Frater Shaddai

Bohatství

M

áte podvědomou mysl neomezené
síly, ohromný rozhled a obrovský potenciál. Cílem duše je vám
sloužit, protože je vaší součástí, je složkou
vašeho bytí jako celku. Nemůžete se od ní
oddělit, stejně jako ji nemůžete zakázat.
Vaše podvědomá mysl má přístup k neomezené paměti, a proto poskytuje odpovědi na
jakoukoli otázku. Je taktéž propojena s veškerou existencí, včetně značné síly přílivů
kosmické energie, jež neustále plyne do vesmíru. Upotřebením této energie pro svůj záměr (používáte ji podle svých potřeb a tužeb)
dostává vaše podvědomá mysl prostor zjevit
vše, co si ve svém životě přejete. Neexistují
žádné hranice. Nic není nemožné, pokud
používáte svou podvědomou mysl. Hledejte
a bude vám dáno, to je zákon. Nesnažte se
být racionální a pochybovat, místo toho přijměte prostou pravdu podvědomé síly jako
fakt. Lidé, kteří v minulosti přijali tuto pravdu jako realitu, poznali pravdu a objevili bohatou sílu a potenciál.
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Nyní jste na cestě získat to,
po čem opravdu toužíte

Bohatství nejsou jen peníze, je to především postoj mysli, názor. Špatná stanoviska
a falešná víra, jež stojí proti pravdě, způsobují nedostatek bohatství. Není nic špatného na tom být bohatý. Bohatství je jednoduše prostředkem k cíli. Používáme ho
k tomu, abychom získali, co potřebujeme.
Pokud jsou naše potřeby vysoké, potřebujeme větší bohatství. Bohatství má za následek zaměstnanost a přináší do mnoha životů
hojnost. Pokud je vaše bohatství limitované
a nedostatečné, není to kvůli smůle, osudu
nebo neštěstí. Je to pouze kvůli špatným
postojům mysli. Stejně tak žádný bůh nebo
vyšší bytost se nesnaží vás trápit nebo mučit. Ve vesmíru to není zvykem. Jedná se
jednoduše o špatný postoj mysli. Hluboko
ve vaší podvědomé mysli jsou pověry a postoje, jež radí vašemu podvědomí, že toužíte po omezené hotovosti a nezajímáte se
o bohatství a o své zlepšení. Chovají se jako
instrukce, které se díky síle vaší podvědomé
mysli projeví ve skutečném životě.
Naštěstí to nemusí pokračovat, protože
vaše podvědomá mysl se vždy snaží vše
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vylepšit a přijmout nové instrukce, aniž by
hleděla na to, co se dělo předtím. Nyní je
čas zadat podvědomí instrukce, jež získají
bohatství a zvýší vaše zdroje v reálném světě. Stačí se jen zeptat a dostanete to. Už to,
že jste si pořídili tuto knihu, svědčí o tom,
že se toužíte zlepšit a snažíte se udělat něco
dobrého. Již jste zaseli semínka bohatství ve
své podvědomé mysli, nyní je ještě musíte
přeměnit v úrodnou sklizeň.
Buďte realisty. Peníze nepadají z nebe
a nezhmotní se z jemného vzduchu. Bohatství k vám musí najít cestu skrz přesné
trasy. Peníze nepředstavují bohatství, každý
člověk má svou odlišnou představu o bohatství. Když se proto ptáte podvědomé mysli
po bohatství, nechte ji najít k němu vlastní
cestu. Nepřemýšlejte, jak a proč to udělá.
Důvěřujte své podvědomé mysli a ona najde
tu nejvýhodnější cestu k bohatství, jelikož
má schopnost vidět kolem sebe překážky.
Buďte trpěliví, vše chce čas. Vaše podvědomá mysl vám nakonec najde ten správný
čas, který bude založen na nejlepším možném využití toků vesmírné energie.
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Rituál bohatství

Kouzelný rituál bohatství by měl být používán společně s rituálem pentagramu a čtyřmi symbolickými branami podle následujícího klíče:
„Toužím po velkém bohatství, které mi
umožní pokrýt všechny výdaje, zaplatit
všechny účty a pořídit si všechny věci, jež
potřebuji, a žádám o ně.“
Představte si, že se otevírá východní brána. Použijte příkaz, pokud toužíte, a pamatujte, že východní brána je přímo před vámi.
„Toužím po bohatství a moudrosti a žádám o ně k mému nejlepšímu prospěchu.“
Představte si, že se otevírá jižní brána.
„Toužím po jmění a dobrých příležitostech, jež zvýší mé bohatství, a žádám o ně.“
Představte si, že se otevírá západní brána.
„Toužím po takových postojích mysli,
aby omezující myšlenky, návyky a pověry
byly nahrazeny pravdou, čímž vydláždí cestu k uvědomění, a žádám o ně.“
Představte si, že se otevírá severní brána.
Od tohoto okamžiku věřte své podvědomé mysli, aby vám vše poskytla přirozeným
způsobem. Nepochybujte. Pochybnostmi
nemůžete nic získat. Místo toho buďte op– 53 –
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timističtí a nadšení a očekávejte výsledky
den po dni. Čím více budete procvičovat
tyto techniky, tím více vám vaše podvědomá mysl bude odpovídat způsobem, který
vás překvapí. Ochotně důvěřujte podvědomé mysli, že dosáhne vašich tužeb a najde
cesty, jimiž vás dovede k hojnosti. Pokaždé, když vykonáte tento rituál, odpočívejte. Víte že vaše podvědomá mysl reaguje
na vaše potřeby a pracuje ve vašem zájmu
v neviditelných úrovních. Buďte rádi, že
tomu tak je.
Nyní je čas vrátit se do normálního vědomí. K ukončení rituálu použijte rozkaz
k uzavření dveří, sledujte to ve své představivosti. Poté zavřete pentagramový kruh
obvyklým způsobem.
Odhodlejte se procvičovat tyto techniky
každý den, jak bylo doporučeno. V kontinuitě je tajemství úspěchu. Chopte se oné příležitosti a vymezte si určitou část dne, kdy
budete cvičit. Tím zvýšíte vliv na svou podvědomou mysl a pomůžete energii vesmíru
konat svou práci ve vašem zájmu.
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Rituál bohatství – část 2

