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Możesz mieć wszystko,
czego tylko zechcesz
Książka ta powstała, drogi Czytelniku, aby pokazać Ci, jak możesz
osiągnąć wszystko, co zechcesz.
Nie ograniczaj się myślami: „Tego nie mogę mieć, na to mnie nie
stać” — koniec z takim myśleniem!
Chcę nauczyć Cię zamieniać te negatywne i nic niewnoszące słowa
(nawet więcej — sabotujące Twoją osobę!) na słowa, które przyniosą
Ci to, czego pragniesz.
Pragnę ukazać Ci moce, jakie są w Tobie — chcę, abyś je rozwijał,
abyś je wzmacniał i korzystał z dobrodziejstw, jakie oferuje Ci cały
wszechświat.
Myślę właśnie, czy mogę nazwać to „gotową recepturą” bądź schematem prowadzącym do bogactwa — i dochodzę do wniosku, że chyba
jednak tak.
Widzisz, to tak, jakbyś usłyszał o jakimś sposobie na osiągnięcie celu
— słyszysz o tym sposobie, uczysz się go, przyswajasz, a potem wykorzystujesz. Tak też dzieje się w przypadku wiedzy, którą chcę Ci przekazać — słyszysz o niej, uczysz się jej i jeżeli Ci zależy na tym, żeby
coś w swoim życiu zmienić, wykorzystujesz ją.
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Łatwo jest przeczytać o czymś nowym — pomaga nam w tym zainteresowanie nowością, lecz dlaczego po jakimś krótkim czasie większość ludzi daje sobie spokój z czymś, co na początku tak ich fascynowało?
Wielu ludzi wyobraża sobie, że przeczyta coś i pozna sposób typu
„jak mieć milion w jeden tydzień”. Myślą, że dostaną wszystko, czego
chcą, za nic — wystarczy, że wiedzą.
Może właśnie z powodu takiego myślenia: „Minął jeden tydzień, a ja
jeszcze jakoś nie jestem bogaty” — wielu ludzi zaprzestaje dążenia do
tego, czego pragną.
Wolą wmówić sobie, że i tak przecież to nie działa, że lepiej będą żyli
sobie tak jak jest do tej pory — nie rozumiem, dlaczego skazują się na
przeciętne życie.
Drogi mój Czytelniku, zrozum, proszę, że działanie, wytrwała praca,
systematyczność, pragnienie zdobycia celu — mogą zaprowadzić Cię
na sam szczyt.
Jeśli jesteś gotowy dać z siebie wszystko — a zapewniam Cię, że
w przyrodzie nic nie ginie — Twoje starania zostaną sowicie wynagrodzone.
Tak wielu ludzi ponosi porażkę, bo nie mogą przełamać lenistwa
i zmotywować się do działania.
Bądź silny, walcz — żyjesz tu i teraz i to, co robisz w danej chwili,
składa się na coś większego.
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Działaj, nie przejmuj się przeszłością, nie rozpamiętuj
dnia wczorajszego! — Jesteś w dniu dzisiejszym i zrób
wszystko, aby dzień ten był jak najbardziej produktywny,
aby zbliżał Cię on do tego, o czym marzysz.

Chcesz domu — będziesz go miał, chcesz samochodu — będziesz go
miał. Tylko działaj, szukaj okazji, miej otwarty umysł!
Masz zły dzień? Trudno, takie też się zdarzają — jutro będzie lepiej.
Będzie kolejny dzień, a Ty możesz zrobić wszystko, aby był on cudownym dniem.
Musisz stworzyć w swoim umyśle obraz tego, kim chcesz być, a następnie go systematycznie odtwarzać — i utrzymywać ten obraz
w swoich myślach.
Staraj się, proszę, wystrzegać złego myślenia — o chorobie, biedzie
czy niedostatku. Dobre myśli dają dobre życie, złe myśli dają złe życie...
Musisz nauczyć się myśleć odpowiednio, a wbrew pozorom nie jest
to łatwe.
Nie sztuką jest myśleć — każdy człowiek to potrafi. Systematycznie
utrzymywać pozytywne obrazy i myśli jest znacznie trudniej — ale
wysiłek wkładany w to jest z biegiem czasu coraz mniejszy, a efekty
coraz większe!
Ludzie uważają, iż muszą skazywać się na przeciętność, że życie jest
takie okrutne i nic nie da się z tym zrobić.
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To nieprawda! Większość ludzi po prostu nie ma pojęcia o tym, iż
istnieje twórcza siła, dzięki której mogą mieć wszystko, czego pragną.
Ludzie nie zdają sobie tak naprawdę sprawy, że sami są kowalami
swojego losu.
Wpajane są w jeszcze młody umysł dziecka zdania typu: „Nie możesz
tego mieć, nigdy tego nie osiągniesz” — na samym początku życia
ludzkiego już inni sabotują jego możliwości.
Może wydawać się to dziwne, ale ludzie boją się sukcesu i tego, co on
ze sobą niesie.
Przez wiele dni, a może i miesięcy pracują nas sobą, aby stać się
ludźmi sukcesu, a gdy nadarzają się okazje, które mogą zmienić coś
w ich życiu — rezygnują.
Boją się oni, że jeżeli zmienią coś w swoim życiu, to mogą również
coś stracić, coś, co mieli w obecnej sytuacji.
Powinieneś zmiany kojarzyć z czymś, co może dać Ci coś
więcej, niż miałeś do tej pory.
Jeżeli wykształcisz w sobie świadomość osoby, której zawsze się wiedzie, zmiany będą oznaczały dla Ciebie okazję do tego, abyś mógł
rozwijać się i rozkwitać.
Żeby coś osiągnąć, najpierw musimy dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcielibyśmy. Wielu ludzi jednak nie ma pojęcia, co chciałoby mieć.
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Jak więc chcesz otrzymać cokolwiek, skoro nawet nie wiesz, co to takiego miałoby być?
Ludzie nie znają zasad życia, jakie rządzą wszechświatem, a wszechświat jest uporządkowany i wszystko ma w nim swój porządek.
Musisz posiąść odpowiednią wiedzę, a następnie zastosować ją w życiu.
Możesz odnieść sukces w każdej dziedzinie, jeżeli będziesz wiedział,
jak to zrobić.
Jeżeli chcesz powalczyć o swoje marzenia, musisz również pozbyć się
dręczących Cię przeszłych wydarzeń.
Żyjesz tu i teraz! Nie ma sensu zamartwiać się tym, co było, nie ma
sensu rozpamiętywać starych dziejów.
W każdej chwili swojego życia możesz zacząć żyć tak, jak tego pragniesz — postanów, żeby tak było.
Doświadczenia z przeszłości są cenne, jeśli potrafimy się na nich
uczyć, jeżeli potrafimy wyciągać z nich wnioski, aby tu i teraz, w teraźniejszości, żyło nam się lepiej.
Wiedz, że nic nie może zmienić tego, co wydarzyło się w przeszłości
— masz wpływ na to, co dzieje się w dniu dzisiejszym.
Każdy dzień jest nowym dniem, w którym możesz zrobić wszystko to,
co najlepsze dla Ciebie, i to, co przybliży Cię do sukcesu. Nie ma znaczenia, jaki byłeś, znaczenie ma tylko to, jaki chcesz być.
Nikt nie jest bez winy, każdy zrobił w przeszłości coś, z czego zapewne nie jest zadowolony, ale nie możesz się tym ciągle przejmować
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i ciągnąć za sobą przez cały czas tego zbędnego balastu. Każda sekunda Twojego życia może być jego punktem zwrotnym.
Najważniejsze to zacząć, postawić ten pierwszy krok —
i nawet jeżeli będzie to chwiejny krok, to lepsze to, niż
w ogóle nie próbować.
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Pragnij tego, co najlepsze
Już dzisiaj, kiedy czytasz tę książkę, jest pierwszy dzień Twojego nowego życia.
Czy wiesz, że jeśli coś jest możliwe dla jednego człowieka, jest to
również możliwe dla innych?
Chcę pokazać Ci, jak przejść duchową przemianę, która jest niezbędna na drodze ku nowemu, lepszemu życiu.
Nie można iść dalej, ciągnąc za sobą bagaż uraz i żalów. Musimy iść
dalej, a wyposażeni w odpowiednią wiedzę — jesteśmy w stanie
osiągnąć wszystko!
Dzięki właściwym wskazówkom możemy zacząć wszystko od nowa,
każda chwila w naszym życiu może stanowić punkt zwrotny.
Ludzie nie żyją tak, jak by chcieli, ponieważ nie znają reguł, które pozwoliłyby im żyć w szczęściu i dostatku.
Każdy może mieć wszystko, co zechce, jeśli tylko zechce poznać i zastosować odpowiednie wskazówki.
Każdy, jeśli nie żyje przeszłością, nie rozczula się nad sobą, nie pogrąża się w smutkach i żalach.
Możesz być najszczęśliwszy na świecie — albo pogrążać się i rozpamiętywać swe minione przeżycia.
Bardzo niewielu ludzi zastanawia się, czego tak naprawdę chce.
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Musisz zażyczyć sobie lepszego życia, a będzie Ci ono dane.
Musisz zażyczyć sobie powodzenia, obfitości, dobrodziejstw.
Tworzymy swoje życie, tak jak artysta tworzy swoje dzieło.
Twoje życzenia i myśli to przyrządy.
Tworzą one formę, która wypełnia się twórczą substancją zwaną boską energią.
Bardzo ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, co mówimy, czego
słuchamy czy też co myślimy.
To, czego szczerze pragniemy i o czym myślimy, przybiera formę
w zewnętrznym świecie.
Każdy z nas ma swój twórczy umysł — i gdyby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jak ogromną siłą dysponują,
o wiele uważniej dobieraliby słowa czy też myśli.
Niektórzy ludzie, których spotyka się w różnych etapach życia, wydają się być nieświadomi możliwości, jakie niesie ze sobą świadome podejście do życia.
Czasem nawet w momentach życia świadomej osoby zdarza się czas,
kiedy żyje ona w transie życia codziennego i jest zamknięta na możliwości, jakie niesie ze sobą każdy nowy dzień.
Uczucia czy też myśli przybierają materialną formę
w rzeczywistym świecie. To my stwarzamy sobie problemy poprzez nieodpowiednie zachowanie i myślenie.
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Dlaczego tak wielu ludzi narzeka, iż „życie ucieka im przez palce”?
Żyją oni jak w transie, nie robią nic, co sprawiłoby w najmniejszym
choćby stopniu, aby ich życie było wspaniałe.
Przecież to od nas zależy, co robimy w danym czasie, co zrobimy za
chwilę, jakie działania podejmiemy.
Każdy z nas musi znaleźć taki sposób na spędzenie każdego dnia
swojego życia, aby spędzić go produktywnie, aby zrobić choć mały,
najmniejszy krok w stronę swoich marzeń.
Wspaniałe rzeczy mogą Cię spotkać tylko wtedy, kiedy
o nie poprosisz, będziesz wierzył, że się zdarzą, i podejmiesz odpowiednie działanie.
Dla wielu ludzi słowo „marzenia” wydaje się być tak wielkie i nieosiągalne, że nawet nie próbują zrobić najmniejszego kroku w kierunku
ich urzeczywistnienia.
Próbuję Ci uświadomić, iż każdy zamierzony cel musimy dokładnie
przemyśleć, przeanalizować i zaplanować, w jakim czasie musimy
podjąć dane działanie, aby osiągnąć dany efekt.
Łatwo jest mówić, że coś się zrobi — mówić tak można przez całe życie i nic z tego nie mieć.
Ważne jest, aby działanie zmierzające do danego celu rozłożyć na tak
zwane czynniki pierwsze.
Chciałabym, abyś:
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1. Obrał sobie cel, który chcesz zrealizować.
2. Rozplanował poszczególne działania potrzebne na drodze dążenia
do zrealizowania go.
Zawsze musisz sobie najpierw określić to, czego chcesz i do czego będziesz dążył, a później zaplanować poszczególne działania pozwalające ów cel zrealizować.
