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1. Poulièní koumáci 
21. století

Myšlenka bez činu je pouhý sen. 
Čin bez myšlenky je noční můra.

Japonské přísloví 

Ani nejlepší bankovní poradenství vás spolehlivě neochrání před nenadá-
lými výkyvy trhu. Neexistuje žádný fond, který by vám dlouhodobě zajistil 
vysoké úroky. Bohužel opak vysokých úroků nejsou nízké úroky, ale žádné 
úroky, prudce rostoucí inflace a nedostatek peněz.

Existuje pouze jediná zcela bezpečná forma úroku. Tím je váš vlastní růst. 
Vaše cesta za úspěchem a penězi přináší každodenní dividendy. 

Tyto dividendy se nenazývají peníze, ale moudrost. Ovšem moudrost a pro-
nikavý úspěch k tomu, je věc ještě hezčí. Věřím, že vy, já, prostě kdokoliv z nás 
má právo dosáhnout blahobytu. Stejně tak věřím, že jej lze dosáhnout čestně, 
aniž byste se dostali do konfliktu s vlastními morálními zásadami. Podrobné
zkoumání lidského podvědomí přineslo několik nových poznatků, které mo-
hou proměnu vašich snů v realitu urychlit, nebo zpomalit. 

Základem všeho je energetická gramotnost. Pod tímto termínem rozumí-
me všechny techniky, které vám pomohou nalézt cestu pod slupku vlastního 
života. Říkejte tomu třeba „vnitřní informace“, jak kdo chcete. Každopádně  
do těchto sfér má přístup každý člověk.

Posun jako za Gutenberga

V každé dějinné epoše existovala úzká vrstva vyvolených, kteří byli ob-
dařeni schopností hlubšího vnímání. Někdy je nazývali šamany*, věštci nebo 
proroci, jindy pouze výrazem léčitelé. Společnost je považovala za podivíny  
a stranila se jich. Nicméně pokud se občan dostal do stavu nouze, nezbývalo 
mu než vyhledat některého z oněch vydědených podivínů a požádat jej o po-
moc. 

Postupem času se schopnost hlubšího vnímání stala něčím zcela normál-
ním. Schopnost pracovat s lidským vědomím prochází v poslední době razant-
ním vývojem, který je srovnatelný snad jen se skokem, jejž lidstvo naposledy 
zažilo díky Gutenbergově vynálezu. 

* viz kniha Šamanismus pro začátečníky: J. Endredy, Eugenika 2013
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Procházíme první érou lidské historie, ve které jsou energetické dovednosti 
běžně dostupné každému. Nalézáme se v epoše, kdy tyto schopnosti ovlivňují 
životy milionů, a možná desítek milionů lidí na celém světě.

Nyní se rychle přesuňme do současnosti na práh nového tisíciletí, kdy kla-
sické čtení patří k základním dovednostem člověka. Novinkou je intuitivní čte-
ní. Já sama jsem se mu učila mnoho let. A vy je možná také ovládáte. 

V každém případě energetická gramotnost v dnešní době oslovuje čím dál 
tím širší okruh zájemců, kteří hledají nejrůznější cesty k této vpravdě revoluční 
disciplíně.

Kde jsou ty peníze?

Možná si říkáte: „Tak, a dost o nějakých dovednostech. Byla tady řeč  
o programu, jak se stát magnetem pro peníze. Tady jsou moje peníze a mě za-
jímá, jak je rozmnožit. Takže k věci.“ 

Energetická gramotnost nabízí možnosti praktického využití pro genero-
vání zisku. Možná že znáte příručky typu, jak zbohatnout, které vycházely  
na konci druhého milénia. Občas budeme vycházet právě z nich. Jenom je 
vylepšíme a doplníme tak, aby byly použitelné i dnes.

Proè se energie nevytváøí poøád stejnì?
Na základní úrovni života vždy nalezneme určité množství energie, kte-

rou můžeme použít. Například vezměte libovolný papír a proveďte změnu 
tak, že jej roztrhnete.

Zvuk trhané stránky možná bude lahodit vašim uším. Ve fyzikální 
terminologii představuje zvuk energii, jež se uvolňuje při strukturální 
změně listu papíru.

Nyní se posuneme dál a provedeme změnu na úrovni chemické, což 
uvolní ještě víc energie. Vezmeme stejnou čtvrtku papíru a spálíme ji. Až 
plameny uhasnou, uvidíme, že energie sice máme více, ale ne tolik, aby 
nám uvolněné teplo vystačilo třeba na celý rok. 

