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Ksi¹¿ka id¹ca krok dalej ni¿ Sekret
Joe Vitale
autor bestsellerów Moc przyci¹gania i Hipnotyczny marketing bohater megahitu The Secret
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Czujesz czasem, ¿e zas³ugujesz na coœ o wiele lepszego, ni¿ serwuje Ci los? Odnosisz
wra¿enie, jakby po siedmiu latach chudych nigdy nie mia³y nast¹piæ te t³uste? Masz doœæ
tego, ¿e Twoj¹ codziennoœæ kszta³tuje biegn¹cy czarny kot, rozstawiona nad g³ow¹ drabina
i rozbite lustro? Pani Marudo, Panie Niezadowolony — tak naprawdê od ¿ycia dostajesz
tylko to, co do siebie przyci¹gniesz!
Nosisz w sobie potê¿ne si³y, które podlegaj¹ Prawu Przyci¹gania. To taka mentalna
grawitacja — zawsze i bez w¹tpienia przyci¹gasz do siebie te wydarzenia, o których
intensywnie myœlisz. Zastanów siê — czy s¹ takie negatywne sytuacje, które ci¹gle Ci
siê przytrafiaj¹? Dzieje siê tak, poniewa¿ nie kontrolujesz tego, na czym podœwiadomie
skupiasz siê ca³ym sob¹. Jednak sama œwiadomoœæ istnienia Prawa Przyci¹gania nie
wystarczy, by odmieniæ Twoje ¿ycie, otoczenie i samopoczucie. Musisz zdobyæ jeszcze
prawdziwy klucz do sekretu, który otworzy przed Tob¹ œwiat pe³en nowych mo¿liwoœci.
Nie narzekaj wiêcej na swoje zezowate szczêœcie. Wraz z Joem Vitale odkryjesz
najwiêksz¹ tajemnicê, która pomo¿e Ci zdobyæ bogactwo, zdrowie, sukces, szczêœcie,
mi³oœæ i wszystko to, czego tylko pragniesz. Ten guru w dziedzinie spe³niania najskrytszych
snów siêgn¹³ jeszcze dalej ni¿ w megahicie The Secret, przedstawiaj¹c wspania³e,
skuteczne sposoby na œwiadome przyci¹gniêcie do siebie wszystkiego, o czym marzysz.
Klucz do sekretu znajduje siê wewn¹trz tej ksi¹¿ki — a tak¿e wewn¹trz Ciebie. Wystarczy,
¿e przekrêcisz go w zamku i ju¿ zrobisz pierwszy krok na drodze do wolnoœci i spe³nienia.
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Joe Vitale to ucieleœnienie „amerykañskiego snu”. Jego ¿ycie i nauki s¹ dowodem na to,
¿e nie ma szczytów nie do zdobycia. Umiejêtnie ³¹czy hipnozê z marketingiem, biznesem
oraz praktykami duchowymi. Rezultatem jego dzia³añ jest ogromna s³awa, fortuna, BMW
Z3 oraz… spadek wagi o 40 kg! Teraz i Ty mo¿esz do³¹czyæ do grona szczêœliwców, którzy
zetkn¹ siê z jego teoriami.
Jeœli chcesz uczyæ siê osobiœcie od Joe’go Vitale, koniecznie odwiedŸ stronê www.vitale.pl.

Spis treci
9
11
13

Kredo optymisty
Sowo wstpne
Podzikowania

Cz pierwsza: Klucz
Najwikszy sekret
Klucz
Jak dziaa wszechwiat
Prawo Przycigania
adnych furtek
Czy dziaanie zawsze jest konieczne?
Jak przycign milion dolarów
Dlaczego materialne rzeczy?
Twój Próg Zasugiwania
Spodziewaj si cudów
Sigaj dalej!

17
23
27
31
37
43
49
53
57
63
67

Cz druga: Metody
Metoda oczyszczenia nr 1: Jeste tutaj
Metoda oczyszczenia nr 2: Zdecydowana zmiana
wewntrznych przekona
Metoda oczyszczenia nr 3: Rozszyfrowa wasne myli
Metoda oczyszczenia nr 4: Hipnotyzujce opowieci
Metoda oczyszczenia nr 5: Kocham Ci
Metoda oczyszczenia nr 6: „Wyklepanie” problemów
Metoda oczyszczenia nr 7: Newilizacja
Metoda oczyszczenia nr 8: Wybacz mi, prosz
Metoda oczyszczenia nr 9: Twoje ciao mówi
Metoda oczyszczenia nr 10: Wany Komunikat

