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Formule peněz

Vesmírná hojnost se projevuje 
proudem peněz v mém životě

V průběhu týdne si zapište tuto formuli čtyři-
apadesátkrát ráno a večer. Vyslovujte ji během 
meditace, relaxace i před spaním. Rozešlete ji na 
pohlednicích svým známým, rozešlete ji e-mai-
lem, aby se vám ve virtuálním prostoru vytvoři-
la informačně-energetická matrice. Nechť se tato 
formule přes vás tisíckrát znásobí. Představte si, 
že tato formule a její odnože hrají roli magnetu. 
V okamžiku, kdy ji píšete, opakujete a rozesíláte, 
vytváříte zvláštní psychologickou anténu, jež za-
chytává vibrace hojnosti.

Cvičení
Toto cvičení je založeno na principu psychické 

koordinace stavu, který odpovídá této formuli.
1. Nechť kódem této formule je slovo 

„proud“.
2. Vyslovte slovo „proud“ třikrát a pomalu od-

počítejte od devíti k jedné. Poté proneste formuli 
devětkrát: přitom byste se měli nacházet ve svém 
ideálním stavu. Vizualizujte si, jak vám proud 
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kosmické hojnosti naplňuje vaši auru, jako by 
to byly něžné sluneční paprsky. Vše provádějte 
nejlépe za překrásného slunečního dne, kdy jste 
přeplněni kladnými emocemi. Kocháte se doko-
nalostí přírody, nekonečností modrého nebe, vše 
kolem kvete, plodí a zraje a vše vůkol oslavuje 
život. Jste součástí celku. Svět je stvořen pro vás, 
stejně jako pro každou živou bytost. Všichni jsou 
pro všechny a vše je obsaženo ve všem. To se  
do vás vlévá plnost hojnosti a jednota v různos-
ti a mění se na proud úspěchu, štěstí, prosperity  
a harmonii. Znovu a znovu opakujte: „Kosmic-
ká hojnost se projevuje proudem peněz v mém 
životě.“ Zafixujte si tento stav, vyslovte kódové 
slovo „proud“ a odpočítávejte od jedné k devíti. 
A znovu proneste slovo „proud“ a přitom dvakrát 
spojte ukazováček a palec na pravé ruce. Toto 
gesto (mudra) hraje důležitou roli v mnoha ezote-
rických psychotechnikách. Popis muder úspěchu 
a bohatství se poskytuje na mistrovském kurzu.

3. Tuto techniku provádějte v průběhu týdne 
denně, dokud se váš stav nestabilizuje.

4. Pokaždé, kdy pronášíte slovo „proud“ a dva-
krát spojujete prsty, se vám v podvědomí bude 
spouštět program úspěchu. Bude to stejné, jako 
byste opakovali formuli stokrát za sebou a vstou-
pili do ideálního stavu.
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Darujte radost

„Nepřidávaj smutka duši své a nenuz sám v své 
radě. Veselé srdečné, tj. život člověčí i poklad 
svatosti bez skonanie, a utěšeni mužovo, tj. jeho 
dlúhověčnost. Slituj sě nad svú duší ty, kdo sě 
bohu líbíš, a buď v čistotě a přihromaď své srd-
ce k jeho svatosti a smutek zažeň daleko ot tebe. 
Nebo smutek mnohé zabíjíš a nenie v něm žád-
ného užitka.“

Sirachovec 30:22-25

Štěstí není údělem pragmatiků ani utilitářů. 
Štěstí je cesta bez cesty, bezcílný cíl, je to puto-
vání do neznáma. Štěstí je apoteóza nenadálosti. 
Štěstí nemůžete řídit, nemůžete je vytvořit ani je 
organizovat. Štěstí je to, co se nachází za hranice-
mi vašeho úsilí. Pochopte však to nejdůležitější: 
štěstí je vždy s námi. Je to nečekaný stav splynutí 
vaší osobnosti s vaším vědomím; je vždy s vámi 
jako dýchání, jako tlukot vašeho srdce.

