ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP
ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné
dny jsou důkazem ZP. Všimněte si, že ten, kdo mluví o nemocech, je nemocný, kdo mluví o
nedostatku peněz, je chudý. Proto vždy mluvme o zisku, bohatství, přátelství, zdraví……zkrátka o
všem, co chceme získat.
Klíčem je vybírat si to, čeho si všimnete. Ze začátku ještě budeme přitahovat něco z toho, co se nám
nelíbí díky myšlenkám z minulosti, ale po 30 – 60 dnech se bude v našem životě vyskytovat jen málo
věcí, které se nám nelíbí. O čem přemýšlíme, to si přitahujeme. Přitahujeme si všechno. Bez výjimky.
Ať už vzpomínáte na něco z minulosti, sledujete něco v současnosti, nebo si představujete něco z
budoucnosti, myšlenka, na kterou se soustředíte, ve vás vyvolává vibrace a ZP na ně odpovídá.
Všechny nežádoucí věci jste si přivolali, protože jste si je vytvořili nevědomky soustředěním na onu
nežádoucí věc nebo na její podstatu.
Zákon Přitažlivosti říká: Podobné se přitahuje
ZP je skrytou příčinou všeho, co prožíváme. Když něčemu věnujeme myšlenky, spouštíme proces
přitahování podstaty daného předmětu do našeho osobního života. Jakmile v sobě aktivujeme určitou
myšlenku/vibraci tím, že něčemu věnujeme pozornost, začne to narůstat. Čím víc pozornosti něčemu
věnujeme, tím je pro nás aktivnější vibrace daného předmětu. A čím déle to trvá, tím je větší
přitažlivost….. až dostaneme viditelný důkaz dané aktivní vibrace. Vše v našem životě k nám přichází
na základě žádosti, kterou vysíláme prostřednictvím svých myšlenek.
Zapamatujte si:

Když myslíte na něco, co chcete, nebo na něco, co nechcete, v obou případech vysíláte „žádost“, aby
se k vám dostalo více věcí souvisejících s předmětem vašich myšlenek. A všechno, co se vám děje –
všichni lidé, všechny věci, zážitky a situace, které zažíváte – to všechno k vám přichází jako odpověď
na vibrace, kterými jste to k sobě pozvali.
Výsledná podoba vztahů, okolností a událostí, které si přitahujeme, absolutně přesně odpovídá našim
vibračním požadavkům. Když si všímáte, jaké věci se vám dějí, velmi jasně vidíte, jaké vibrační
požadavky vysíláte, protože vždy dostáváte podstatu toho, na co myslíte, bez ohledu na to, zda to
chcete nebo nechcete (například stav mínusu na bankovním kontě, nemoc nebo špatný vztah).

Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.
A ZP třídí výrazné vibrační signály a dává dohromady ty, které mají něco společné.
O ničem nemůžeme přemýšlet bez toho, aby v našem prožívání nebyl vibračně přítomný
současně žádoucí a nežádoucí aspekt dané věci.

Většina lidí nechápe, že nepřitahujeme to, co chceme,
nýbrž to, na co se soustředíme.
Pokud nemáme dost peněz, chceme mít více. Pokud jsme trochu nemocní, chceme být o trochu
zdravější.

To, co nechceme, odpovídá přímo úměrně vibračními ekvivalentu toho, co chceme. A tomuto novému
požadavku se začne věnovat naše nefyzická část, změnila své vibrace, a to díky právě prožitému
kontrastu. Většinou, když zažijeme něco, co nechceme, takže si ujasníme, co chceme, namísto toho,
abychom jednoduše zůstali soustředění na to, co chceme, nadále se zaobíráme tím, co nechceme.
Není to něco špatného, ale nemáme z toho užitek. Život nás podnítil k tomu, abychom se posunuli
dále, ale my jsme toho nevyužili. My si ale neustále stěžujeme a stěžujeme, že nemáme to, co
chceme. Tak si udržujeme vibrace, které neodpovídají tomu, co chceme, ale tomu, co nemáme.
Je však možné si uvědomit, že si přitahujete něco nechtěného, a odvrátit od toho pozornost dříve, než
se to naplno projeví ve vašem životě, a to tak, že začnete vnímat a využívat úžasný navigační systém,
který máte od narození. Většina lidí si nevybírá, čemu věnuje pozornost – zaměřuje se na cokoliv, co
vidí, a potom se smíří s emocionální odezvou, jakou v nich dané myšlenky vyvolají. Jsou smířený s
tím, že na světě existují špatné věci, a když se na ně soustředí, předpokládají, že se budou cítit
špatně – a tak se i cítí. Nechápou příčinu svých negativních pocitů.