Kiedy wiesz już, czego chcesz, jest łatwiej znajdować kolejne drogi —
rozwiązania, które pozwolą na realizację celu.
Niektórzy ludzie uważają, że sukcesem można nazwać tylko ogromną
ilość pieniędzy, a przecież sukces to tak wiele rzeczy!
Ilu nas na świecie — tyle sukcesów, a nawet i więcej!
Przecież dla jednego człowieka sukcesem będzie pojechanie na wymarzone wakacje, dla drugiego sukcesem będzie szybkie załatwienie
formalności, dla trzeciego sukcesem będzie szybkie zakończenie pracy nad projektem, nad którym aktualnie pracuje — i można by tak
wymieniać w nieskończoność!
Wierzę, że Ty, mój drogi Czytelniku, masz wiele marzeń i celów do
spełnienia, więc proszę Cię — określ je i zacznij planować, jak można
je zrealizować. W dalszej części pokażę Ci, jak to jest, że jeżeli zaczniesz określać sobie możliwości prowadzące do zrealizowania celu —
pojawi się ich jeszcze więcej.
Życie to nie gra, istnieją w nim zasady, których należy
przestrzegać — tylko wtedy osiągniesz sukces.
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Wszechświat jest uporządkowany, a jego zasady i prawa dotyczą nas
wszystkich.
Twórcza siła jest wszechmogąca i wszechobecna.
Każdy z nas ma wolną wolę i moc, by czynić, co tylko zechce, ze swoimi talentami i możliwościami.
Niektórzy źle wykorzystują siłę swojego umysłu i w konsekwencji
krzywdzą samych siebie.
Ludzie nie są świadomi tego, jakim wielkim potencjałem i mocą dysponują.
Nieznajomość praw życia nie jest żadnym usprawiedliwieniem, ponieważ kiedy nawet ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, iż posiadają
moc, to prawa życia i tak są, działają one niezależnie od tego, czy się
o nich wie, czy też nie.
Ci, którzy żyją w nieświadomości i tym samym nieświadomie posługują się swoją mocą, poprzez negatywne myślenie przyciągają do siebie biedę, niedostatek i brak pomyślności.
Ci, którzy poznają swoją moc, zaczynają ją stosować inteligentnie
i świadomie, zapewniają sobie szczęście, pomyślność i miłość.
Prawa życia zawsze istniały, nikt ich nie wynalazł, możemy je tylko
odkrywać — elektryczność istniała od zawsze, tylko my nie wiedzieliśmy, jak ją wykorzystać.
Twoim zadaniem jest uczyć się, odkrywać i stosować prawa życia — tylko w ten sposób jesteś w stanie osiągnąć
wszystko, o czym marzysz.
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Każdy z nas musi zastanowić się najpierw, kim chce być, co robić, do
czego podążać, czego pragnąć — dopiero wtedy będziemy w stanie
zapanować nad umysłem, który da nam wszystko to, czego
pragniemy.
Jeśli chcesz zmienić świat zewnętrzny, czyli świat, w którym żyjesz,
musisz dowiedzieć się, CZEGO PRAGNIESZ, a później zobaczyć to
oczami wyobraźni.
Jeżeli będziesz bardzo często myślał o swoich pragnieniach, celach,
do których dążysz — zostanie to „odciśnięte” w Twoim twórczym
umyśle i będzie początkiem procesu tworzenia.
By zacząć zastanawiać się nad tym, czego pragniesz, nie potrzebujesz
niczego.
Nie zamartwiaj się tym, że nie wiesz, w jaki sposób zrealizować swoje
marzenie. Pozostaw to twórczemu umysłowi.
Ty zastanów się, czego tak naprawdę pragniesz, i przypominaj codziennie swojej podświadomości, że tego dokładnie pragniesz!
Bądź jak dziecko, które potrafi domagać się ze wszystkich sił tego,
czego pragnie.
Świadomy człowiek przejmuje odpowiedzialność za swoje życie, kontrolując swój umysł, i jest w stanie zapewnić
sobie wszystko, czego pragnie.
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Mentalne odpowiedniki
Ten, kto zdobędzie świadomość pomyślności i dobrobytu, zdobędzie
pieniądze w każdym czasie i miejscu.
Bogactwo może się pojawić w życiu człowieka, kiedy nie będzie on
zaprzątał sobie umysłu lękiem czy biedą.
Otwierając swój umysł na bogactwo, pozwalamy, aby wszystko, czego
chcemy, płynęło do nas bez przeszkód.
Jeśli chcemy być szczęśliwi i kochani, musimy odpowiednio na to
ukierunkować nasze myśli oraz działać zgodnie z nimi.
Prawo to nazywa się prawem mentalnych odpowiedników.
Twoje przekonania i myśli są i będą najważniejszym
czynnikiem Twojego sukcesu bądź porażki.
Myślenie o braku pieniędzy powoduje ich brak, natomiast myśli
o dostatku i o niekończących się zasobach sprowadzają do nas dobrobyt i dostatek.
Po głębszym zastanowieniu się zauważysz, że każdy z nas żyje tak,
jak myśli — choć na początku może wydawać się to nieprawdą.
Powiedz mi więc, dlaczego biedni są jeszcze biedniejsi, a bogaci jeszcze bogatsi? Nie, nie, nie, już wiem, co mógłbyś sobie pomyśleć —
bogaci mogą być bogatsi, bo mają pieniądze, żeby zainwestować,
a biedni nie mają ich. Ale prawda jest taka, iż bogaci ludzie, którzy
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mają otwarty umysł i wiedzą, jakimi prawami rządzi się wszechświat
— stosują się do nich.
Bogaci wiedzą, iż przygnębiające myśli o biedzie i braku dostatku pozbawiają ludzi tego, co jest im należne, czyli szczęścia, radości i dobrobytu.
Dobre myśli dodają energii i są w stanie zaprowadzić Cię na sam
szczyt, gdzie odnajdziesz wszystko, o czym marzysz.
Zauważ, że im więcej w Twoim życiu będzie pozytywnego nastawienia i pogodnych myśli, tym szybciej wszystko, czego pragniesz, zaistnieje w Twoim zewnętrznym świecie.
Oczywiste jest to, że w naszym dążeniu do doskonałości i szczęścia
pojawiać się będą różne przeszkody i opory, lecz musisz utrzymywać
w swoim umyśle pozytywne myśli.
Patrząc z punktu teraźniejszego, możesz mieć wrażenie, że zmiana
wyobrażeń o Tobie i o Twoich przekonaniach będzie trudna — i masz
rację, stanowi to nie lada wyzwanie, lecz jeśli będziesz uparcie dążył
do celu i przypominał sobie o swoim twórczym umyśle, to możesz
zmienić swoje myślenie.
Jeżeli chcesz zmienić to, jak wygląda Twoje życie, musisz zacząć od
zmiany tego, na czym koncentrujesz swoje myśli.
Twój zewnętrzny świat zawsze będzie odzwierciedleniem
Twoich wewnętrznych myśli i przekonań.
Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, ma bezpośredni wpływ na
Twój wewnętrzny świat.
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Żeby coś mieć, musisz najpierw zobaczyć to oczami wyobraźni.
Żeby być kimś, kim chcesz, musisz najpierw stworzyć w swoim
umyśle obraz siebie takiego, jakim chcesz być w świecie zewnętrznym.
Zasada mentalnych odpowiedników działa w taki sposób, że wszystko, co jest bądź pojawia się w Twoim życiu, jest odzwierciedleniem
Twojego wewnętrznego świata.
Jeśli nauczysz się mówić i myśleć wyłącznie o tym, czego pragniesz,
zaczniesz kontrolować i zmieniać każdą dziedzinę Twojego życia
w taki sposób, jakiego chcesz.
Jeżeli będziesz myślał o bogactwie, to pojawi się ono również w Twoim zewnętrznym świecie — bo bogactwo to stan Twojego umysłu. To,
w jaki sposób myślisz o sobie, wpływa bezpośrednio na to, kim się
stajesz.
Jeśli postanowisz zmienić swoje życie, zacznij od zmiany
swojego wnętrza, a Twój świat zewnętrzny zacznie również się zmieniać — zachowując się jak lustro odbijające
Twój wewnętrzny świat.
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Twórczy potencjał
Możemy rozwinąć swój twórczy potencjał.
Dzięki swojemu twórczemu umysłowi możesz mieć wszystko, czego
tylko zechcesz!
Radość życia, szczęście, poczucie bezpieczeństwa, dobrobyt!
Musisz pracować jednak nad tym, aby rozwinąć w sobie
swoje twórcze moce.
Masz je, owszem, ale jeżeli do tej pory, przez całe Twoje dotychczasowe życie nie były one używane, to teraz może nie być to takie oczywiste, iż od razu zaczną one pracować na Twoją korzyść.
Każdy z nas jest istotą duchową.
Twoje ciało to tylko narzędzie Twojego umysłu.
Zdaję sobie sprawę, iż ciężko to pojąć, ale tak jest.
Ciało, które posiadasz, realizuje polecenia, jakie dyktuje mu umysł.
Zrób sobie chwilę przerwy i przemyśl to na spokojnie, a zrozumiesz,
że to prawda.
Dlatego tak ważne jest to, abyś świadomie zaczął myśleć.
Nie zamykaj się na teraźniejsza sytuację i okoliczności. Jeżeli wystarczająco mocno będziesz pragnął swojego celu, spotkasz we właści-
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wym czasie odpowiednich ludzi i dostaniesz odpowiednie okoliczności do zrealizowania swoich oczekiwań.
Nawet jeśli jeszcze tli się w Tobie „stary system”, jesteś w stanie
przeprogramować swój umysł.
Dobrym sposobem dotarcia do swojej podświadomości i programowania ją na oczekiwany przez Ciebie cel są afirmacje.
Afirmacje to pozytywne myśli i stwierdzenia, które kształtują pozytywnie Twoje życie.
W wypowiadane przez Ciebie afirmacje musisz mocno wierzyć, musisz wierzyć w to, iż one są prawdziwe, tylko wtedy będziesz w stanie
ukształtować swoje życie tak, jak tego chcesz.
Wypowiadaj je systematycznie, dopóki Twoje życzenie nie zmaterializuje się w świecie zewnętrznym.
Możesz zadać pytanie: „Dlaczego mój umysł od samego początku
mojego istnienia nie robi wszystkiego, co najlepsze?”.
Powiem więc tak: umysł pozostawiony bez kontroli będzie jak pojazd
bez kierowcy, a kiedy kierowca śpi, pozbawiony kontroli umysł sabotuje i naraża właściciela na niebezpieczeństwo na każdym zakręcie.
Powtarzanie mantr sukcesu jest w stanie „skasować stare oprogramowanie”.
Kiedy po jakimś czasie jakaś osoba zaakceptuje nową rzeczywistość
— czyli jej twórczy umysł zaakceptuje powtarzane mantry sukcesu —
świat zewnętrzny również zacznie się zmieniać.
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Afirmacje działają najlepiej, kiedy jesteśmy zrelaksowani. Trudno
byłoby dotrzeć do podświadomości, gdyby po Twojej głowie krążyły
różne inne, często zbędne myśli.
Afirmacje powtarzane systematycznie są przyswajane przez Ciebie
i dzięki temu, iż są to pozytywne myśli bądź słowa, wpływają bardzo
korzystnie na Ciebie.
Zdaję sobie również sprawę z tego, iż z początku Twój logiczny, czyli
świadomy umysł będzie się opierał temu, co mówisz — no bo dlaczego mówisz: „Jestem bogaty”, skoro wcale tak nie jest?
Pamiętaj, że umysł świadomy posiada zdolność logicznego myślenia
— jeśli czegoś nie widzi, nie wierzy w to. Z umysłem podświadomym
jest inaczej, on wierzy we wszystko, o czym będziemy mówić, co będziemy czuć, jakie emocje będą nam towarzyszyć.
Jeżeli będziesz używał afirmacji i wypowiadając je, będziesz czuł radość spełnienia, wtedy zrobisz na swojej podświadomości jeszcze
większe wrażenie!
