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Słowo od autorki

Drogi Czytelniku, pozwól, że na początek przytoczę anegdotę, która w pełni 
obrazuje temat książki, którą trzymasz w Twoich dłoniach. 

Dwóch Mistrzów Zen smażyło się w piekle. Po upływie setek lat, gdy 
odsiedzieli swoją karę, przywołano ich przed oblicze władcy podziemi. „Wy 
dwaj otrzymacie nową szansę. Możecie wrócić do życia na ziemi. Jeśli tym 
razem zrozumiecie powiązania, nigdy więcej nie będziecie musieli wracać do 
piekła.” 

Obaj mistrzowie ze zrozumieniem kiwnęli głowami. Władca podziemi 
kontynuował: „Mam do wyboru dwa style życia. W jednym z nich przez całe 
Twoje życie na ziemi będziesz otrzymywał pieniądze. W drugim stylu życia 
przez całe Twoje życie na ziemi będziesz dawał pieniądze. Teraz każdy z was 
musi wybrać jeden styl życia”. 

Pierwszy z mistrzów przepchał się na przód wołając: „Ja wybieram to życie,  
w którym cały czas będę otrzymywał pieniądze!”. - „Dobrze niech tak będzie, 
odpowiedział władca Podziemi. „No dobrze … „ - westchnął drugi - „czyli 
pozostaje mi tylko ta druga możliwość, w której będę całe życie dawał 
pieniądze”.  

Władca Podziemi zaśmiał się z zadowoleniem i rzekł do pierwszego: „Ty 
powrócisz na ziemię w inkarnacji żebraka” a do drugiego dodał: „A Ty             
w inkarnacji miliardera”. „Co???” - krzyknął pierwszy mężczyzna - „Dlaczego? 
Myślałem, że będę całe życie dostawał pieniądze”. Władca podziemi odparł: 
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„Tak też będzie. Biedni, bezdomni, żebracy, potrzebujący cały czas otrzymują 
pieniądze. Bogaci zaś są tymi, którzy stale dają pieniądze”. 

Ta książka powstała z myślą o tych ludziach, którzy chcą żyć w bogactwie      
i obfitości. By móc dawać pieniądze, a nie ciągle o nie prosić, należy wyrobić 
w sobie pewną świadomość bogactwa i obfitości, a także uaktywnić magiczne 
energie przypływu - a nie odpływu dóbr materialnych. By żyć w szczęściu 
należy zachować pełną równowagę i wolność pomiędzy braniem a dawaniem. 

Wolność ta polega na usunięciu wszelkich barier i zahamowań w dziedzinie 
brania i dawania. Tutaj nie chodzi o to, co dokładnie dasz, a co otrzymasz, ani 
o to, by bezsensownie wyrzucać lub gromadzić dobra materialne. 

Tutaj chodzi o to, by rozpoznać własne blokady, wewnętrzne poczucie winny, 
które prowadzi nas do bycia winnym - coś - komuś. Energetyczny dług 
odzwierciedla się także w długach materialnych.

Drogi Czytelniku wiele osób, które szukają mojej pomocy w dziedzinie magii 
bogactwa, nie wie od czego zacząć aktywację przypływu obfitości, dlatego od 
tego rozpoczynam tą książkę, która krok po kroku poprowadzi Cię do Twojego 
własnego dobrobytu.

Na początku naszej wędrówki musimy znaleźć przyczyny, które blokują 
energetyczny przypływ dóbr i obfitości w Twoim życiu. W tym celu usiądź 
spokojnie w miejscu, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Weź               
w dłonie pustą kartkę papieru i długopis a następnie odpowiedz na poniższe 
pytania:


