PRZYKAZANIE NUMER 6:
Chcąc zmienić swoje życie, zmień to co myślisz i to co mówisz na bardziej pozytywne

Jedna z moich kursantek - Gabrysia, pisała, iż jej związek przechodzi kryzys. Nie może dogadać
się z mężem, stają się sobie coraz bardziej obcy. Nie cieszy ich już wspólny czas. Prosiłam, aby
spisała myśli jakie w dominującej mierze tworzą jej teraz w tym obszarze i jakie towarzyszyły jej
przez cały dzień, oto kilka z nich:
- Oddalamy się od siebie
- Nie chce mi się już spędzać wspólnie czasu
- On nie jest już tak zabawny jak kiedyś
- Jestem znudzona
- Chcę czegoś innego
- Po co się starać skoro on i tak tego nie doceni
- Wkurza mnie jego towarzystwo
- On mnie nie rozumie

- Jesteśmy sobie obcy
- Nasze uczucie wypaliło się
- Miłość nie istnieje
- Mógłby mnie przytulić, a nie udawać, że nie istnieję
Kiedy mi to przesłała, napisała, że popłakała się, ponieważ nie zdawała sobie sprawy, że energią
takich słów programuje swój związek. Koncentracja na brakach, na tym co negatywne przyciągało
i powiększało jeszcze bardziej obecny stan, którego tak naprawdę nie chciała.
Od razu postanowiła wprowadzić zmiany, zmieniając energię myśli i słów w obszarze związku:
- Spędziliśmy ze sobą wiele szczęśliwych chwil
- Pamiętam moment, gdy się poznaliśmy, to było niesamowite
- Każdy chce być ważny, szczęśliwy i doceniany
- Uwielbiam, gdy oglądamy razem coś śmiesznego i śmiejemy się wspólnie, patrząc sobie w oczy
- Jestem łagodna, czuła, pozytywnie nastawiona
- Pytam się mojego męża jak minął mu dzień
- Przygotowuje pyszny posiłek i ze słodkim uśmiechem mówię mojemu mężowi "Kochanie, bardzo
bym chciała, abyś zrobił dla nas w weekend kolację z winem i świeczkami". Po kolacji dziękuję
mojemu mężowi, aby wiedział jakie to dla mnie ważne
- Gdy chcę porozmawiać z moim mężem, dbam oto, abyśmy oboje byli odprężeni i zrelaksowani
- Dbam o siebie, aby podobać się mojemu mężowi
- Mówię o swoich oczekiwaniach. Dziś po obiedzie powiedziałam "Kochanie chciałabym, abyś
zabrał mnie wieczorem na spacer. Wybierz drogę i zrób mi niespodziankę. Uwielbiam kiedy to
robisz, sprawiasz mi tym wielką radość"
- Uwielbiam czuć się małą kobietką, przy moim dużym, męskim facecie
To jaka zmiana nastąpiła w ciągu miesiąca, jest nie do opisania! Gabrysia była zachwycona, tym jak
zmienił się jej związek i jak zbliżyli się ponownie do siebie i stali się dla siebie ważni.
Możesz przetransformować każdy obszar swojego życia. Nie ważne, w jakim punkcie obecnie się
znajdujesz. NIE WAŻNA SKĄD ZACZYNASZ, WAŻNE DOKĄD ZMIERZASZ I CO CHCESZ
OSIĄGNĄĆ. Twoje uczucia pomogą Ci precyzyjnie określić, czy myśli i słowa, są takimi które
blokują przejawienie się wspaniałości w Twoim życiu (gdy myślisz je bądź mówisz, czujesz
niepokój, złość, smutek), czy myśli i słowa, są takimi które pozwalają na napływ wspaniałości
w Twoim życiu (gdy myślisz je bądź mówisz, czujesz radość, szczęście, spokój, ekscytację).

Bądź świadomy tego jakimi myślami i słowami zasilasz różne aspekty swojego życia, a będziesz
mógł wprowadzić świadomą zmianę, zmieniając myśli i słowa. Teraz zdanie "Każda zmiana
zaczyna się od zmiany w swoim wnętrzu", powinno być dla ciebie jasne :)
JESTEŚ WIELKIM TWÓRCĄ!

Zapraszam na bardzo wartościowy artykuł „Wypróbuj to i zaobserwuj jak szybko zmienia się Twoje
życie”>

PRZYKAZANIE NUMER 10:
Błogosław to co piękne, działające, estetyczne, majestatyczne, dobre.
Błogosław także to czego pragniesz.