Vysvětlení:
Když se zaměřujete na nějaký předmět nebo situaci a máte špatný pocit, na příčině není samotný
tento předmět nebo situace. Cítíte se zle proto, že vaše myšlenky ve vás vytvořily vibrační rozkol.
Nebo jinak – rozhodli jste se věnovat pozornost něčemu, čemu nevěnuje pozornost Zdroj ve vašem
nitru.
A na to, že Zdroj ve vás nevěnuje pozornost tomu, co ve vás vyvolává špatný pocit, existuje jeden
dobrý důvod:
Zdroj chápe sílu přitažlivosti a nechce posilovat vytváření nežádoucích věcí.
A jak to děláte vy, cítíte se špatně.

A naopak, když myslíte na něco, při čem cítíte lásku, vášeň, štěstí nebo nadšení, volíte si myšlenky,
do kterých je ponořená větší část vaší bytosti. Žádné jiné vědomosti nejsou pro vás tak důležité
pochopit, jako je fungování vašeho navigačního systému. Je to klíč k vytvoření všeho, co chcete
vytvořit.
Doporučení:
V každém okamžiku máte dostupné dva pocity – jeden, který je lepší a jeden, který je horší.
Rozhodněte se, že bez ohledu na to, kde se nacházíte a na co se soustředíte, budete usilovat o
takovou momentálně dostupnou myšlenku, která ve vás vyvolává co nejlepší pocit – potom budete ve
spojení se svým Zdrojem – a váš život bude stále radostný.

Bylo by skvělé, když byste si řekli:
Ode dneška budu brát život takový, jaký je, a budu si brát ze všeho to nejlepší!

Není se třeba ničeho obávat – nemůže se stát nic zlého, protože všechno kontrastní, i když se zdá být
jakkoliv špatné nebo nesprávné, vám pomáhá ujasnit si, co chcete. A to, co ve svém životě pokládáte
za „nevydařené“, je jen rozdíl mezi tím, co je úplně v pořádku, a vaším momentálním názorem na to.
Snažte se dívat směrem k tomu, co chcete – a přestaňte se zaobírat tím, co nechcete – a váš život se
začne okamžitě zlepšovat. Nikomu není nic odepřeno. Stačí být jen ochotný přijímat blahobyt. A to se
stane tím, že začnete hledat ve všem okolo sebe to nejlepší. Hledejte něco, co můžete ocenit, i kdyby
toho mnoho nebylo. Hledejte to, z čeho máte dobrý pocit, i když je více toho, z čeho máte právem
špatný pocit. Věnujte pozornost tomu nejlepšímu, co se ve vašem životě děje. Jakmile se dostanete
do blízkosti dobrých pocitů, začnete dostávat všechno dobré, co jste si přáli. A to se dá naučit –
během jednoho dne. Stačí jen ovládat vibrace, které vysíláte. A ty ovládáte tím, že dbáte o to, jak se
cítíte.

Čím méně myslíme na nepříjemnosti, tím méně jich máme.
Čím více myslíme na věci, které nám dělají radost, tím lépe se budeme cítit.
A čím lépe se budeme cítit, tím více se nám bude dařit.