Najděte si tiché místo, kde můžete cvičit,
podobně jako u první části rituálu. Povede
vás to k neomezené síle a potenciálu vaší
podvědomé mysli. Nesnažte se za každou
cenu vidět duchovní obrazy a neznepokojujte se. Čím více odpočíváte, tím lepší je
výsledek.
Bohatství je postojem mysli. Jakým způsobem myslíte, takoví jste. Postupně, jak
budete procvičovat tyto techniky a odpočívat, změní se i váš postoj k bohatství.
S tím se budou měnit i vaše poměry. Bohatství není pouze pro hrstku vyvolených, každý může být bohatý. Vše závisí na vašem
vztahu k bohatství. Bohatství není řízeno
osudem nebo štěstím, ani není rozdělováno
nějakým vzdáleným bohem těm, kteří jsou
očividně upřednostňováni. To jsou špatné
postoje mysli, špatné pověry. Můžete být
bohatí, můžete žádat cokoliv od svého života – ne pouhou těžkou, tvrdou prací, ale tím,
že dovolíte věcem, aby se staly. Pamatujte
na slovo – DOVOLIT.
Dosud jste dovolili ovládnout svůj život
špatnému myšlení přijetím myšlenek omezení a potřeb. Tyto myšlenky postupně při– 55 –
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jala vaše podvědomá mysl a staly se faktem.
Věci můžete velmi lehce změnit zadáním
nových instrukcí podvědomé mysli, která
s nehynoucí důvěrou vytvoří pozoruhodné
změny. Bohatství můžete také lehce získat
jednoduše tím, že změníte své myšlenky.
Vše kolem vás je překypující energie,
životní síla. Je hojná a nekonečná. Uvnitř
celku této rozlehlé zásoby vesmírné síly
existuje energie, jež je charakteristická pro
život. Tato energie, tato síla musí existovat,
jinak by nikdo nebyl nikdy bohatý. V naší
existenci je energie a síla ve všem, proto je
vše možné, pokud povolíme těmto energiím pracovat pro nás, místo aby si osvojily
to nejhorší. Energie, která prokazuje bohatství, je tady a teď. Nachází se všude kolem
vás, čeká na své usměrnění. Dosud jste tuto
energii používali k tvorbě opačného efektu
tím, že jste věřili, že bohatství jde mimo vás.
Síla se zkrátka přizpůsobuje vaší důvěře.

Nyní si přečtěte absolutní pravdu!

Pokud zažíváte nedostatek bohatství a příležitostí, jste nešťastní nebo máte problémy, je
to proto, že sílu nesprávně používáte. Pokud
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máte sílu k vyhlášení zákazu, musíte mít sílu
i k prohlášení bohatství. Jedná se o stejnou
sílu, stejnou energii. Neobviňujte jiné, neobviňujte ani sami sebe. Místo toho si uvědomte,
že problémy vznikají, použije-li se energie bohatství špatným způsobem. Uvědomte si, že
tato síla odpovídá tomu, co se od ní očekává.
Uvědomte si, že pokud umíte vyvolat potřebu, můžete stejně jednoduše vyvolat blahobyt.
Stačí si pouze osvojit realističtější názory. Od
tohoto okamžiku bude tato síla prokazovat
hojnost překvapivými způsoby.
Čím více tyto techniky procvičujete s otevřenou myslí, tím snadněji přivábíte bohatství.
Když povolíte těmto jednoduchým pravdám
vstoupit do vaší mysli, výsledky se dostaví
rychleji. Bohatství může být snadno vaše, pokud se pravda dostane do vaší mysli. Odteď
bude bohatství proudit do vašeho života, vy
však musíte procvičovat techniky a vstřebat
myšlenky. Uvěřte myšlenkám, jež vám jsou
nabízeny, a dosáhnete hojnosti, bohatství,
štěstí, protože na to máte právo, ať už se stalo
v minulosti cokoliv.
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