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dlaczego nie dostajesz od życia tego, co Twoim
zdaniem Ci się należy?
***
Wszystko, co masz, znalazło się w Twoim życiu
dlatego, że sam to przyciągnąłeś.
***
Oczyszczenie się z wewnętrznych blokad to właśnie
największy sekret umożliwiający osiągnięcie
wszystkiego, czego pragniesz.
***
Ogólne uczucie towarzyszące wszystkim życiowym
problemom to stawianie się w roli ofiary.
***
Klucz to zagubiony sekret umożliwiający osiągnięcie
wszystkiego, czego pragniesz. To najuczciwszy
sposób ze wszystkich możliwych. To prawda.
To rzeczywistość. To Twój bilet do wolności.

Kiedy świadomie myślisz o tym, że czegoś chcesz,
ale Twoja podświadomość uważa, że na to
nie zasługujesz (lub wyznaje inne ograniczające
przekonanie), nie dostaniesz tego.
***
Aby dostać to, czego pragniesz, musisz doprowadzić
do zgody między świadomością a podświadomością.
***
To, jak w tej chwili wygląda Twoje życie,
to efekt Twoich pragnień
***
Wyrażenie „oczyścić się” oznacza pozbyć się
wewnętrznych blokad uniemożliwiających realizację
własnych pragnień.
***
Jeśli jednak zmienisz przekonania,
Twoja rzeczywistość zmieni się diametralnie,

Aby osiągnąć inne rezultaty niż dotychczas, musisz
zmienić swoje podświadome przekonania.
***
masz dużo większe szanse zdobyć to,
czego pragniesz, jeśli się na tym skoncentrujesz.
***
Prawo Przyciągania działa wtedy, gdy czujesz
efekt końcowy tego, czego pragniesz
***
Wszystko, co masz, jest Twoje dlatego,
że to przyciągnąłeś.
***
Czasem - a nawet często - dostaniesz to, czego pragniesz, nie robiąc absolutnie nic.
Jednak dużo częściej będziesz musiał coś zrobić.
***
Jeśli chcesz oprzeć swoje życie na Kluczu,
zacznij słuchać głosu swojego serca.

Jeżeli czujesz wewnętrzną potrzebę wykonania
określonego telefonu lub kupienia jakiejś książki,
wzięcia udziału w spotkaniu czy ubieganiu się
o posadę, posłuchaj głosu swojego serca. Zrób to.
Ta potrzeba jest odczuwalna przez część Ciebie,
która wie o Tobie i o Twoim otoczeniu więcej, niż byś
się spodziewał. Ta część może Ci pomóc w realizacji
Twojego celu, popychając Cię do działania.
***
jeśli dokładnie wiesz, czego chcesz, i jesteś gotowy
zrobić wszystko, żeby to osiągnąć, podjęcie działania
nie będzie wymagało od Ciebie żadnego wysiłku.
***
nie zawsze musisz robić wszystko, żeby osiągnąć cel,
na którym Ci zależy. Jednak musisz być gotowy do
podjęcia takich działań, jakie podpowie Ci intuicja.
***
pieniądze lubią prędkość, wszechświat lubi prędkość.
Kiedy wpadasz na jakiś pomysł,
natychmiast zacznij działać.

Kiedy jesteś oczyszczony wewnątrz, dostajesz to,
czego świadomie chcesz, albo nawet coś lepszego.
***
Nabywając umiejętność przyciągania materialnych
rzeczy, udowadniasz sobie, że to naprawdę działa.
***
Jeśli pragniesz pieniędzy, ale jednocześnie uważasz,
że koncentrowanie się na tym pragnieniu jest złe lub
egoistyczne, odpychasz je od siebie.
***
Nasze ograniczenia biorą się z tego, jak postrzegamy
rzeczywistość, a to się zmienia wraz z naszymi
poglądami na to, co jest możliwe, a co nie.
***
Praca nad własnym rozwojem osobistym to coś,
co musisz zrobić sam.
***
Chodzi o to, żeby chcieć więcej,
jednocześnie nie potrzebując więcej.

Kiedy wyrazisz swoje pragnienie wszechświatu (…),
on zacznie dawać Ci to, czego chcesz, i zaaranżuje
dla Ciebie sytuacje, które pomogą Ci to przyciągnąć.
***
Twoje intencje mają większą moc, gdy dotyczą
pomagania innym. (…) pragnąc pieniędzy dla siebie,
dobrze robisz, ale zrobisz jeszcze lepiej, jeśli będziesz
chciał więcej pieniędzy dla siebie i swojej rodziny.
***
Zazwyczaj myślimy, że będziemy szczęśliwi dopiero
wtedy, gdy dotrzemy do upragnionego punktu.
Jednak cały żart polega na tym, że po jego
osiągnięciu wcale nie czujemy szczęścia. Zamiast
tego zaczynamy szukać kolejnego punktu na mapie.
***
Bądź szczęśliwy już teraz.
Jeśli to osiągniesz, w Twoim życiu zaczną dziać się
cuda, o których marzysz.
***
Żyjesz we wszechświecie,
w którym rządzą przekonania.

Jedyne, co musisz zrobić, to zaakceptować punkt,
który mówi: „Jesteś tutaj”, i zrobić to, co Ci każe.
A gdy zadzwoni telefon, odbierz go!
***
Jeśli cieszysz się daną chwilą, zaczynasz przyciągać
więcej dobrych rzeczy do swojego życia
i bardziej potrafisz je docenić.
***
Przyciągasz do siebie rzeczy i sytuacje, których
oczekujesz i na które Twoim zdaniem zasługujesz.
***
Każde podejmowane przez nas działanie bierze się
z inspiracji lub ze wspomnienia. Inspiracja to sygnał
pochodzący bezpośrednio od Boga,
natomiast wspomnienie to program, który
funkcjonuje w naszej podświadomości.
***
Świat zewnętrzny jest po prostu odwzorowaniem
naszego świata wewnętrznego.

Uwolnij swoje ciało, a uwolnisz umysł.
Uwolnij umysł, a uwolnisz całe ciało.
***
Jeśli się czegoś boję, to muszę to zrobić.
***
Człowiek dostaje najwięcej tego,
na czym się koncentruje.
***
Jeśli kiedyś zrozumiesz, że jesteś niebem,
a nie chmurami, osiągniesz wieczny spokój.
***
Jeżeli chcemy iść do przodu i coś osiągnąć,
musimy poznać nasze antyzamiary,
czyli ograniczające nas przekonania.
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