Pamatujte, že jste MAGNET. Přitahujete si vše, na co myslíte. Pokud si připadáte tlustí, nepřitáhneme
si hubnutí, když si připadáte chudí, nepřitáhnete si zisk…… Na co myslíte, to přivoláváte, ať o to
stojíte, nebo ne. To, čemu se ve svých myšlenkách věnujete, bez výjimky přivoláváte do svého života.
Čím je silnější myšlenka, tím více skutečnost přivolává a tím pravděpodobnější je, že se uskuteční.
Ano, to by se mi líbilo je stejné – má stejný účinek, jako ne, ne, to nechci.
Naše pozornost věnovaná určité věci v nás vzbuzuje vibrace dané věci, a pokud ji udržíme dostatečně
dlouho, ZP věc přivede do našeho života. Je zde naštěstí ČASOVÝ TLUMIČ mezi myšlenkou a jejím
projevem, který nám dává možnost přesměrovat pozornost na věci, které si přejeme. Cílem je
nasměrovat myšlenky a soustředit se na věci, které si přejeme.
Když jsme přišli do fyzické reality, nechtěli jsme, aby se svět změnil a aby došlo ke zrušení všeho, co
odsuzujeme, a nastolení toho, co schvalujeme. Jsme tady, abychom VYTVÁŘELI svět kolem sebe,
který si vybereme a UMOŽNILI i existenci světa, který si zvolí ostatní.
Začněte si všímat toho, čemu věnujete pozornost. Tak znovu získáte kontrolu nad svým životem.
Potom zjistíte, že v životě můžete dosáhnout všeho, po čem toužíte, a zbavit se všeho, co si
nepřejete. Když přemýšlíte nad konkrétní věcí – nejdříve sami – a potom se s vámi o ní začnou bavit
ostatní lidé, protože ZP najde osoby, které nabízejí podobnou vibraci, a přivede je rovnou k nám.
Když se na něco soustředíte a vytváříte si vlastní stanovisko, provádí totéž zároveň vaše vnitřní bytost
– Zdroj – Duše. EMOCE, které v tu chvíli cítíte, jsou znamením souladu nebo nesouladu názoru vás a
vaší vnitřní bytosti. Nejste od ní odděleni, jen jste její krystalizací. Negativní emoce znamenají váš
vzájemný nesoulad, který je způsoben vašim chybným myšlením. Vnitřní bytost vždy nabízí náhled,
který je pro nás nejvýhodnější, a když se s ním váš názor shoduje, pak dojde k pozitivní přitažlivosti:
čím lépe se cítíme, tím lepší je úhel přitažlivosti. A EMOCE nám naznačují, jestli tvoříme něco, co si
přejeme, nebo něco, co si nepřejeme. Proto je tak důležité směrovat své myšlenky na věci, které si
přejete. Ale raději než střežit své myšlenky se jednoduše zaměřte na vlastní pocity. Když jsou
špatné – cítíte negativní pocity, přesměrujte myšlenky na něco, při čem se budete cítit lépe a co vám
prospěje.
Když věnujete pozornost něčemu, co si přejete, cítíte pozitivní emoce. Když věnujete pozornost
něčemu, co si nepřejete, cítíte negativní emoce. Potom po určitém čase si odpovídající událost

přivoláte do svého života. Proto si v raném stádiu všimněte, že se zabýváte něčím, co si nepřejete, a
snadno můžete změnit směr myšlenek a přitahovat to, co si přejete. Zkuste nenásilně přenést své
myšlenky k něčemu, co chcete prožít, a krůček po krůčku změnit tak směr myšlenky týkající se
negativního pocitu. V momentě negativní emoce se zaměřujete na opak toho, po čem skutečně
toužíte.
Když při nějakém nápadu pocítíte dychtivost, znamená to, že vnitřní bytost má shodné vibrace.
Vibrace vaší myšlenky jsou shodné s vibracemi vnitřní bytosti. Tak vzniká INSPIRACE. Získáváte od
vnitřní bytosti jasné sdělení, neboli vedení, že to, na co myslíte, je pro vás správné.
Jak funguje ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI?
Všechno kolem nás včetně nás samotných je vibrace. Energie ve vibraci. A Zákon Přitažlivosti spojuje
dohromady vše, co je podobné – co má podobnou vibraci. Nic do vašeho života nepřijde náhodou, ale
jen na základě vašich vysílaných vibrací. Úplně všechno, ať tomu věříte, nebo ne

