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Porozumienie ze Wszechœwiatem

• Zmiana otoczenia na wspó³pracuj¹ce
• Jasne œwiadome i podœwiadome przekazy
• Si³a samospe³niaj¹cej siê przepowiedni
• Przyci¹ganie mocy, wiary, mi³oœci, wyrozumia³oœci, pasji i uczciwoœci

Aktywne kuszenie losu

Czy s³ysza³eœ kiedyœ o Prawie Przyci¹gania? O tej niesamowicie skutecznej, 
a w dodatku dziecinnie prostej zasadzie, która obowi¹zuje niezale¿nie od tego, gdzie siê 
urodzi³eœ, jakiej jesteœ p³ci i ile masz lat? Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w wielkiej 
aglomeracji, czy spokojnej górzystej okolicy. Nieistotne, czy jesteœ nauczycielk¹ 
w gimnazjum, zabieganym biznesmenem, czy awangardowym artyst¹. Prawo 
Przyci¹gania dotyczy Ciê tak samo, jak dotyczy³o wszystkich ludzi od zarania dziejów. 
Jest wszechobecne i potê¿ne, wiêc wykorzystaj je w³aœciwie!

Wszechœwiat nie jest a¿ tak skomplikowan¹ maszyneri¹, jak mog³oby Ci siê wydawaæ. 
Wystarczy tylko, ¿e jasno sformu³ujesz Twój przekaz, a ca³e otoczenie zacznie 
wspó³pracowaæ na rzecz Twojego szczêœcia. Nie chodzi tu jednak tylko o œwiadome 
proœby i zaklêcia. To w Twoim codziennym ¿yciu – myœlach po przebudzeniu, 
nie¿yczliwych komunikatach, opowiadaniu historii, odczuwaniu emocji, reakcjach 
na innych czy nawet ogl¹daniu telewizji – ukryta jest wiadomoœæ, ¿e to, na co siê teraz 
zgadzasz, jest tym, czego ¿yczysz sobie w przysz³oœci.

W poszukiwaniu podwójnego szczêœcia – wewn¹trz i wokó³ Ciebie

• Odpowiadaj za to, o co prosisz, poprzez kontrolowanie myœli, uczuæ i zachowañ.
• Wykorzystaj pozytywn¹ energiê, p³yn¹c¹ z Diamentowego Feng Shui.
• Zmieniaj swoj¹ przestrzeñ osobist¹ i zawodow¹ tak, by stanowi³a dla Ciebie 

wsparcie.
• Zaufaj Prawu Przyci¹gania i pozwól Wszechœwiatowi odmieniæ Twoje ¿ycie. 

Marie Diamond jest znana na œwiecie jako mistrz Feng Shui, nauczycielka i jedna 
z bohaterek filmu Sekret. Stworzy³a koncepcjê Diamentowego Feng Shui, ³¹cz¹c 
tradycyjne Feng Shui i fizykê kwantow¹. 
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Czy przyci�gasz m�dro�	?

Zosta�am wychowana w Belgii w wierze katolickiej, wi�c moje
pierwsze do�wiadczenia religijne opiera�y si� na rytua�ach kato-
lickich i nabo�e�stwach ko�cielnych. Pami�tam, �e w wieku pi�t-
nastu lat bardzo chcia�am skontaktowa	 si� z kim�, kto by� blisko
papie�a, którego uznawa�am za najwy�szy autorytet mojej religii.
Umie�ci�am zdj�cie papie�a w pó�nocno-wschodniej cz��ci mo-
jej sypialni. Szczerze mówi�c, ukrywa�am to zdj�cie, kiedy spa�y
u mnie kole�anki. Mniej wi�cej rok pó�niej zosta�am przez ksi�-
dza sprawuj�cego msz� w mojej szkole zaproszona do jego domu.
Mia� prawie osiemdziesi�t lat i zwróci� na mnie uwag�, poniewa�
czasami akompaniowa�am chórowi na pianinie. Wchodz�c do
jego domu, zauwa�y�am dok�adnie takie samo zdj�cie papie�a,
jakie wisia�o w moim pokoju.

By� to emerytowany kardyna�, który pracowa� w Watykanie i by�
niegdy� w bliskim kontakcie z papie�em. Uzna�am, �e jest to oso-
ba, która mo�e udzieli	 mi odpowiedzi na kilka pyta�. Oprócz
nich otrzyma�am jeszcze wskazówki, jak kroczy	 �cie�k� otwar-
cia si� na inne religie i dostrzega	 Boga w Jego ró�nych przeja-
wach. Ka�da dobra droga prowadzi do Boga.
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Krok pierwszy
Przeanalizuj swoje �ycie:
Czy przyci�gasz m�dro�	?

M�dro�� to po��czenie intuicji, inspiracji,
informacji i wiedzy

My�l�, �e zbyt rzadko prosi si� o m�dro�	. Prawdziwa m�dro�	
jest jednym z najwi�kszych bogactw, jakie mo�esz otrzyma	. Jej
warto�ci nie da si� wyrazi	 pieni�dzmi — jest bezcenna. Wszech-
�wiat obdarzy Ci� nie tylko maj�tkiem, szcz��ciem i wspania�ym
zdrowiem. Mo�esz równie� przyci�gn�	 wszelk� m�dro�	, jakiej
potrzebujesz w �yciu. Mo�esz prosi	 o m�dro�	, aby podejmowa	
w�a�ciwe decyzje, trafnie ocenia	 sytuacje, wiedzie	, co przyj�	,
a z czego zrezygnowa	.

Niniejszy rozdzia� dotyczy równie� Twojego �ycia duchowego lub
religijnego. Bardzo proste prawo przyci�gania nie ��czy si� z �ad-
n� religi�, kultur� czy ras�. Jest to sposób �ycia, który wi��e si�
z ka�d� religi�, praktyk� duchow�, kultur� czy ras�. Nie morali-
zuje i jest pe�en wspó�czucia. Cokolwiek pragniesz przyci�gn�	,
dzieje si� to na Twoj� odpowiedzialno�	 i jest wynikiem Twojej
decyzji. Nikt nie ma prawa os�dza	 tego, co chcesz przyci�gn�	
i czym kierujesz si� w �yciu.

Pytania

� Czy czujesz inspiracj� w swoim �yciu?

� Czy znajdujesz czas na modlitw� lub medytacj�?

� Czy masz mentora lub trenera?

� Czy nale�ysz do ko�cio�a lub formacji duchowej?

� Czy analizujesz swoje sny?
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� Czy utrzymujesz kontakt z osobami, które rozumiej� Twoje
pomys�y i wizje?

� Czy masz jakie� miejsce na �onie przyrody lub w swoim
domu, w którym czujesz si� spokojny?

� Czy studiowanie, uczenie si� i zapami�tywanie przychodzi
Ci �atwo?

Krok drugi
Przeanalizuj swój dom:
Czy do�wiadczasz m�dro�ci w swoim domu
lub biurze?

Dom nie musi by	 �wi�tyni�, chyba �e chcesz �y	 jak mnich po-
zbawiony fizycznej intymno�ci. Je�eli tak jest, sugeruj� wype�-
nienie domu symbolami religijnymi lub obrazami �wiadcz�cymi
o praktykach duchowych. Jednak nawet wtedy potrzebne jest
w domu miejsce, które daje ukojenie i inspiruje. Nikt nie mo�e
�y	 dla pieni�dzy i kocha	 samotnie. Potrzebujemy czasu i miej-
sca na do�adowanie naszych wewn�trznych baterii. Musisz po-
kaza	 Wszech�wiatowi otwarcie si� na jego wiadomo�ci, które
gdzie� istniej� dla Ciebie.

Wchodz�c do czyjego� domu lub biura, szukam oznak tego, �e
dany cz�owiek ��czy si� ze swoj� wewn�trzn� m�dro�ci� i jest
otwarty na nauczanie i nauczycieli. Je�eli chcesz jak najlepiej
wykorzysta	 bardzo proste prawo przyci�gania, musisz by	 po-
datny na nauczanie.

Ze spotkanych przeze mnie osób odnosz�cych sukcesy ka�da by�a
zaanga�owana w praktyki duchowe lub religijne albo wierzy�a
w wiedz� naukow�. Królowie i królowe Europy czy te� cesarze
Chin zawsze mieli wokó� siebie ksi��y, doradców lub nauczycieli.
Wielcy przywódcy duchowi znali warto�	 m�dro�ci.
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Podam Ci list� po��danych rzeczy, które wska��, czy jeste� otwar-
ty na wiedz� lub m�dro�	, jak� mo�e Ci zaoferowa	 Wszech-
�wiat, czy te� zamykasz si� na Jego skarby. Czy s�uchasz swojego
wewn�trznego g�osu, czy mo�e jeste� na niego g�uchy?

Przyznaj, �e m�dro�� jest cz��ci� Twojego �ycia

M�dro�	 mo�e si� przejawia	 w Twoim �yciu na wiele sposobów.

