenia a viacej peňazí. Chcete 
objaviť radostné aktivity, ktoré vám zároveň prinesú prí-
jem. Túžite si dovoliť veci a zážitky, ktoré vám budú sprí-
jemňovať život. Inými slovami, vaša súčasná situácia je 
odrazovým mostíkom, z ktorého žiadate o veľa vecí. A tie 
veci sú v dôsledku vašej žiadosti už pripravované, dokonca 
aj teraz, keď ešte prežívate svoje súčasné problémy.

Ale kým sa zameriavate na svoje problémy, nedočká-
te sa splnených želaní. Vaše problémy znamenajú, že vaše 
myšlienky mieria proti prúdu, zatiaľ čo všetko, o čo žiada-
te, sa nachádza po prúde. Aby vôbec došlo k nejakej zme-
ne, musíte prísť na nejaké myšlienky po prúde, ktoré sa 
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týkajú vás a peňazí. Snažte sa prísť na myšlienku, ktorá by 
vám poskytla aspoň mierny pocit úľavy:

V piatok po výplate budem mať peniaze.

Je tu zrejmá úľava, ale nemá dlhodobé trvanie, pretože 
si uvedomujte vzorec: dostanete výplatu a po niekoľkých 
dňoch ste zas bez peňazí. Rýchlo ich utratíte a skončíte 
znova tam, kde ste začali. A problém, ktorý prežívate, sa 
netýka iba vašej dočasnej insolventnosti, ale aj dlhodobé-
ho nedostatku peňazí a pocitu, že ich nemáte dostatok na 
život podľa vašich predstáv. Môžete byť tiež nespokojní so 
sebou, pretože ste premárnili mnoho času a príležitostí. Ste 
stále bez vzdelania, zatiaľ čo priatelia vo vašom veku ho už 
majú za sebou. Môžete si s nevôľou povzdychnúť, že vám 
rodičia nezabezpečili podmienky a dostatok prostriedkov 
na univerzitné vzdelanie, alebo že nemáte rodinný podnik, 
v ktorom by ste mohli pokračovať, ani rozsiahle dedičstvo, 
na ktoré by ste sa mohli tešiť…

Problém peňazí má často veľa vrstiev a skrytých dôvo-
dov, od ktorých musíte nájsť úľavu. Inak sa vám nepodarí 
otočiť sa a začať plynúť smerom k túžbam, ktoré vám váš 
život pomohol identifikovať. Skutočne stojí za to zastaviť 
sa, nájsť si čas a dať si prácu s hľadaním pozitívnych myš-
lienok, ktoré vám poskytnú úľavu, kedykoľvek sa pristih-
nete vo víre negatívnych pocitov. S každým takým úsilím 
uvoľníte trochu vzdoru a za nejaký čas nebudete klásť od-
por v otázke peňazí.

Pripomeňte si, že sa nachádzate práve tam, kde sa na-
chádzate – a to je v poriadku. Začnite tam, kde ste, s výrok-
mi tak, ako k vám budú prichádzať, a postupujte smerom 
PO PRÚDE k myšlienkam, ktoré vám poskytnú úľavu.
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V piatok dostanem výplatu, ale v pondelok už budem 
znova na mizine.

Nezarábam dosť na to, aby som si mohol užívať.

Začali ste v mieste, kde práve ste a ako sa práve cítite, 
ale s trochou snaženia sa môžete cítiť podstatne lepšie:

Mám prácu.
Nie som ňou veľmi nadšený.
Ale nebolo ťažké takú prácu nájsť.
Prišiel som k nej pomerne ľahko.
Mal som (a stále mám) ďalšie ponuky.
Bolo by možno lepšie nájsť si inú prácu, keby som chcel.

Je tu zrejmé mierne zlepšenie vašich pocitov a to je veľ-
mi dobre. S každým čo i len miernym zlepšením pocitov 
sa vám otvára prístup k novým sféram pozitívnych myš-
lienok.

