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	 • Sukces - to prostu umiejętność tworzenia wszystkiego co potrzebujemy wtedy, gdy tego 

potrzebujemy 

• Obfitość - to nasz prawdziwy stan ducha, prawda wyrażająca moc Boga w świecie - aby 

tego doświadczyć każdy musi uwolnić z umysłu wszelkie myśli, nastawienia i przekonania 
co do braku i niedostatku  


• Inicjatywa - życie z pełną energią, zapałem i determinacją - możliwe jest wtedy, gdy 
odnajdziemy prawdziwy sens naszego życia, odkryjemy, że naszym celem jest pełna 
realizacja naszego potencjału zarówno w świecie wewnętrznym (szczęście, jedność z 
Bogiem) jak i w świecie zewnętrznym - tworzenie wartości dla ludzi wokół nas / dla świata.


• Szukanie akceptacji - Uzależnieni od innych i ich aprobaty - podejmujemy działania - ale 
tylko po to aby zostać zaakceptowanymi przez innych i to jest nasz największy problem, 
bo nie robimy tego co kochamy robić - bardziej chcemy aby społeczeństwo doceniło 
nasze wysiłki - niż pozwalamy sobie być szczęśliwymi. Większość ludzi nie robi tego co 
lubi robić - robią wyłącznie to - w co wierzą, że zostanie docenione i zauważone przez 
innych !


• Narzędzie największej transformacji ? Całkowite poddanie Bogu. Puść, poddaj Bogu. 
Pozwól aby nieograniczona mądrość prowadziła Cię w każdej chwili.  
Zanim podejmiesz działanie - poddaj Bogu. Zanim znajdziesz rozwiązanie - poddaj 
Bogu. Zanim podejmiesz decyzję itp - poddaj Bogu. 
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka kreatywność i zaradność płynie przez nas gdy tylko 
otworzymy się na Jego moc i mądrość.  


• Na czym polega ten świat ? Z jednego punktu widzenia to forma duchowego szpitala - 
uczymy się tutaj i wzrastamy. Im więcej doświadczeń, wyzwań i lekcji tym lepiej :) 


• W co wierzysz na temat rzeczywistości - zgodnie z twoją wiarą tak będzie. Bez 
względu na wszystko, jeżeli obecnie w życiu nie otrzymujesz tego, co jest twoją najwyższą 
intencją otrzymać - nie walcz o "rację". Upierając się, że życie wymaga walki, jest trudne i 
potrzeba w nim cierpienia - takie życie stworzysz sobie. Pamiętaj, przyczyna tego co 
doświadczasz w świecie fizycznym jest wyłącznie w tobie. 


• Nie ma żadnych ograniczeń co do źródła, z którego pochodzą rozwiązania, obfitość i 
sukces. Gdy my zrobimy swoje 100% - Bóg zrobi resztę - żyj śmiało i odważnie - 
ogromna moc jest tuż obok Ciebie !


	 •	 Tylko całkowite wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa może sprawić, że nasze 
działania będą "ryzykowne" czyli wypełnione postępem - zmianami !


• Bezpieczeństwo i jego szukanie w świecie zewnętrznym jest wyłącznie iluzją ego.

• Bóg nie interweniuje dopóki nie poprosimy

• Jeżeli nie akceptujemy siebie - dostrzegamy w innych słabości oraz widzimy w świecie 

to co nie działa i nie funkcjonuje ! To jest projekcja naszego umysłu ! Dbaj o świadomość 
obfitości - dostrzegaj szanse i możliwości ! Zaakceptuj siebie ! 


• Uważność - świadomość i ciągła obserwacja tego co dzieje się z naszym umysłem w 
każdej chwili - jest treningiem, który uczy nas dyscypliny umysłowej.


	 •	 Najbardziej efektywne osoby, doświadczające wielu sukcesów - opanowali na pewnym 
etapie rozwoju jedną z kluczowych umiejętności efektywnego życia - dyscyplinę umysłu.


• Ponieważ jedna z najważniejszych lekcji świadomości mówi :  
- to czemu stawisz opór - będzie trwało w twoim życiu 
- to co zaczniesz obserwować okiem akceptacji / świadomości /  spokoju  zacznie zanikać 
- gdy zaakceptujesz - słabości i problemy znikają - ale to co najlepsze i pozytywne w nas - 
wzmacnia się i rozwija   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