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chcete byť. Až keď sa ubezpečíte, že viete s ľahkosťou na-
chádzať lepšie postoje vo väčšine bežných oblastí, potom sa 
môžete zamerať na ťažšie situácie. Po určitom čase budete 
vedieť, že máte plne pod kontrolou to, ako sa cítite, na čo sa 
zameriavate, čo si priťahujete a čo vám prichádza do života.

17. kapitola

Vibračný vzťah vzhľadom 
na financie

Teraz si uvedieme niekoľko príkladov vibračného 
vzťahu medzi bežnými túžbami a presvedčeniami, 
aké majú mnohí ľudia v súvislosti s vyššie uvedenou 

oblasťou. Najprv si vždy predstavíme určitú typickú túžbu 
a potom vymenujeme bežné presvedčenia týkajúce sa tejto 
túžby. A v zátvorkách za uvedenými presvedčeniami bude 
nasledovať miera vibračnej zhody medzi danou túžbou  
 daným presvedčením.

Žiadna túžba sa vám nemôže splniť a nič vo vašom živote 
sa nemôže zhmotniť skôr, ako zavládne vibračná zhoda me-
dzi vašou túžbou a vaším presvedčením. 

Pri čítaní nasledujúceho zoznamu tvrdení si všimnite, ako 
sa postupne zmenšuje odpor, čiže ako sa zlepšuje vibračný 
vzťah medzi uvedenou túžbou a bežným presvedčením.  

Túžba: Chcem mať viac peňazí.
Presvedčenie: Už ma unavuje, že si nemôžem dopriať to, 

čo chcem. (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje s uve-
denou túžbou.)

Presvedčenie: Ak si veci dobre naplánujem, peniaze mi 
vystačia na viac. (Toto presvedčenie je s uvedenou túžbou 
vibračne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Som naozaj rád/a, že mám dosť peňazí na 
tú a tú vec. (Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou vibrač-
ne zhoduje ešte viac.)



– 78 –

– 79 –



Túžba: Chcem sa ľahšie dostávať k peniazom.
Presvedčenie: Zdá sa mi, že márnim priveľa času zará-

baním peňazí. (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje  
s uvedenou túžbou.)

Presvedčenie: Peniaze sa určite dajú zarábať aj rýchlej-
šie. (Toto presvedčenie je s uvedenou túžbou vibračne kom-
patibilnejšie.)

Presvedčenie: Som rád/a, že mám tú a tú pozoruhodnú 
schopnosť, vďaka ktorej môžem platiť účty. (Toto presved-
čenie sa s uvedenou túžbou vibračne zhoduje ešte viac.)

Túžba: Chcem mať dobrý pocit z toho, že mám pe-
niaze.

Presvedčenie: Moja mama vždy hovorila, že peniaze ne-
robia človeka šťastným. Dokonca verí, že peniaze ľuďom 
ničia život. (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje s uve-
denou túžbou.)

Presvedčenie: Poznám šťastných ľudí s peniazmi aj bez 
peňazí, a rovnako poznám smutných ľudí s peniazmi aj bez 
peňazí. Peniaze nemusia človeka zničiť. (Toto presvedčenie 
je s uvedenou túžbou vibračne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Podľa mňa peniaze dávajú človeku slo-
bodu. Posúvajú hranice možností a poskytujú príležitosti. 
(Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou vibračne zhoduje 
ešte viac.)

Túžba: Chcem byť v pohode, keď iní ľudia nemajú 
peniaze.

Presvedčenie: Milujem svoje nové luxusné auto, ale mám 
výčitky, že tamten človek nemá ani len  strechu nad hlavou. 
(Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje s uvedenou túž-
bou.)