Táto práca sa mi zdala svojho času adekvátna.
Aj keď som sníval o lepšom mieste, nedokázal som si 

vtedy predstaviť, že by som robil lepšiu prácu.
Moje predstavy o tom, čo by som chcel robiť, sa zme-

nili.
Keby som chcel, mohol by som robiť niečo lepšie.

Slová vášho posledného výroku sú takmer zhodné s po-
sledným výrokom predchádzajúcej časti, ale tentoraz ich 
cítite. Úľava je zrejmá.

Som schopný nájsť si dobre platenú prácu.
Keď môže niekto iný zarábať toľko, tak ja môžem tiež.
Každý musí začať tam, kde je.
Existuje veľa milionárov úspešných iba vďaka vlastným 

schopnostiam.
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To sa pozrime − od starostí spojených s peniazmi som 
pokročil k rozmýšľaniu o milionároch!

Množstvo peňazí vo vašom vrecku sa síce nezmenilo, 
ale počas posledných niekoľkých minút sa udialo veľa vib-
račných zmien. Uvedomte si, že rozdiel medzi tým, ako 
ste sa cítili ešte pred chvíľou, a tým, ako sa cítite teraz, 
predstavuje rozdiel medzi chudobou a miliónmi. A prine-
sie to hmatateľné výsledky. Inými slovami, to, čo ste práve 
dosiahli, je postačujúce, ak si budete schopní udržať slo-
bodnejší, sebaistejší a dokonca aj humornejší vzťah k pe-
niazom − aký práve teraz máte. Je ale pravdepodobné, že 
súčasné životné okolnosti si vyžiadajú vašu pozornosť a že 
skĺznete späť k predchádzajúcim pocitom.

Ak zotrváte pri týchto zlepšených pocitoch a ak sa roz-
hodnete vedome usilovať o myšlienky, ktoré mieria po 
prúde, privediete vašu vibráciu do súladu s vašimi túžba-
mi. Potom nielenže sa budete neustále cítiť lepšie finančne 
zabezpečení, ale aj vaša skutočná finančná situácia začne 
týmto vibračným zmenám zodpovedať. Onedlho k vám 
začnú finančné prostriedky plynúť tak ľahko a v takom 
množstve, že sa iba pousmejete nad tým, ako dlho ste sa 
tomu bránili.

Pokračujte v hľadaní pozitívnejších myšlienok:

Vždy mám dostatok finančných prostriedkov.
Chcem veľa drahých a krásnych vecí.
Teraz chápem, že všetko, po čom túžim, je mi ľahko 

k dispozícii.
Stačí, aby som to identifikoval, a príde to ku mne.
Teraz rozumiem finančnej ľahkosti, ktorú som doposiaľ 

len pozoroval u druhých.
Keď mi život pomôže porozumieť tomu, po čom túžim, 

ukážu sa mi dokonalé možnosti, ako to dosiahnuť.
Vždy som schopný vycítiť, ktorá z ciest k úspechu bude 

najradostnejšia. 
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Je zaujímavé, koľko možných ciest sa mi teraz ponúka.
Je tu toľko možností a každá cesta je svojím spôsobom 

príjemná. A všetky vedú k finančnému úspechu, ktorý hľa-
dám.

Takže ak ste tomu procesu venovali čas a dali si prácu 
s hľadaním pocitov, ktoré sme naznačovali v predchádza-
júcich výrokoch, posunuli ste sa od nedostatku peňazí do 
pozície finančnej nezávislosti.

Ste tam, kde práve ste. Nezáleží na tom, ako málo alebo 
ako veľa peňazí máte v pomere k ostatným – pre vás tu nee-
xistuje hranica. Život vám pomáha stanovovať si ciele, a ak 
prídete na myšlienky smerujúce po prúde, tie ciele dosiah-
nete. Zákony vesmíru vás v tom podporia. Zákon príťažli-
vosti vám bude naďalej ukazovať cestu menšieho odporu. 
Existuje neobmedzené množstvo spôsobov, ako sa môže váš 
život meniť k lepšiemu. Cesty, ktoré budú meniť váš život 
k lepšiemu, sú neobmedzené.
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13. príklad