Nyní se přesuneme ještě dál a zkusíme provést změnu na úrovni ato-
mární. Představte si, že bychom atom rozdělili stejně, jako dělíme list 
papíru. Tolik energie bychom snad ani nechtěli. 

Energetická dovednost není povrchní záležitost. Jde daleko více do hloub-
ky. Vzhledem k tomu, že hloubkové složité metody pracují s větším energetic-
kým potenciálem, je zřejmé, že i program Jak přitáhnout peníze je energeticky 
daleko účinnější než některé staré techniky. (Nechci tím však staré techniky 
shazovat, i ony mají svou váhu a účinnost.)
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Zásady prosperity + zásady úspìchu 
= KèKèKèKèKè

Z historické perspektivy zůstaly dosud vydané knihy o úspěchu na povrchu. 
V zásadě je lze rozdělit do dvou kategorií. 

•  Knihy o úspěchu – u nich je kladen důraz na objektivní kroky na cestě  
k blahobytu a bohatství.

•  Knihy o prosperitě – nabízí lekce, jak přemýšlet, jak konat, aby výsled-
kem subjektivní snahy byla prosperita.

Knihy o úspěchu myšlenkově klouzaly po povrchu. „Hloubku“ jste nalezli 
pouze v návodech, jak byste měli přemýšlet, co byste měli vykonat a jak moc 
tvrdě máte pracovat. Zároveň byly tyto knihy až příliš úzce zacíleny na intelek-
tuály. Jestliže jste si přáli, aby váš příjem rostl, nenašli jste jiný návod než pra-
covat tvrději, vytvářet propracovanější plány a spřádat sofistikovanější sítě.

Myslíte si však, že čím více rad a zaručených tipů se objeví v titulu knihy, 
tím víc peněz se objeví na vašem účtu?

Všichni učitelé a rádci minulého tisíciletí sice nabízeli rozvinuté strategie  
i rafinované postupy, ale zcela ignorovali vnitřní zdroje člověka, jejichž aktiva-
ce je nezbytná k tomu, aby vše fungovalo tak, jak má. Energetická gramotnost 
je mimo jiné užitečný nástroj pro diagnózu vnitřních bloků. Díky energetic-
kým schopnostem lze čerpat energii i z mocných vnitřních zdrojů, například  
z aury. Pouze s hlubokým duchovním zázemím dostanou vaše kroky správnou 
dynamiku.

Naproti tomu knihy učení o prosperitě trpěly jinými neduhy. Hloubka lidské-
ho vědomí byla zkoumána jen jako podružný prvek lidské spirituality. Zbytek 
uvažování o vztahu člověk–blahobyt postrádal jakoukoliv duchovní úroveň. 

Všechny návody a myšlenky obsažené v podobných knihách sice zněly te-
oreticky velice atraktivně, avšak v praxi jste objevili mnoho trhlin*. Jen pár 
jedinců vědělo, jak překonat obtíže. Jak mě nové myšlenky ovlivní? Jak na to 
bude reagovat má duše jako celek? Nemyslím tím pouze tu část svého Já, která 
touží po spáse a božském klidu.

Zde je kámen úrazu. Každou změnu v životě následuje mnoho důsledků, 
které nejsme schopni předvídat. Můžete si být jistí, že pozitivní změny ne-
přinášejí pro lidský energetický systém jen pozitivní důsledky. Co dělat, když 
se úspěch dostaví jen napůl? Dosáhnete sice prosperity, ale váš energetický 
systém zůstává zablokován? 

Sáhnu opět po analogii. Představte si úžasnou čokoládovou tyčinku. Teprve 
ji vidíte a už se vám sbíhají sliny. Sníst tuto dobrotu je přímo božský požitek, 
který vás zahřeje na duši. Když potom navštívíte doktora a necháte si udělat 
krevní testy na obsah cukru, budete nepříjemně překvapeni. 

* viz Když nefunguje zákon přitažlivosti: S. Miller, Eugenika 2012
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Stejně tak nejsme schopni zcela správně odhadnout, co v praxi udělají tech-
niky na zbohatnutí s naší duchovní energií. 

Nyní se vraťme k energetické gramotnosti a příbuzným léčebným meto-
dám, kterými se mnoho lidí na konci milenia začalo systematicky zabývat. 
Není od věci si připomenout některé objevy, které se během posledních let 
prosadily na poli energetické gramotnosti.

•  Holistické léčebné systémy, které umí léčit i problémy fyzického rázu.
•  Akupunktura, homeopatie, reiki, energetická medicína nebo další 

techniky dosahují pronikavých úspěchů, protože nápravné kroky jsou či-
něny na úrovni aury.

•  Harmonie a klid na úrovni aury má samozřejmě dopad i na ostatní as-
pekty života.