Presvedčenie: Je mi jasné, že by som tomu človeku bez 
strechy nad hlavou nijako nepomohla/ol tým, že by som si 

nekúpil/a nové auto. (Toto presvedčenie je s uvedenou túž-
bou vibračne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Každý má presne toľko peňazí, koľko oča-
káva a koľko si dovolí mať. (Toto presvedčenie sa s uvede-
nou túžbou vibračne zhoduje ešte viac.)

Túžba: Chcem sa dostať do finančnej rovnováhy.
Presvedčenie: Nech pracujem, koľko chcem, stále mi 

niečo bráni mať dosť. (Toto presvedčenie sa vibračne nezho-
duje s uvedenou túžbou.)

Presvedčenie: Nenarobím veľa s tým, koľko peňazí ten-
to týždeň zarobím, ale môžem urobiť niečo s tým, koľko 
miniem. (Toto presvedčenie je s uvedenou túžbou vibračne 
kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Postupne nachádzam rovnováhu. (Toto 
presvedčenie sa s uvedenou túžbou vibračne zhoduje ešte 
viac.)

Túžba: Chcem sa zbaviť dlhov.
Presvedčenie: Už som unavená/ý z toho, že som stále za-

dĺžená/ý. Každý mesiac musím toľko splácať, že mi neostane 
skoro nič, aby som si mohla/ol aj užívať. (Toto presvedčenie 
sa vibračne nezhoduje s uvedenou túžbou.)

Presvedčenie: Rozumný dlh nie je až taká zlá vec. Veď 
som si vďaka tomu mohla/ol dovoliť určité veci skôr, ako 
som na to mal/a. (Toto presvedčenie je s uvedenou túžbou 
vibračne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Môžem dosiahnuť finančnú rovnováhu aj 
s dlhmi. Niektorí z najúspešnejších ľudí na svete majú tie 
najväčšie dlhy. (Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou 
vibračne zhoduje ešte viac.)

Keď sa rozhodnete, že si zlepšíte vibračný vzťah medzi 
tým, čo chcete v súvislosti s peniazmi, a tým, čomu mo-
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mentálne veríte v súvislosti s peniazmi, okamžite sa začnú 
dostavovať výsledky. Keďže peniaze ovplyvňujú váš život 
množstvom rozličných spôsobov, často o nich rozmýšľate. 
Preto ak sa pousilujete cítiť sa lepšie zakaždým, keď príde 
reč na peniaze, rýchlo zmeníte potenciál toho, čo si priťa-
hujete. Zlepšenie vibračného vzťahu medzi vašimi túžbami  
a presvedčeniami sa ukáže okamžite.

18. kapitola

Vibračný vzťah vzhľadom 
na svet, v ktorom žijete

Teraz si uvedieme niekoľko príkladov vibračného 
vzťahu medzi bežnými túžbami a presvedčeniami, 
aké majú mnohí ľudia v súvislosti s vyššie uvedenou 

oblasťou. Najprv si vždy predstavíme určitú typickú túžbu 
a potom vymenujeme bežné presvedčenia týkajúce sa tejto 
túžby. A v zátvorkách za uvedenými presvedčeniami bude 
nasledovať miera vibračnej zhody medzi danou túžbou  
a daným presvedčením.

Žiadna túžba sa vám nemôže splniť a nič vo vašom živote 
sa nemôže zhmotniť skôr, ako zavládne vibračná zhoda me-
dzi vašou túžbou a vaším presvedčením. 

Pri čítaní nasledujúceho zoznamu tvrdení si všimnite, ako 
sa postupne zmenšuje odpor, čiže ako sa zlepšuje vibračný 
vzťah medzi uvedenou túžbou a bežným presvedčením.  

Túžba: Chcem, aby bol svet lepším miestom.
Presvedčenie: Na svete je toľko utrpenia. (Toto presved-

čenie sa vibračne nezhoduje s uvedenou túžbou.)
Presvedčenie: Mám celkom dobrý život. (Toto presved-

čenie je s uvedenou túžbou vibračne kompatibilnejšie.)
Presvedčenie: Pozrime sa, aké šťastné vyzerá tamto diev-

čatko! (Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou vibračne 
zhoduje ešte viac.)
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Túžba: Chcem, aby k sebe boli ľudia lepší.
Presvedčenie: Zdá sa, že dnes je na svete veľmi veľa kon-

fliktov a vojen. (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje  
s uvedenou túžbou.)