Štěstí je s vámi vždy, ovšem pokud je budete 
hledat, naleznete pouze utrpení, jelikož v procesu 
hledání minete štěstí. Utrpení je nepřítomnost štěs-
tí. Pokud hledáte štěstí, potom tímto hledáním po-
tvrzujete, že nemáte štěstí, a jestliže nemáte štěstí, 
znamená to, že je přítomno utrpení nebo děsivý 
existenciální spánek, zapomnění, které je horší 
než smrt a utrpení. Utrpení a štěstí stojí vždy vedle 
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sebe. Štěstí máme uvnitř sebe a utrpení vně. Ne-
rozumní lidé je hledají umanutě vně sebe – v pe-
nězích, v moci, náboženství; těkají po celém světě  
a zoufale hledají někoho, kdo by je naučil, jak na-
jít štěstí. A zatím je třeba se vrátit k sobě a štěstí 
nehledat. Pokud jste neuviděli štěstí ve své osobě, 
jak je potom chcete najít vně sebe? Lidé se však 
honí za vším, což jim poskytuje jediné – vždy jim 
něco chybí.

Ti, kteří nedosahují toho, co si přáli, se snaží 
stále znovu a znovu; mluví o „naději“, o trpěli-
vosti, o pokoře. Jenže naděje způsobuje zlome-
niny, naděje mrzačí a sráží na úroveň fyzických 
zákonů. Existuje svět „mít“ a existuje svět „být“. 
Naděje spojuje různé fragmenty světa „mít“. 
V tomto světě existují taková monstra jako „hle-
dání“, „úsilí“, zklamání“ či „pokus“. Tato monst-
ra řídí všemožné typy duchovních, věštců, učite-
lů. Mohou vyprávět, ukázat, poučit, jak co činit 
správně, jak se posedle honit za něčím, jak hledat 
a nacházet, jak správně věřit a milovat. Odhoďte 
nekonečné „jak“ a jednoduše „buďte“. Buďte bez 
jakékoliv příčiny, buďte jen tak.

Dokud jste sami nedosáhli vnitřního štěstí, 
které není podmíněno ničím vnějším, nemůžete 
ani ostatním pomoct získat štěstí. Říkám-li „zís-
kat štěstí“, prosím pochopte, že mám na mysli 
nikoli „veškeré štěstí“, protože to je nekonečné, 
bezbřehé jako oceán, jako vesmír. Mám na mysli 
„přistoupit k oceánu“.
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Jakmile se naplňujete blažeností, tak ta bude 
přetékat přes okraje vaší mysli, přelévat se 
za hranice vašeho těla a rozšíří se na ostatní. 
Ovšem to není oběť, je to jásot. Je to vzájemná 
výměna lásky a světla, je to koupání se v moři 
blaženosti a štěstí. Pociťujete nekonečné štěstí  
a přitom vyzařujete lásku a koupete se v emana-
cích lásky jiných bytostí.

Není třeba se obětovat. Dokud nebudete přepl-
něni štěstím, nemůžete nikomu nic obětovat. Pokud 
někdo říká, že se kvůli vám obětoval, chvíli pozo-
rujte, zda to nedělá proto, aby vás týral. Sebeoběto-
vání je nejčastěji pouze trik pro mučení jiných.

Vaše jediná oběť je být šťastný, radostný, bla-
žený a překypující láskou. Tyto emanace budou 
dosahovat k jiným lidem, proto nikdy nikomu ne-
říkejte, že obětujete sebe sama. Kochejte se sebou 
samým, užívejte si sebe sama, buďte přeplněni 
blažeností a potom bude vaše blaženost přetékat 
na jiné lidi. To není oběť. Nikdo vám nic nedluží, 
nikdo vám nemusí být vděčný. Naopak vy budete 
pociťovat vděk k jiným, protože se účastnili va-
šeho štěstí a byli vlnami v oceánu blaženosti.

