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 ÚVOD.

Víme, že u mnoha z vás je častým problémem finance. Všichni 
následovníci Ježíše Krista by se měli učit zákonu, který, pokud budou 
nasledovat, jim umožní vystoupit ze všech podmínek nedostatku, omezení,
neochoty, nemoci a neštěstí, které se mohou projevovat. Ptáte se, zda je to 
skutečně možné a zda existuje zákon, který, pokud bude dodržen, nám to 
umožní.

Důrazně říkáme, že takový zákon existuje a že můžete být osvobozeni od 
strachu a nadvlády peněz, že můžete mít hojnost všech dobrých věcí, že 
můžete žít dobře a šťastně a můžete dosáhnout dokonalé harmonie se 
všemi oblastmi vašeho života, pokud chcete tyto věci natolik, abyste se 
naučili dodržovat tento zákon. Říkáte, že byste udělali cokoli, abyste 
získali tak úžasná požehnání, pokud je to lidsky možné. 

Je to nejen možné, ale dokáže to každý, kdo je naplněn takovou touhou. 
Vězte velkou pravdu, že vaše Vyšší Já vám dovoluje být v takových 
nešťastných podmínkách pouze proto, abyste mohli hledat a získat 
znalosti, sílu a schopnost je ovládat, abyste se od nich navždy osvobodili a 
zaujali své skutečné místo v životě a získali v něm dědictví dobra, které je 
tu pro vás, kdykoli se stanete dostatečně moudří a silní, abyste si jej 
nárokovali a využívali pro dobro druhých a ne pro sobecké účely. 

Nejprve vězte, že je to všechno záležitost vědomí a že vy sami jste za tyto 
podmínky odpovědní: sami jste si je stvořili a pevně je drželi ve svém 
vědomí, jinak by se tak jasně nevyjádřili. To vše se učí v těchto velkých 
slovech: „Jak si člověk myslí ve svém srdci, takový je i on“.

Víme, že jste to již mnohokrát slyšeli, a tak často, že se to mohlo stát 
starým příběhem. Někteří z vás se pokusili to dokázat a zbavit své vědomí 
všech svých negativních myšlenek; ale protože to vyžadovalo rozhodné a 
vytrvalé úsilí, brzy jste se unavili, kvůli silné opozici, se kterou jste se 
setkali, a pak jste upadli zpět do současných starých podmínek a  staly jste 
se bezmocnějším, než jste byli předtím.
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Jiní možná slyšeli o tom přísloví, ale to na ně nezapůsobilo; protože 
nemohli přijmout tvrzení, že některá z ne harmonií v jejich životě je 
výsledkem jejich vlastní víry nebo jejich minulého myšlení 
vykrystalizovaného do víry. Raději za to všechno viní  některé jiné a 
dokonce i Bohu přisoudili podíl na vině.

Hlavním problémem téměř každého je, že si neuvědomuje, kolik 
negativních a destruktivních přesvědčení s sebou nese v podvědomých 
říších mysli a které se vkrádají do vědomé mysli, kdykoli jsou osvobozeni 
od zájmu o jiné věci. 

Dokud nebudete moci začít studovat svou mysl a sledovat a zaznamenávat 
tato negativní přesvědčení, až přijdou a zjistíte, že jsou skutečně 
přesvědčení a odmítnete jim další podporu, není pro vás velká naděje.

Ve skutečnosti je to první věc, kterou se musíte naučit. Ti, kdo jsou příliš 
mentálně líní, aby takové sledování a kontrolu svých myšlenek prováděli, 
jsou obvykle ti, kteří nevěří, že jejich vlastní myšlení a víra pro ně 
vytvářejí všechny podmínky, které se nyní projevují v jejich životě.

Nezáleží však na tom, zda to považujete za pravdivé nebo ne; je to zákon. 

6



                                                     ZÁKON.

Nyní, pokud jste připraveni slyšet zákon, řekneme to slovy, kterým může 
rozumět každý.

Všimněte si těchto slov a nechte je na vás působit, takže od této chvíle, 
budou ve vaší mysli žít jako hlavní vliv.

Cokoli si myslíte a držíte ve vědomí jako takové, projevuje se ve vašem
těle nebo záležitostech(realitě. )

Ať už to přijmete, nebo ne, zvažte na chvíli pravdu, že každá myšlenka, 
kterou si myslíte, zejména ty, které se nějakým způsobem týkají sebe 
sama, se vznáší ve vaší duševní atmosféře, stejně jako dítě zůstává blízko u
svého rodiče. Tyto myšlenky o sobě dostávají život, který je udržuje, z 
pocitu, který do nich vkládáte. 

Jinými slovy, samotné myšlenky jsou pouze mentální formy, ale když je 
považujete za pocity jakéhokoli druhu, naplníte tyto formy životem a 
stanou se živými věcmi, které se k vám, jejich rodičům, vracejí, aby byli 
živeny ještě větší živou mocí. Všechen pocit, který vyjadřujete, je život,  
důležitá životní síla a pokud jste to věděli, všechny myšlenky, které trvale 
ovlivňují vaši mysl a obtěžují vás, jsou jen vaše duševní děti, které touží 
po jídle a pozornosti a které přinášejí více znepokojení, úzkosti nebo 
strachu od vás; všechna jsou vynikajícím jídlem s bohatou vitální silou a 
díky nimž rychle rostou, dokud se nestanou tak silnými, že časem 
ovládnou vaši mysl, takže sotva budete myslet na cokoli jiného. 

I když je pravda, že tyto myšlenky pro vás existují pouze tehdy, když je 
pustíte do své mysli, to znamená, že jsou pro vás důležité pouze tehdy, 
když jim věnujete pozornost a uznání, ale na druhou stranu jejich moc nad 
vámi a jejich životem můžete rychle zrušit pouhým poznáním zákona a 
odmítnout je krmit déle životní sílou tím, že jim nevěnuje další pozornost 
nebo zájem, a neměli by jste je vyslovovat,  protože vyjadřovat takové 
myšlenky znamená, rozhodně a rychle je přivést do manifestace, protože 
mluvené slovo je daleko silnější než myšlenka. 
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