Nemôžem si nájsť 
partnerku

Už dlho túžim po tom, aby som sa usadil, ale ne-
môžem nájsť to pravé dievča. Chodil som s mnohými 
dievčatami, ktoré prejavili záujem o trvalý vzťah, ale 
ja som si nebol nikdy istý a necítil som, že by to bola tá 
pravá. Teraz sa takmer obávam ísť na rande, pretože 
neviem nájsť žiadnu, ktorá by mi vyhovovala, ale záro-
veň nechcem svojím odmietnutím nikomu ublížiť. Kým 
som nehľadal nič vážne, bolo to oveľa jednoduchšie. 
Neviem, čo mám robiť. Chodenie na schôdzky nefungu-
je, ale bez toho je málo pravdepodobné, že sa s niekým 
zoznámim.

Keď niečo skutočne chcete, ale pozeráte sa na niečo iné, 
na úplný protipól, potom budete mať vždy negatívne poci-
ty. Pokiaľ niečo skutočne chcete, ale zároveň veríte, že je to 
nedostupné, vždy budete mať negatívne pocity. Avšak nie-
čo, čo je vám úplne ľahostajné, vám nevadí. Inými slovami, 
keby vám zatelefonoval niekto, koho nepoznáte, a povedal 
by vám, že vám už nikdy nezavolá, neprekážalo by vám to 
a nemali by ste žiadny dôvod na negatívne pocity.

Keď po niečom veľmi túžite, vaše pocity sú rovnako 
silné. Keď sa sústredíte na myšlienky, ktoré vás povedú 
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po prúde smerom k tomu, po čom túžite, vaše pocity budú 
nielen silné, ale aj pozitívne. A naopak: ak sa sústredíte na 
myšlienky, ktorí smerujú proti prúdu, preč od toho, po čom 
túžite, potom budú vaše pocity silné a negatívne.

Vaša túžba po hlbokom, trvalom vzťahu je silná – a to 
je dobre. V dôsledku vášho pozitívneho očakávania sa veci 
a udalosti zmenia natoľko, že do vášho života vstúpi ide-
álna partnerka. Ľudia v podobnej situácii často robia chy-
bu, keď sa na niekoho zafixujú a snažia sa z toho jedinca 
násilne vytvoriť dokonalého partnera. Keď neskôr zistia, 
že to nie je to, čo očakávali, zabudnú smerovať po prúde 
a situácia sa len zhorší.

Skúste si pri hľadaní vzťahu udržať hravý a menej váž-
ny prístup. Namiesto „to je tá pravá“ si hovorte trebárs „to 
je niekto, s kým mám to potešenie dnes večerať“, alebo „to 
je niekto, s kým vediem príjemnú konverzáciu“, alebo „to 
je osoba, s ktorou sa dnes cítim dobre“. Ak sa vám podarí 
udržať si hravý a menej vážny prístup, potom nebudete stáť 
v ceste vlastným želaniam a vesmír sa postará o schôdzku, 
ktorú hľadáte.

Keď veríte zákonom vesmíru, životodarnému prúdu 
života, nájdete všetko, čo hľadáte. Avšak z presvedčenia, 
že to musíte urobiť prostredníctvom akcie, sa často držíte  
v protismere prúdu a vzďalujete sa od vlastných túžob.

Ak pristupujete k ľuďom, s ktorými trávite čas, zľahka 
a bez veľkého úsilia, potom budete podobných ľudí priťa-
hovať. Ale keď budete každého analyzovať, či je tým pravým 
kandidátom pre váš život, potom budete priťahovať vám 
podobných „vyšetrovateľov“ a pokračovať vo vzájomných 
sklamaniach. Pokiaľ budete svojím prístupom vyžarovať 
dobrý pocit, ľahkosť a radosť z aktuálneho stretnutia (na-
miesto zámeru UROBIŤ z toho trvalý vzťah na celý život), 
potom budete mať väčšiu príležitosť zotrvať vo vibračnom 
súlade s tým, čo od vzťahu očakávate, a vesmír sa postará 
o splnenie vášho želania.