Kiedy błogosławisz, napełniasz obiekt błogosławieństwa oraz siebie miłością.
Kiedy błogosławisz to czego pragniesz, napełniasz miłością to czego pragniesz. Twoja miłość,
bardzo łatwo przyciąga do ciebie to czego pragniesz. Słowo "Błogosławię" ma bardzo pozytywną
energię, a gdy emanujesz energią miłości, otwierasz wrota, poprzez które przyciągasz
to co najpiękniejsze.
➢ Błogosławię pieniądze
➢ Błogosławię zdrowie
➢ Błogosławię miłość
➢ Błogosławię mój dom
➢ Błogosławię dobro

Kiedy mówisz "Chcę" bardzo często kryje się za tym poczucie obecnego braku. Chcesz czegoś,
ponieważ tego obecnie nie masz i jest to normalne, jednak, gdy cały czas swoimi uczuciami
pozostajesz w punkcie "Chcę" wtedy emanujesz poczuciem braku i niespełnienia. Możesz uważać,
że myślisz o tym czego chcesz, a tak naprawdę cały czas tkwisz w wibracji braku tego czego
chcesz. Czasem ciężko to odróżnić, a używanie słowa "Błogosławię .......", przenosi cię od razu
w miejsce odczuwania tego co błogosławisz, poprzez energię jaką to słowo sobą reprezentuje! :)
Nie wierz mi na słowo, testuj! Powtórz 20 razy słowa:
1. Chcę pieniędzy i wolności finansowej
2. Błogosławię pieniądze oraz wolność finansową
Zobacz, co ODCZUJESZ LEPIEJ.
Uwielbiam cytat który brzmi „Cały świat będzie Ci sprzyjał gdy pozostaniesz wierny temu
co w Tobie najlepsze”, a to co w Tobie najlepsze to miłość. Błogosław więc to czego pragniesz.
Napełniaj wyobrażenie momentu spełnienia uczuciem miłości. Połóż ręce na swojej czakrze serca
i wizualizuj jak otaczasz biało-złotym światłem siebie oraz wszystko to co błogosławisz,
napełniając to uczuciem miłości. Światło to miłość.
• Błogosław pieniądze, które masz, rzeczy materialne, które masz za pieniądze, wszelkie
pieniądze krążące po świecie - to pierwszy krok do Twojej pełnej wolności finansowej
• Błogosław miłość, troskę, szacunek, każdy przejaw dobra, kochające związki w naturze
i w ludziach - to pierwszy krok do Twojego cudownego związku
• Błogosław zdrowych ludzi, rośliny, zwierzęta. Błogosław pełnie życia, znajdującą się
w dzieciach, ich energię, błogosław regenerację ciała - to pierwszy krok do Twojej pełni
zdrowia i witalności
JESTEŚ WIELKIM TWÓRCĄ!

PRZYKAZANIE NUMER 12:
Uświadom sobie, że będziesz doświadczał kontrastu (negatywnych sytuacji)

Mało mówi się o kontraście, czyli o negatywnych doświadczeniach, gdy wspomina się o Prawie
Przyciągania. Maluje się sielankowy obraz, w którym od teraz będziesz doświadczał tylko tego
co pozytywne. Nie prawda. Kontrast jest potrzebny. Kontrast sprawia, że możesz jeszcze bardziej
sprecyzować to czego pragniesz. Poprzez kontrast jeszcze bardziej poznajesz siebie, masz
możliwość udoskonalenia siebie, swojego życia. Masz możliwość wzrosnąć poprzez trening
utrzymywania pozytywnego stanu umysłu, kiedy wokół jest mnóstwo niesprzyjających
okoliczności.
To nie jest tak, że świadomy twórca nie doświadcza kontrastu, doświadcza i to dużo, ale wie że jego
podejście do tego czego doświadcza jest wszystkim. To od niego zależy jakie myśli będzie
w sobie wzbudzał w odpowiedzi na to czego doświadcza. PATRZ NA DRUGI KONIEC
KONTRASTU. Nie musisz doświadczać dramatów, żeby się rozwijać. Możesz doświadczać tylko
małego dyskomfortu. To od ciebie zależy jak dużo poświęcisz uwagi na to co niechciane.
Zawsze masz możliwość wyboru myśli, na której się skoncentrujesz. Jeśli doświadczasz czegoś

czego nie chcesz na stałe w swoim doświadczeniu, ważne jest aby się zatrzymać mentalnie i spytać
siebie:
„Doświadczam .........................., czego więc chcę na podstawie tego doświadczenia?
Patrzenie na drugi koniec kontrastu jest jedną z najważniejszych umiejętności w świadomym
tworzeniu, ponieważ jeśli dzieje się coś złego w naszym życiu, to czasem możemy się w to
doświadczenie tak wkręcić, że będziemy emanować tylko negatywnymi uczuciami, a stąd krok
po kroku będziemy wprowadzać chaos do swojego życia. Bardzo ważna jest świadomość, że każde
doświadczenie ma nas czegoś uczyć i właśnie na ten drugi koniec negatywnego doświadczenia
jakie przeżywamy mamy spojrzeć. Bardzo pomocne jest pisanie. Kupienie małego zeszytu, który
wszędzie można ze sobą zabrać.
Doświadczam tego i tego, obserwuję to i to – czego więc chcę na podstawie tego
doświadczenia? Tak następuje pozytywny rozwój, ponieważ dzięki temu krótkiemu zdaniu
przenosisz swoją uwagę z tego co NIECHCIANE, na to co CHCIANE.
O kontraście uczę tutaj > Jak być w harmonii 24 godz/h nawet wtedy, gdy otaczają cię negatywne
sytuacje, złośliwi ludzie i nie masz jeszcze tego czego chcesz>

JESTEŚ WIELKIM TWÓRCĄ!