Aby posi��	 m�dro�	, trzeba przyci�ga	 mentorów, trenerów i na-
uczycieli, którzy b�d� dzieli	 si� z Tob� swoj� m�dro�ci�. Potrze-
bujesz równie� czasu na rozwa�ania, medytacje i kontemplacj�.
Jedn� z rzeczy, które musisz stworzy	, jest miejsce na m�dro�	,
czas, �eby si� w niej zanurzy	, modli	 si�, czyni	 postanowienia
oraz s�ucha	 swoich p�yt samodoskonalenia. Musisz znale�	 czas
na seminaria, zaj�cia lub nauk� przez internet. Mo�esz znale�	
m�dro�	 w s�owach starców, w ksi��kach, w snach oraz wizjach.

Oczywiste znaki �wiadcz�ce o tym,
�e pozwalasz m�dro�ci wkroczy� do Twojego �ycia

W swoim domu:

� posiadasz bibliotek�, z której korzystasz,

� w��czasz muzyk� medytacyjn�,

� posiadasz wizerunki anio�ów, boskich matek, Buddy, Jezusa
lub inne �wi�te pos��ki,

� posiadasz natchnione pisma, po które mo�esz zawsze si�gn�	,

� posiadasz o�tarz, miejsce do medytacji lub modlitwy,

� masz p�yty samodoskonalenia w swoim samochodzie,

� zapalasz �wiece zapachowe,

� posiadasz �wiec� zapalan� podczas wyra�ania szczególnych
pró�b,
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� posiadasz w domu kryszta�y,

� trzymasz sennik obok �ó�ka.

Wzmocnij swój kontakt z Niebem,
Wszech�wiatem lub Bogiem

Otwórz swój dom na m�dro��

W pó�nocno-wschodniej cz��ci sypialni, pokoju dziennego lub
biura umie�	 symbol, ksi��k� lub obrazek wyobra�aj�cy dla Cie-
bie m�dro�	.

Otwórz swój dom na nauczanie

W pó�nocno-wschodniej cz��ci Twojej sypialni lub pokoju dzien-
nego umie�	 ksi��k�, zdj�cie lub p�yt� swojego nauczyciela, do-
radcy duchowego lub religijnego, psychologa lub trenera.

Uaktywnij swój osobisty kierunek m�dro�ci

W swoim osobistym kierunku m�dro�ci umie�	 ksi��k�, któr�
obecnie czytasz, plan seminarium, w którym masz zamiar uczest-
niczy	, obraz Twojego mistrza, któremu po�wi�casz swoje �ycie,
lub muzyk�, która Ci� inspiruje. Mo�esz tam równie� powiesi	
postanowienia zawarte w tym rozdziale.

Dodatkowe wskazówki

� Zawsze podró�uj z inspiruj�c� ksi��k�.

� W��czaj muzyk� medytacyjn� lub gospel w swoim
odtwarzaczu.

� Nigdy nie siadaj odwrócony plecami do wej�cia — odt�d
chcesz zawsze by	 panem swojego �ycia.
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Krok trzeci
Kolor m�dro�ci: �ó�ty

Ciep�y odcie� �ó�ci �wiat�a s�onecznego przynosi spojrzenie w sie-
bie i m�dro�	. �ó�ty to kolor, którym nale�y si� otacza	. Jest to
jeden z moich ulubionych kolorów u�ywanych do wystroju wn�trz.
Doskonale nadaje si� do pokoju dzieci�cego lub dla nastolatków.
Rosn�, aby sta	 si� m�drymi lud�mi.

Jak mo�na u�y	 tego koloru?

� Umie�	 �ó�te kwiaty na swoim stoliku, aby ka�dy w Twoim
domu lub biurze post�powa� m�drze podczas rozmów.

� No� dodatki w tym kolorze, je�eli czujesz, �e to wspiera
Twoj� moc.

� Umie�	 �ó�ty przedmiot w pó�nocno-wschodniej cz��ci
Twojej sypialni, biura lub pokoju dziennego, aby przyci�gn�	
wi�cej m�dro�ci do Twojego �ycia.

Podsumowanie

Ka�da osoba odnosz�ca sukces jest wiecznym studentem �ycia
— wie, �e nigdy nie b�dzie wiedzie	 wszystkiego. Zdaje sobie
spraw� z tego, �e im wi�cej si� wie, tym wi�cej pozostaje do po-
znania. Odniesiesz wi�kszy sukces, je�eli b�dziesz mia� w�a�ciwy
stosunek do m�dro�ci, pozwolisz jej przejawia	 si� w swoim �y-
ciu i b�dziesz j� przyci�ga	 do swojego domu i biura.
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Postanowienia m�dro�ci

Jestem inspiracj� dla innych.

Otrzymuj� m�dro�	 do stawiania kolejnych kroków w �yciu.

Pozwalam, aby odpowiednie wiadomo�ci dociera�y do mnie
i pomaga�y wybiera	 dobre rozwi�zania.