•  Jiné metody a techniky, například energetická psychologie, se mezitím 
zaměřily na oblast duševního zdraví a dosáhly v těchto sférách výrazných 
úspěchů.

•  Odstranění zbytků negativní energie nahromaděné v astrální rovině 
vedlo k rozvoji energetické spirituality. 

Nikdo, ale opravdu nikdo zatím však nepřišel s návodem, jak energetickou 
gramotnost aplikovat na oblast osobního růstu a prosperity.

Historie idejí… a tvé penìženky

Podívejme se na ideu energetické gramotnosti v kontextu vývoje lidského 
myšlení. Pro konec druhého milénia byly charakteristické termíny jako ho-
listická léčba, New Age a harmonie duše a těla. Ačkoliv tyto myšlenky byly 
ve své době považovány za revoluční, ve skutečnosti plnily úlohu přechodu  
ke zcela novým myšlenkám.

Určitě si vzpomenete na ty pionýrské časy, kdy nám holističtí léčitelé neustá-
le připomínali, že nezbytným předpokladem pro zdar léčby je vnímání osobnosti 
ve všech jejích částech, energetickou nevyjímaje. Vzpomenete si na ohromující 
dojem, který ve vás nové učení zanechalo? Nezměnil se váš život od základu?

„Cože, doktor není jediný, kdo se stará o mé zdraví? Tím, kdo se má starat 
nejvíc, jsem já sám?“ 

Miliony z nás v té době vzaly odpovědnost za své životy do vlastních rukou 
a vyhledaly učitele jógy, přírodního léčitele, profesionálního terapeuta, prostě 
někoho, kdo by jim otevřel dveře k alternativní medicíně. 

Nicméně tehdy na konci 20. století jsme všichni, jak léčitelé, tak klienti stá-
li, teprve na začátku cesty. Cítili jsme, že potřebujeme jít ještě hlouběji, jenom 
jsme nevěděli jak. 

Jenom to, že do léčby zahrneme všechny tři části svého Já, ještě samo o sobě 
není zárukou úspěchu. Jak u těla, tak i u mysli a duše můžeme podlehnout po-
vrchnímu dojmu a ve skutečnosti k tomu často docházelo. Před pár lety v těch 
hektických dnech i protřelí praktici někdy podlehli dojmu, že už jsou pod povr-
chem, aniž by přitom pronikli byť jen slupkou. 



22 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITARose Rosetree PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITARose Rosetree

Naštěstí v novém miléniu nejmodernější techniky již zahrnují i energetic-
kou dovednost. Nyní jsme již schopni skoro s matematickou přesností určit, 
jestli je energie opravdu přítomná. Jsme již schopni rozlišit objektivní skuteč-
nost od fantazií. Staré techniky jako relaxační odpověď nebo stresový mana-
gement měly velký potenciál. Jenomže nové metody jako energetická medicí-
na nebo energetická psychologie přišly s výsledky, o jakých se pionýrům ani 
nezdálo. Je to jako srovnávat rychlost koňských povozů s Porsche. Raketový 
rozvoj alternativní medicíny vedl k tomu, že dnes, kdy za sebou máme již so-
lidní základnu, můžeme své učení směřovat i do kdysi nepřístupných oblastí, 
jako je svět financí.

Èeho se chytit?

S pomocí energetické gramotnosti jsme schopni určit, která energie je nej-
lépe využitelná ve spojení s technikami na zbohatnutí. 

Selský rozum nám radí: „Nedávejte všechny vejce do jednoho košíku.“ První 
průkopníci, kteří se zabývali vztahem duchovna a peněz, podlehli představě, že 
jde pořád o variaci na jedno téma. Prostě, že stačí připíchnout na velkou tabuli 
alternativní medicíny další obrázek s názvem finance.

Například můj kamarád Chris podlehl zdánlivé převoditelnosti starých me-
tod do nových podmínek. Ale Chris je však energeticky limitován. Má v sobě 
staré nefunkční vzorce a negativní energii. Nic z toho není problém, který by 
nebylo možno odstranit. Bohužel Chris o svých energetických blocích nemá 
ani potuchy, a proto s nimi nic nedělá. Jedinou relativně plně funkční Chriso-
vou oblastí je čakra solar plexu. Zbytek je zablokován a nevyzařuje žádnou 
aktivitu. 

Chris si přečetl Briana Tracyho velmi pečlivě a snažil se do puntíku řídit 
jeho radami. Pochopitelně díky tomu, že nemohl využít veškeré své energetic-
ké zdroje, se očekávaný výsledek nedostavil. Kvůli tomu se Chris samozřejmě 
cítil méněcenný a veškerou vinu házel na sebe. 

V dobách, kdy se energetické gramotnosti nepřikládala taková váha, exis-
tovaly tisíce podobných Chrisů. Ovšem dnes, kdy jsme schopni přesně rozlišit 
tok energie, není problém najít jakýkoliv energetický blok u kohokoliv, kdo  
o to má zájem. 

Chrisův problém může také souviset s přehnaným nadšením a nadměrným 
očekáváním, se kterými se do učení pouštěl. Na tyto aspekty však autoři best-
sellerů o tom jak zbohatnout, nemysleli. Pokud o energetické gramotnosti nic 
nevíte nebo máte pouze povrchní znalosti, pak se můžete snažit klidně několik 
let a dělat všechno podle plánu, aniž byste poznali, že jste se nepohnuli ani  
o píď. 

Samozřejmě, můžete své snažení porovnat s realitou. Výsledkem ovšem 
může být rozčarování a deprese, přestože jste všechno dělali správně a výsle-
dek žádný. (Hannah, má přítelkyně, o které se zmiňuji v kapitole „Věnování“, 
je zářným příkladem výše popsaného.)*

* viz Hlubší tajemství: A. Postma, Eugenika 2012
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Díky přidání aspektu energetické gramotnosti se podobným příkladům vy-
hneme. Energetická gramotnost umí přesně pojmenovat problém a zároveň jej 
vyřešit. S energetickou gramotností odpadnou slovní konstrukce typu: „ano, 
ale.“

Nejdřív vám pomohu určit, jestli jsou vaše energetické bloky skutečně pří-
činou neúspěchu. Poté vás zasvětím do tajemství, jak s energií pracovat. Uvi-
díte, že je to čistá a osvobozující práce přesně podle principu Udělej to sám.

Ovšem některé obecné problémy bych ráda vypíchla hned na začátku. 

Problémy strategií zamìøených na úspìch

Techniky zaměřené na úspěch zdůrazňují především vaši schopnost akce.  
V jejich hledáčku je vaše umění konat. Když si pečlivě projdete práci expertů 
na osobní úspěch, najdete několik oblastí, kde jejich metody nevykazují dob-
ré výsledky. Vždy najdete společného jmenovatele: pole lidské energie. Právě  
v této oblasti byla jinak úspěšná snaha těchto odborníků často sabotována. 

V dalších kapitolách se proto zaměřím, jak užít své energetické dovednosti 
k odbourání energetických bloků. 

Nejsilnější stránkou knih o tom, jak dosáhnout v životě úspěchu, je systema-
tičnost. Zlepšujete se postupně krok po kroku. Systematicky budeme pracovat  
i v této knize. Nejdříve zjistíme, zdali je vaše cesta k úspěchu energeticky bloko-
vána, a poté blok přesně lokalizujeme a stnovíme metody k jeho odstranění.

Problém strategií zamìøených na blahobyt

Leckdy inspirativní teorie blahobytu mohou mít v praxi a ve skutečné realitě 
katastrofální důsledky. K dosažení materiálního úspěchu nestačí pouze čistá 
inspirace. Co se týče energetické rovnováhy, mohou být důsledky na blahobyt 
zaměřených technik přímo destruktivní. 

Ať už jste se v minulosti zabývali učením o blahobytu nebo o úspěchu, 
příčiny možného zklamání lze v obou případech často hledat právě v tom, že 
jste v té době neměli ani základy energetické gramotnosti a nezbývalo vám než 
klouzat po povrchu klasických technik, jež jsou však už dnes překonány.

Program Jak přitáhnout peníze je určen především pro diagnostiku problé-
mů, které bez energetické gramotnosti neodstraníte.

Program Jak pøitáhnout peníze!

Ekonomická gramotnost představuje nejen problém, ale také řešení. Proto 
se dá říct, že program je charakteristický spíše uvolněnou a veselou náladou 
než vzlykáním a úpornou snahou. 
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Všechna jména, která zmiňuji v příbězích a příkladech v této knize, jsou 
smyšlená. Nicméně jsou to skutečné události, které jsem prožila se svými 
klienty během nespočetných hodin různých terapií.

Jsem přesvědčena, že i po etické stránce konám správnou věc, a to přesto, 
že zveřejňuji příběhy slavných lidí, kteří se však rozhodli vystavit své Já účin-
kům energetické gramotnosti. Používám techniky energetické gramotnosti, 
abych poodkryla, kým doopravdy jsou. Výsledky jsou často v přímém kontra-
stu s tím, jak se popisují oni sami.