PRZYKAZANIE NUMER 23:
Wyjdź myślami poza teraźniejszą sytuację i skup się na tym jak chcesz, aby było

Energia podąża za uwagą. To na czym się koncentrujesz wzmacniasz i pomnażasz, przyciągając
podobne aspekty do energii, którą właśnie tworzysz. Chcąc zmian w życiu, trzeba obdarzyć swoją
uwagą coś innego niż dotychczas, ponieważ jak to mówią "Tylko dureń wierzy, że dostanie coś
innego, robiąc wciąż te same rzeczy" :)
Wiem, że czasem trudno jest wybić się myślami poza obecną sytuację, której poświęciłeś mnóstwo
swojej uwagi i od tak zacząć myśleć o czymś innym, ponieważ jedno i drugie ma całkiem inną
energię, a według Prawa Przyciągania "podobne przyciąga podobne", czyli Twoje obecne myśli,
przyciągają te o energii podobnej do nich samych, ale pamiętaj: krok po kroku, myśl po myśli
zmienisz każdy wzorzec.

Oto schemat do zmiany każdej sytuacji:
Przykład 1:
1.Jak jest: Czuję się zmęczona, brak mi energii i pasji do pozytywnego życia
2.Czego chcę: Chcę mieć mnóstwo energii życia, być witalna i pełna pasji do pozytywnego
życia
3.Efekt końcowy, który od teraz obdarzam swoją uwagą: W mojej nowej ulepszonej wersji
doświadczenia mam mnóstwo energii życia, jestem witalna i pełna pasji do pozytywnego życia
Przykład 2:
1.Jak jest: Nie układa się w moim związku, jesteśmy dla siebie obojętni, mijamy się zamiast
razem żyć
2.Czego chcę: Chcę kochać i czuć się kochaną. Chcę dbać o miłość jak najlepszy ogrodnik,
spędzać miłe chwile, doceniać, kochać, szanować
3.Efekt końcowy, który od teraz obdarzam swoją uwagą: W mojej nowej ulepszonej wersji
doświadczenia kocham i czuję się kochaną. Dbam codziennie o miłość jak najlepszy ogrodnik,
spędzam miłe chwile z moim partnerem, doceniam, kocham, szanuję
Przykład 3:
1.Jak jest: Pieniądze przestały swobodnie płynąć, czuję zastój, brak pasji i chęci do
pozytywnego myślenia o pieniądzach
2.Czego chcę: Chcę, aby pieniądze swobodnie płynęły. Chcę czuć pasję i radość gdy o nich
myślę, ponieważ jest to pierwszy krok do zestrojenia ze strumieniem obfitości
3.Efekt końcowy, który od teraz obdarzam swoją uwagą: W mojej nowej ulepszonej wersji
doświadczenia doświadczam swobodnego przepływu strumienia obfitości w swoim życiu.
Myślę pozytywnie o pieniądzach i zarabianiu. Realizuję się w życiu i mam z tego wielką radość
Widzisz jakie to proste? Krok po kroku, poprzez uświadomienie sobie tego jak jest, poprzez
określenie tego czego pragniesz, aż do efektu końcowego, który dostraja cię do nowej ulepszonej
wersji życia.
Musisz wyrobić w sobie nawyk codziennego pisania. To pozwoli ci przerobić każdą myśl, każde
przekonanie. Ludzie często tkwią w miejscu, ponieważ świadomie nie określają CZEGO CHCĄ,
a zmiana kierunku uwagi to zmiana kierunku w jakim podąża Twoje życie. Żyjesz w ogromnym

polu energii. Przejawiasz na tym fizycznym planie energię, z którą współgrasz. Współgraj więc
z pięknem i przejawiaj piękno <3
JESTEŚ WIELKIM TWÓRCĄ!

Zapraszam na wszystkie 30 przykazań Prawa Przyciągania:

—————————————————

PEŁNA WERSJA:

—————————————————
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Nazywam się Elżbieta Wolna (Maszke). Każdego dnia motywuję i inspiruję innych
do pozytywnego myślenia. Do dnia dzisiejszego z mojej wiedzy skorzystało 11718 osób
z Polski i zagranicy.
Jestem autorką 4 bestsellerowych szkoleń oraz 4 ebooków – wszystkie wykorzystują siłę
Prawa Przyciągania do świadomego i celowego tworzenia swojej przyszłości.
Więcej o mnie http://www.maszke.pl/autorka-bloga/