Nejste-li naplněni světlem, jak potom můžete 
pomoct ostatním lidem, aby byli světlejší? Služba 
lidem nemůže být povinnost a dluh, musí vychá-
zet spontánně z vás. Pokud něco dáváte pravou 
rukou, musí to být natolik náhlé a spontánní, že 
to levá ruka ani netušila*. 
* Odkaz na biblické „ať neví tvá levice, co činí tvá pravice“ – pozn. red. 
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Ale pokud služba či oběť pochází od smut-
ného, nešťastného člověka, potom to nepřinese 
ostatním nic jiného než utrpení a mučení, nebo 
bude vše pouhou přetvářkou. Jste-li skleslí a bez 
energie, budete pramenem utrpení pro ostatní. 
Zároveň však vás prosím o oběť: obětujte utrpe-
ní, závist, hněv, lakotu svou hloupost i deprese. 
Co je špatného na tom být šťastný? Vyhýbejte se 
obloukem všemožným učitelům, pseudosvětům, 
věštcům, ideologům dekadence, kteří prohlašují, 
že blaženi jsou plačící, trpící, strádající a vyhnan-
ci. Ne, ne, ne, překroutili první z prvních přikázá-
ní: blaženi jsou ti, kdo pociťují blaženost a štěstí.

Žijete ve zvrácené společnosti, v království 
křivých zrcadel. Jste-li šťastní, odráží-li se vám 
na obličeji radost, máte-li jasné čelo, pak lidé cítí, 
že něco není v pořádku, začínají být při kontak-
tu s vámi neklidní a začínají k vám přistupovat, 
jako byste byli blázni. Každý byl často svědkem 
toho, jak štěstí, radost a úspěch jiných vyvoláva-
ly u lidí pouze závist a agresivitu. Jak je to vše 
zvrácené! Vaše štěstí způsobuje utrpení jiným  
a vaše neštěstí plodí potěšení. Zatímco lidé vyja-
dřují soustrast s vaším neštěstím, zlobně se radu-
jí; jakmile vidí vaše štěstí, jsou nešťastní. Copak 
je ale štěstí hřích? Naopak, být šťastný je nejvyšší 
ctnost. Buďte šťastní! Šiřte kolem sebe vlny štěs-
tí, paprsky radosti i auru blaženosti.
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Formule radosti

Moje radost je dostávat. 
Moje radost je dávat. 

(Bůh s tebou, Bůh se mnou.)

Opakujte si tuto formuli, když si něco mezi se-
bou vyměňujete, prodáváte nebo kupujete. Ovšem 
stejně jako jiné formule je i tuto nutné opakovat, 
prozpěvovat si a deklamovat co možná nejčastěji 
(tři sta až tisíckrát) po dobu jednoho týdne, abys-
te nasáli její energii, pocítili její rytmus a pronikli 
do jejího prostoru.

Jakémukoliv obchodníkovi – od pouličního 
prodejce zeleniny po obchodníky s kosmickými 
raketami – přinese pronášení této formule sílu, 
radost, úspěch, dostatek, bezpečnost, zvýšení pro-
deje a prosperitu. Pokud obchodujete bez rados-
ti, pak vám peníze procházející vašima rukama, 
vaším rozumem, vaším životem budou odebírat 
vaši životní energii a budou vás ničit. Prodávejte 
a nakupujte i smlouvejte s radostí, jako když hra-
jete veselou hru. Jinak se do toho nepouštějte.
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Cvičení
1. Pokuste se prodávat s radostí, s úsměvem  

i vesele a přitom si dovolte prožívat fakt, že po-
máháte lidem získat pro ně něco důležitého a po-
třebného. Můžete získat pohlednice, knihy, malé 
suvenýry, svázat si malou kytičku, vyzkoušet sám 
sebe jako prodavače a nabízet ji na ulici kolem-
jdoucím.

2. Popřemýšlejte nad tématy: když si hledáte 
práci, vlastně prodáváte svůj čas, svoji energii  
i své schopnosti (to znamená, že je měníte na pe-
níze); jaké formy směny (obchodu) existují v ro-
dinných vztazích, v přátelství, ve vztahu člověka 
a přírody, člověka a Boha, v dobročinnosti nebo 
v pokání.

3. Posuďte, zda neprodáváte zaměstnavatelům 
svůj čas a talent příliš levně. Na kolik si ceníte 
sebe sama, svou práci, své schopnosti? Co vám 
překáží, abyste svým silám a schopnostem dodali 
vyšší cenu?

4. Učte se prodávat a kupovat, ale čiňte to však 
jako hru – radostně.