71
79
87
91
101
111
117
123
129
139

8

Spis treci

Cz trzecia: Cuda
Szkoa Czynienia Cudów — pytania i odpowiedzi:
Fragment teleseminarium „Szkoa Czynienia Cudów”
Pi uwag na temat manifestowania pienidzy:
Fragmenty teleseminarium „Szkoa Czynienia Cudów”
Czym jest Szkoa Czynienia Cudów?
Bonus: Wolno emocjonalna:
Pozbycie si niechcianych myli lub uczu

191

Bibliografia
O autorze
Oferta specjalna
Skorowidz

221
227
229
231

147
175
183

Jak przycign milion dolarów
Jestem cakowicie usatysfakcjonowana, po prostu chc wicej!
— Britta Alexandra, znana jako Miss Bootzie

Jak ju wczeniej powiedziaem, wszechwiat (Bóg, Boska Moc
lub jakkolwiek inaczej to nazwiesz), podsuwa ten sam pomys
kilku ludziom jednoczenie, poniewa wie, e nie wszyscy bd
próbowali go zrealizowa . Mona powiedzie , e zabezpiecza si
w ten sposób.
Osoba, która najszybciej wprowadzi pomys w ycie, bdzie
pierwsza na rynku i osignie najwikszy zysk. Pierwszy zawsze
dostaje najwiksz nagrod. Pozostali nadal mog pracowa nad
wdroeniem nowego pomysu i im równie moe si powie ,
jednak zazwyczaj jest tak, e pierwsza osoba, która wejdzie z nowym pomysem na rynek, cieszy si najwikszymi profitami finansowymi.
Oto jak to dziaa:
Pewnego dnia zadzwoni do mnie znajomy. Byem zajty, wic
nie odebraem telefonu. Znajomy nagra na poczcie gosowej informacj, w której twierdzi, e wpad na pomys produktu wartego miliony dolarów. Pokrótce opisa mi, na czym miaby on
polega .
Do czego zmierzam?
Kiedy znajomy nagrywa wiadomo na mojej poczcie gosowej, ja zajmowaem si realizowaniem tego samego pomysu.
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Innymi sowy, wszechwiat podsun ten sam pomys jemu,
mi, a prawdopodobnie równie kilku innym osobom. Moja reakcja
bya taka, e zaczem szybko dziaa . Od razu przeszedem do
realizacji pomysu, podczas gdy inni, wcznie z moim znajomym,
nadal si nad tym zastanawiali.
Powiedziaem to ju wczeniej i powtórz jeszcze raz: pienidze lubi prdko , wszechwiat lubi prdko . Kiedy wpadasz na jaki pomys, natychmiast zacznij dziaa .
Jedynym powodem, dla którego od razu nie przechodzisz do
czynów, jest uczucie niepewnoci. Musisz si z niego oczyci .
Nie moesz si waha . Dlatego wanie potrzebujesz Klucza.
Kiedy dokonasz oczyszczenia, bdziesz wiedzia, co naley zrobi
— i po prostu to zrobisz.
Zwró uwag na jeszcze jedn rzecz: mój znajomy wcale nie
by zmartwiony, gdy dowiedzia si, e ju podjem dziaania
w kierunku realizacji tego samego pomysu, na który on wpad.
Wiedzia, e nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam stworzy ten
produkt. Wiedzia równie, e na wiecie znajdzie si miejsce dla
wszystkich. Da mi swoje wsparcie, a ja wsparem jego.
Kiedy oprzesz swoje ycie na Kluczu, bardzo czsto bdziesz
dowiadcza tego typu sytuacji, w której kada strona jest wygrana.

Oto inny przykad:
W zeszym tygodniu mój krgarz, dr Rick Barrett (www.healed
´bymorning.com), zobaczy u mnie torb z mikkiej skóry — co
w rodzaju stylowej sakwy — i wyzna, e chciaby mie tak sam.
Problem polega na tym, e kupiem t torb ponad rok temu za
150 dolarów i obawiaem si, e nie da si ju jej nigdzie dosta .

