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1. Najważniejsze to aby być w radości, żyć nowym życiem, zdrowiem, kreować, marzyć, być 
pełnym wiary i nadziei.
2. Myśli kreują rzeczywistość, myślenie o zdrowieniu powoduje uruchamianie samoleczenia 
oraz podtrzymuje uruchomione działanie.
3. Nie żyć chorobami, ciągłe odtwarzanie choroby w umyśle, odtwarza stan choroby i wcześniej 
zaprogramowany stan w człowieku.
4. Być optymistycznie, pozytywnie nastawionym do życia, do ludzi, bo to co wysyłamy do nas 
wraca.
5. Pracować nad sobą, nad swoimi myślami, zachowaniem i czynami.
6. Najlepiej nie oglądać telewizji / nie słuchać radia, polityki, programujących reklam, brutal-
nych filmów czy horrorów - to co jemy tym się wypełniamy, nie tylko pod kątem jedzenia.
7. Odciąć toksyczne relacje - wedle powiedzenia "Z kim przestajesz, takim się stajesz" - 
codziennie wypełniają naszą energetykę, różni ludzie, im więcej mamy powiązań z danymi 
osobami tym bardziej nas one wypełniają, dlatego najlepiej starać się wiązać własne relacje z 
osobami pozytywnymi / optymistycznymi / pełnymi energii.
8. Myśli i słowa, którymi się wypełniamy, rozsiewamy je do innych ludzi, ale także do rzeczy, 
przedmiotów, przestrzeni - a wszystko co wysyłamy wraca, dobrze jest zadbać o zmiany w tej 
materii, np. przemalować mieszkanie, wyrzucić lub oddać potrzebującym stare rzeczy, ubrania 
(w których jest zawarte stare JA), wyprać pościele, kołdry lub wymienić w miarę możliwości.
9. Bardziej zadbać o swój komfort. Robić dużo przyjemnych rzeczy odkładanych na później. Iść 
na zakupy do restauracji, poczuć, że można żyć! małymi kroczkami. Ciepłe kakao i odpoczynek, 
mogą nam poprawić nastrój i zacząć lepsza pracę. Bez zastanowienia. Myślenie o konsekwen-
cjach ciągnie za sobą przeszłość.
10. Zmartwienia pieniężne tylko wysyłają informację w przestrzeń o ich braku. Wydawać pie-
niądze z radością, że powrócą. Im więcej o czymś myślimy, tym więcej tego mamy, kierunkuje-
my myśli na brak pieniędzy to mamy ich jeszcze mniej. Kierunkuj więc myśli na bogactwo i 
piękne jutro.
11. Troski zostawić, dążyć do szukania alternatywnych rozwiązań. Gdy do nas nie przychodzą 
rozwiązania uzbroić się w cierpliwość i wiarę na lepsze jutro.
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