Zdá se to celkem logické. Nikdo přece nemůže čekat, že na stránkách ča-
sopisu Forbes, jenž každý rok uveřejňuje seznam nejbohatších lidí na světě, 
najde profily utrápených, vnitřně nejistých jedinců.

Nejefektivnìjší využití programu

Čtenář nemusí dokonale ovládat všechna zákoutí energetické gramotnosti, 
aby z programu vytěžil co nejvíce.

V této knize nebudete potřebovat energetickou gramotnost vůbec! Sta-
čí vám obyčejný selský rozum. To samozřejmě neznamená, že byste měli  
na energetickou gramotnost úplně zapomenout. Pokud jste do ní pronikli, ne-
bojte se s její pomocí ověřit některé kontroverzní profily různých osobností, 
o kterých se dočtete na následujících stránkách.

Až dojdete k praktickým krokům ve druhé a třetí části knihy, otevře se vám 
další možnost k využití energetické gramotnosti. 

Vše je však záležitostí vaší svobodné volby. Mohu vás ujistit, že energetic-
kou gramotnost využívám čistě pro váš prospěch. Myslím, že je čas pročistit 
vody a v některých případech i odhalit učitele, kteří konají něco úplně jiného, 
než co veřejně hlásají a na co kolikrát přísahají. Je čas plácnout do zatuchlých 
vod rybníka učení o prosperitě. Výsledek překvapí i ty největší optimisty.

1. Pøizpùsobte ètení svým potøebám

Lidé čtou různými způsoby. Někteří si knihu nejdřív prolistují, začtou se  
do šťavnatých pasáží a poté, co dojdou nakonec, se vrací opět na začátek a za-
čínají číst trochu metodičtěji. Protože jsem při psaní myslela na všechny typy 
čtenářů (i ty lajdácké), určitě si všimnete, že často nemluvím o knize, ale o pro-
gramu. Zatímco knihu lze číst pasivně, aniž byste se nějak zapojili, program vás 
vtáhne do víru. Nutí vás přemýšlet a objevovat. A pravděpodobně se nebudu 
mýlit, když z toho vyvodím, že jste si program vybrali z praktických důvodů,  
a nikoliv proto, že vás zajímá teorie vztahu člověka a peněz.

Zapamatujte si!
Pokud patříte k těm, kteří knihu nejdřív prolétnou, přeskakujte tyto 
rámečky. Obsahují praktické návody a rady, které je třeba číst v klidu  
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a s patřičným soustředěním. Najděte si pár minut klidu a opravdu po-
zorně čtěte právě tyto rámečky. Budete-li místo toho číst ve spěchu, se 
svačinou v jedné ruce a se zubním kartáčkem v druhé, nebudou mít pro 
vás praktická cvičení žádný význam. 

2. Selský rozum

Selský rozum vám pomůže utřídit si myšlenky a porovnat to, co už zná-
te, s poznatky této knihy. Mým cílem je dopomoci vám k většímu blahobytu  
a tento cíl jde se selským rozumem ruku v ruce. Bez něj jste ztraceni, i kdybys-
te byli velmistry energetické gramotnosti.

3. Vaše vnitøní moudrost

Samozřejmě, že všichni v sobě nějaké to vnitřní moudro máme, ať už jsme 
pro to formálně cvičení, nebo nikoliv. Abychom byli vnitřně moudří, nemu-
síme být rovnou proslulým křesťanským kazatelem, jako je Joel Osteen nebo 
transmédiem, jehož světovou špičkou je například Esther Hicks. Základním 
předpokladem je především vaše vnitřní inteligence*.

Po celý náš život v sobě cítíme nějakou vlivnou osobní moudrost. Někteří 
ji nazývají „signálem pravdy“, někteří „instinktivní reakcí“ a jiní zase „předtu-
chou“. Existují i poněkud extravagantní názvy jako třeba „vnitřní radar“.

 V mém vydavatelství to sice nazýváme ženskou intuicí, ale vězte, že muži 
jsou touto schopností obdařeni taktéž. Ať už to nazýváte jakkoliv, naslouchejte 
tomu.

4. Smysl pro humor

Smích je pouze převlečený smysl pro nadhled.

5. Hledání tajemství

Existují tajemství, která můžeme využít pro ještě větší úspěch a prosperitu 
– pojďme je společně najít.

V knize Myšlením k bohatství** od Napoleona Hilla jsou čtenáři vyzýváni  
k takzvané honbě za pokladem. Ostatní vlivná díla zabývající se blahobytem 
na to jdou podobně. 

** viz kniha Síla intuitivní inteligence: E. Müller-Kainz, Eugenika 2011
* viz Mysli a zbohatni (slovensky): N. Hill, Eugenika 2009