Jak przycign milion dolarów
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Czowiek, który mi j sprzeda, specjalizowa si w paskach oraz
sprzczkach. Ta torba to bya jednorazowa oferta. Jednak ja postanowiem sprawdzi , czy jestem w stanie przycign jeszcze
jedn tak sakw dla doktora Barretta.
Kadego dnia mylaem o tej torbie, przynajmniej raz lub dwa
razy dziennie. Powtarzaem sobie, e chc znale czowieka, od
którego j kupiem, i zapyta go, czy nie zosta mu jaki egzemplarz. Jednak czsto odpuszczaem sobie t spraw i koncentrowaem si na innych rzeczach.
Wyobra sobie, e wczoraj, ni z tego, ni z owego, dostaem
e-mail od czowieka, który sprzeda mi torb. Chcia si dowiedzie , czy otrzymaem pasek i sprzczk, które wysa mi w prezencie. Pomylaem, e to wspaniale, e si do mnie odezwa,
poniewa nie miaem z nim kontaktu od ponad pó roku. Postanowiem wykorzysta t okazj i od razu odpowiedziaem na jego
e-mail. Oczywicie nie omieszkaem zapyta o skórzane torby.
Sprzedawca odpisa mi bardzo szybko, informujc mnie, e nie
zajmuje si ju sprzeda toreb. Jednak doda, e w magazynie
znalaz dwie torby o innych rozmiarach ni ta, któr od niego
kupiem. Zaoferowa, e mog dosta obie za darmo.
Powiedzia: „Jest pan ywym dowodem na istnienie Mocy
Przycigania, dlatego mam ochot je panu ofiarowa ”.
Byem zszokowany.
Jednak pamitaem o tym, e Prawo Przycigania dziaa tylko
wtedy, gdy jestemy oczyszczeni: kiedy deklarujemy, co chcielibymy dosta , ale jednoczenie nie uzaleniamy wszystkiego
od ostatecznego wyniku. Beztrosko informujemy wszechwiat
o naszym marzeniu, a jeli przydarzy nam si okazja, wykorzystujemy j i natychmiast przechodzimy do dziaania. Na tym to
polega.

52

Klucz

Zauwa, e w tej sytuacji obie strony byy wygrane:
Dr Barrett móg wybra jedn z dwóch toreb o rónych rozmiarach, a ja mogem zrobi z drug to, co chciaem.
A co z czowiekiem, który podarowa mi obie torby?
Wysaem mu paczk z prezentami, w której znalazy si midzy innymi: zestaw pyt DVD The Missing Secret, pyta DVD
Humbug, moja najnowsza ksika Jak wprowadzi klienta w trans
kupowania. Nowa psychologia sprzeday i marketingu, a take kilka
innych niespodzianek.
Oprócz tego postanowiem przysporzy mu troch rozgosu,
podajc w tej ksice jego nazwisko i adres strony internetowej:
Rob McNaughton, www.robdiamond.net/.
Tak wanie dziaa Prawo Przycigania: kiedy jeste oczyszczony wewntrz, dostajesz to, czego wiadomie chcesz, albo nawet co lepszego. Jeeli jednak nie jeste oczyszczony, czsto
trafiasz na przeszkody — zazwyczaj cigle na takie same.
Wczoraj wieczorem telewizja wyemitowaa przebojowy film
Szklana puapka 2 z Bruce’em Willisem w roli gównej. Gówny
bohater, któremu ledwie udao si uciec terrorystom w pierwszej czci, znów musia pokona grup czarnych charakterów.
W pewnym momencie filmu Bruce Willis mówi: „Dlaczego cigle
przydarzaj mi si takie rzeczy?”. Gono odpowiedziaem ekranowi telewizora: „To Prawo Przycigania, kole”.
Dopóki nie uyje Klucza, eby si oczyci , bdzie przyciga
podobne sytuacje i nigdy nie zrozumie, e to on jest magnesem.
Historia czowieka, który nie jest oczyszczony, to wspaniay
materia na film, ale jednoczenie obietnica bardzo kiepskiego
ycia.

Dlaczego materialne rzeczy?
Stan ludzkiego umysu, jakim jest wybaczenie,
to magnetyczna sia przycigajca dobro.
— Catherine Ponder

Czasami ludzie zastanawiaj si, dlaczego czytelnicy moich ksiek albo widzowie filmu The Secret koncentruj si na takich rzeczach jak przycignicie nowego samochodu, domu albo nawet
szczcia. Niektórzy uwaaj to za „drobnostki bdce przejawem
samolubstwa”.
Prawda jest taka, e skoro tak wielu ludzi jest nieszczliwych
albo cierpi na brak zdrowia lub pienidzy, wykorzystanie Klucza
do zdobycia samochodu, domu, pracy lub szczcia jest po prostu
najszlachetniejsz rzecz, jak mog w tym momencie zrobi .
To nie jest samolubstwo, lecz krok w kierunku samorealizacji.
Czasami spotykam si z opini, e ludzie, którzy wykorzystuj Prawo Przycigania, maj zbyt materialistyczne podejcie.
Opinia ta jest nieprawdziwa, poniewa materia i duch to jedno.
Jestemy istotami fizycznymi, ale nasz istot jest duch. Wszystko, czego pragniesz, to symbole: konkretna rzeczywisto , która
jest zbudowana z energii. Ta energia to duch. Duch i materia to
dwie strony tego samego medalu. Pragnienie czego materialnego
to pierwszy krok do otwarcia si na ducha tej rzeczy, a take
na Twojego ducha oraz na ducha wszystkich innych rzeczy.
Jestem przekonany, e w pewnym momencie zaczniesz stawia sobie wysze cele. Kiedy ju zdobdziesz samochód lub dwa,
zarobisz wicej pienidzy albo udoskonalisz zwizek z partnerem,
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Twoje marzenia stan si mielsze. Wreszcie zrozumiesz, e
wszystko jest moliwe. Bdziesz chcia pomóc innym, a moe
nawet caej planecie. Wielu ludzi na wiecie powicio temu cae
swoje ycie: wykorzystuj oni Prawo Przycigania w leczeniu raka,
AIDS, likwidowaniu ubóstwa itd.
Dobrym przykadem jest Oprah Winfrey. Gwiazda otwarcie
przyznaje, e stosuje zasady przedstawione w filmie The Secret,
a jej praca na rzecz krajów Trzeciego wiata jest nieoceniona. Podobnie postpuje Larry King, który zaoy fundacj dla osób
chorych na serce. George Foreman, mistrz boksu wagi cikiej
i pomysodawca centrów dla modziey, równie naley do tej
licznej grupy filantropów.
Wielu nauczycieli, którzy wystpili w The Secret, stara si zmieni wiat na lepsze.
Jack Canfield zamierza dokona transformacji polityki. Lisa
Nichols wybiera si do Afryki, aby pomóc jej mieszkacom. Ja
zajmuj si problemami bezdomnoci i ubóstwa, poniewa sam
dowiadczyem i jednego, i drugiego. Oprócz tego wspólnie z trenerem fitness Scottem Yorkiem pomagam ludziom jednoczenie
rozwija firm i dba o dobr kondycj (wicej dowiesz si na
stronie www.yourbusinessbody.com).
Z Prawa Przycigania korzystaj równie ludzie, o których
nigdy nie syszae, a których wkad w rozwój spoeczestwa jest
nieoceniony. Cynthia Mann zorganizowaa Kampani Czerwonej
Szminki, w której zbieraa pienidze na zabiegi upikszajce dla
kobiet chorych na raka, cierpicych na spadek poczucia wasnej
wartoci. Z kolei Tammy Nerby, artystka komediowa, zbiera
nagrania z pozdrowieniami i wyrazami szacunku dla onierzy
stacjonujcych za granic, tak aby czuli si kochani przez naród.

Dlaczego materialne rzeczy?
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Lista jest bardzo duga.
Wikszoci spoecznych problemów nie da si zlikwidowa
z dnia na dzie. Jednak nie martw si: pracuj nad nimi wspaniali
ludzie, którzy chtnie korzystaj z pomysów zaprezentowanych
w The Secret oraz Mocy Przycigania.
Musisz zrozumie jedno: nabywajc umiejtno przycigania
materialnych rzeczy, udowadniasz sobie, e to naprawd dziaa.
Jeli jeste bezrobotny i uda Ci si znale prac dziki wykorzystaniu Klucza, pokaesz sobie i innym, e te zasady s skuteczne. Jeeli nie masz samochodu, ale dziki pomysom opisanym
w tej ksice przycigniesz do swojego ycia nowe auto, bdziesz
móg bez wahania powiedzie , e umiesz ksztatowa wasn
rzeczywisto . Zmiany zachodzce w Twoim yciu stan si materiaem dokumentujcym Twoj ewolucj w procesie przebudzenia.
Nie zastanawiaj si nad tym, co robi inni, lecz zadaj sobie pytanie: Co Ty robisz?
W jaki sposób Ty pomagasz wiatu?
Jakie sprawy wspierasz, jakie dziaania podejmujesz?
W jaki sposób starasz si zmieni wiat na lepsze?
Kiedy mylisz o tym, czego chciaby dla siebie, zastanów si,
co chciaby podarowa wiatu. To nasza wspólna przygoda. Jeeli
bdziesz postpowa wiadomie, to, co przycigniesz do swojego
ycia, moe pomóc wszystkim ludziom. Zachcam Ci do tego,
eby myla bardziej globalnie ni dotychczas i zacz dziaa
w szlachetnych sprawach. Nie musisz od razu by Matk Teres
— wystarczy, e zmienisz si w cichego anioa speniajcego
dobre uczynki w najbliszym otoczeniu.
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Jak powiedzia Mahatma Gandhi: „Bd zmian, któr pragniesz ujrze w wiecie”.
Jeste ni?
Bdziesz ni?
Kiedy?