Jak wiesz, każdy kij ma dwa końce, Twoja podświadomość, niemająca rozróżnienia tego, co jest dobre, a co nie, sprowadza do Ciebie
wszystko to, na czym koncentrujesz swoją uwagę.
Jeżeli w Twojej głowie przeważają smutne i przygnębiające myśli, jak
również jeśli wypowiadasz na głos, jakie to życie jest niesprawiedliwe
i złe, Twoja podświadomość ściągnie na Ciebie jeszcze więcej tego.
Musisz zrozumieć tę zależność! Nie ma innego wyjścia, jeśli chcesz
zmienić swoje życie!
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Tylko zmiana myślenia i nastawienia na pozytywne da w Twoim życiu pozytywne okoliczności i szanse, które — wykorzystane przez Ciebie — sprawią, że Twoje życie będzie cudowne!
Kluczem do bogactwa jest Twój umysł. Zawsze tak było i zawsze będzie.
W każdym człowieku znajduje się twórczy potencjał.
Jednak w zabieganym świecie, gdzie otacza nas tak wiele hałasu,
gdzie ludzie cały czas pędzą, nasz twórczy potencjał jest mocno stłumiony.
Często za dużo myśli krąży nam po głowie i nie potrafimy nad nimi
zapanować, a jeżeli człowiek nie panuje nad swoimi myślami, nie ma
również możliwości, by panować nad swoim życiem.
Postaraj się znaleźć w każdym dniu choć chwilę, aby się wyciszyć
i zapanować nad swoimi rozbieganymi myślami.
Z początku może nie być to takie proste, ponieważ jeżeli do tej pory
Twój umysł robił to, co chciał, to niechętnie będzie teraz współpracował z Tobą.
Bądź jednak zawzięty, bo kontrola nad tym, co myślisz, pozwoli nadać Twojemu życiu taki tor, jakiego Ty będziesz chciał. Osoby, które
w świadomy sposób korzystają ze swojego umysłu, świadomie kreują
swoje życie.
Zaznają w nim szczęścia, radości, miłości, bogactwa i wszystkiego, co
najlepsze!
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Jak skorzystać z wiedzy
zawartej w pełnej wersji ebooka?

Więcej odwiecznych praw życia poznasz dzięki pełnej wersji ebooka.
Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://prawa-zycia.zlotemysli.pl/

Poznaj odwieczne prawa życia!
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POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:
Efekt Motyla – Kamil Cebulski
Jak jedna decyzja
może wpłynąć na całe Twoje życie
i zaważyć nad biedą lub bogactwem?
Poznaj młodego człowieka, z niewielkiej miejscowości, który
w wieku 21 lat przekroczył barierę 1 miliona złotych obrotu
w swojej firmie internetowej... i chce się podzielić z Tobą
swoimi niezwykle wartościowymi doświadczeniami oraz
przemyśleniami.
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://efekt-motyla.zlotemysli.pl
"Serdecznie polecam książkę. Szczególnie ludziom, którzy nie wierzą w to, że
w Polsce można dobrze zarobić. Książka pokazuje realia - a konkretnie
przekazuje to, że ciężka praca jest początkiem osiągnięcia sukcesu.
Naprawdę warto skorzystać z rad Kamila Cebulskiego, gdyż jest on żywym
dowodem swojego sukcesu."
Wiesław Tabaka 22 lata, absolwent studiów wyższych

Odrodzenie Feniksa – Nikodem Marszałek
Poznaj sekrety zwykłych ludzi,
którzy osiągają niezwykłe rezultaty
Bycie zwycięzcą jest nastawieniem, sposobem życia.
"Odrodzenie Feniksa" to naukowe podejście i jednocześnie
ćwiczenie jakie powinieneś poznać. Jeżeli rozpoznasz
i zaczniesz rozwijać to co już masz - zadziwisz innych.
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://feniks.zlotemysli.pl
"To jest to czego mi było potrzeba. Polecam tego ebooka wszystkim, którzy
nie wiedzą jak i co zrobić ze swoim życiem."
Michał Waszczyk, student

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników
na stronie www.zlotemysli.pl