Presvedčenie: Nie všetci ľudia sú zapletení do rôznych 
konfliktov. (Toto presvedčenie je s uvedenou túžbou vibrač-
ne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Na svete je veľa ľudí, ktorí sa tešia zo ži-
vota. (Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou vibračne zho-
duje ešte viac.)

Túžba: Chcem, aby bol svet bezpečnejší.
Presvedčenie: Čo ak sa na našej planéte stane nejaká ka-

tastrofa, ako napríklad zemetrasenie, tsunami alebo jadrový 
výbuch?! (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje s uve-
denou túžbou.)

Presvedčenie: Takéto veci nám hrozia už dávno, a napriek 
tomu tu stále sme a dokonca sa nám aj  darí. (Toto presved-
čenie je s uvedenou túžbou vibračne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Rozhodne to vyzerá tak, že na tejto planéte 
prevláda blahobyt. (Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou 
vibračne zhoduje ešte viac.)

Túžba: Chcem, aby bol svet zdravší.
Presvedčenie: Na svete je dnes toľko vecí, ktoré ohrozu-

jú naše zdravie. (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje  
s uvedenou túžbou.)

Presvedčenie: Niektoré oblasti sú asi naozaj znečistené, 
ale je aj veľa takých, kde je to veľmi dobré. (Toto presvedče-
nie je s uvedenou túžbou vibračne kompatibilnejšie.)

Presvedčenie: Naša planéta má neuveriteľné regeneračné 
schopnosti. (Toto presvedčenie sa s uvedenou túžbou vibrač-
ne zhoduje ešte viac.)

Túžba: Chcem spoznať väčší kus sveta.
Presvedčenie: Tento svet je taký obrovský a ja z neho po-

znám len malý kúsok. Mám pocit, že sa o strašne veľa pripra-
vujem. (Toto presvedčenie sa vibračne nezhoduje s uvedenou 
túžbou.)

Presvedčenie: Vďaka súčasnej technológii je svet oveľa 
prístupnejší. Môžem vidieť rôzne miesta a získať o nich in-
formácie aj bez toho, aby som ich osobne navštívil/a. (Toto 
presvedčenie je s uvedenou túžbou vibračne kompatibilnej-
šie.)

Presvedčenie: Milujem spoznávať svet. Začnem venovať 
viac pozornosti každému miestu, na ktorom sa práve nachá-
dzam, nech je to, kde chce. (Toto presvedčenie sa s uvede-
nou túžbou vibračne zhoduje ešte viac.)

Kedysi, keď na tejto planéte ešte nebola taká technológia, 
aká vám umožňuje vedieť, čo sa deje v každej jednej dedine 
či meste na Zemi, stačilo vidieť to, čo bolo naokolo, a viac-
-menej si udržiavať povedomie blahobytu. Lenže v dnešnej 
modernej dobe, kde sa venuje toľko pozornosti nepokojom, 
vojnám a prírodným pohromám, vďaka negatívne ladeným 
správam v médiách vidíte svet nesmierne pokrivene, ako 
strašné miesto.

Nič vo vás nevyvoláva a neudržiava taký pocit bezmoc-
nosti, ako neustále obrazy tragédií, ktoré s vami osobne nija-
ko nesúvisia a ktoré nemáte žiadnu moc zmeniť.

Boli by sme radi, keby ste pochopili, že takéto veci nie sú 
vašou starosťou. Vašou starosťou je udržiavať v rovnováhe 
vašu vlastnú energiu, a keď to budete robiť, váš svet sa do-
stane do dokonalého súladu.