Všechno kolem vás je Zákonem Přitažlivosti ovlivněno - je to podstata všech projevů, které vidíte
O čem přemýšlíte, to si přitahujete. Přitahujete si všechno. Bez výjimky
Jste MAGNET – přitahujete si vše (pokud si připadáte tlustí, nepřitáhneme si hubnutí, když si připadáte
chudí, nepřitáhnete si zisk……) – pokud se soustředíte na nedostatek toho, co chcete získat (sem
tlustý, jsem chudý) Zákon vám přinese to, na co se soustředíte a v tomto případě je to chudoba a
otylost. Protipóly se nepřitahují – pouze ve fyzice to má svoji platnost.
Na co myslíte, to přivoláváte, ať o to stojíte, nebo ne
To, čemu se ve svých myšlenkách věnujete, bez výjimky přivolávátedo svého života. Čím je silnější
myšlenka, tím více skutečnosti přivolává a tím pravděpodobnější je, že se uskuteční
ANO, TO BY SE MI LÍBILOje stejné jakoNE, NE, TO NECHCI – přitahujete do svého života obojí, protože
tomu věnujete pozornost
Nic nemůže přijít k vám bez vašeho pozvání
Vrána k vráně sedá, rovného si hledáje důkazem Zákona Přitažlivosti
Smolné dny jsou dalším důkazem Zákona – jak ráno začnete špatně, celý den se vám nedaří, protože
jste ve spektru negativních myšlenek - vysíláte negativní vibrace (myšlenky), které si přitahují další,
podobné
Ten, kdo často mluví o nemocech, bývá nemocný – nemluvte o nemocech, chudobě, o tom co nemůžete
nebo nedokážete
Svět vás vidí tak, jak se vidíte vy sami – jakmile si to uvědomíte, máte v ruce největší transformační
nástroj svého života – můžete jej použít na cestu nahoru, ale i dolu
Rozhodující jsou vaše vibrace, ne slova, která říkáte
Mocný a důsledný Zákon Přitažlivosti zodpovídá v tomto vibračním vesmíru za všechno – spojuje
dohromady lidi, situace a myšlenky s podobnými vibracemi
Vaše pozornost věnovaná určité věci ve vás vzbuzuje vibrace, a pokud ji udržíte dostatečně dlouho,
Zákon Přitažlivosti danou věc přivede do vašeho života
Ať už vzpomínáte na něco z minulosti, sledujete něco v současnosti, nebo si představujete něco z
budoucnosti, myšlenka, na kterou se soustředíte, ve vás vyvolává vibrace – a Zákon Přitažlivosti na
ně odpovídá

Všechny nežádoucí věci jste si přivolali, protože jste si je vytvořili nevědomky soustředěním na onu
nežádoucí věc nebo na její podstatu
Myšlenka vždycky předchází manifestaci. Všechno, co kolem sebe vidíte, začalo kdysi jako myšlenka –
vibrační koncept, který uzrál do fyzické reality
To, co chcete, je stále jasnější v přítomnosti toho, co nechcete. Ale ať už jste si toho vědomi či ne, tak
celý den, každý den, rodíte nové touhy z detailů života, z kontrastu, který vás obklopuje. Jakmile víte,
co nechcete, víte mnohem zřetelněji to, co chcete
 V momentě, kdy se zrodí nová a lepší verze života z života, který prožíváte, máte možnost se
buď s novým životem sladit, nebo mu odolávat.
 Nemůžete být jiní, než sobečtí, protože nelze pozorovat, vnímat nebo být bez perspektivy
vašeho vlastního já. Všechny příklady vědomí vnímají a činí tak z neustále se měnící sobecké
perspektivy, kterou momentálně zastávají.
Proto:

Cílem je nasměrovat myšlenky a soustředit se na věci, které si přejete. Začněte si všímat
toho, čemu věnujete pozornost – tak znovu získáte kontrolu nad svým životem a potom
zjistíte, že v životě můžete dosáhnout všeho, po čem toužíte, a zbavit se všeho, co si
nepřejete.

