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Myšlenka je nejsilnější tvořivá energie, kterou
máš k  dispozici. Byl jsi obdarován moudrostí
vnímání svých pocitů a své intuice. Myšlenka je
alfa a omega života v jeho realizaci. 
 
V okamžiku narození jednáš absolutně intuitivně
a instinktivně. Bez vědomostí dospělých, bez
potřeby hodnotit. Tvé myšlení je zpočátku velice
jednoduché a je v  podstatě formováno pouze
objevováním nových zkušeností. Tvé myšlenky
jsou plné prožitků z  objevování nových tvarů,
barev, nových možností. Mysl je připravena na
obrovský potenciál nových prožitků a okamžiků,
kdy vnímáš svůj vlastní svět skrze emoce
pohodlí, radosti a hojnosti svých záměrů a
zkušeností. 
 
Nové prožitky ti přinášejí krásné emoce, ale také
emoce, které nejsou pro tebe příjemné. Svým
objevováním vlastních možností se také aktivují
veškeré části tvé mysli, aktivuje se tvůj rozum.
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Síla myšlenky
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Rozum je část vědění, která je povýšena kolektivním vědomým nad úroveň
vnímání a cítění. Rozum vede k  odloučení pocitů od rozhodování
správnosti situace.
 
Máme potřebu přijímat informace rozumu od ostatních lidí, protože jsme
sebou i ostatními přesvědčováni, že je to tak v pořádku.
 
Mnoho lidí má na své cestě k  poznání strach z  Ega. Mnohem
nebezpečnější energií, než je Ego, je podle mě energie rozumu. Rozum má
na svědomí veškeré pochybnosti, pocit méněcennosti, nedostatečnosti.
Rozum říká svým tichým hlasem: „To stejně nevyjde, hele, zase tě budou
chtít znevážit.“ Rozum má na svědomí pocity marnosti a svou energií
nabádá být ve stavu oběti.
 
 Pokud přece jen máš chuť něco změnit, rozum se postaví k tvému záměru
slovy: „Jsi si jistý, že je ta změna potřeba?“, „To už jsi zkusil, a jak to
dopadlo!“. „Když se podíváš pravdě do očí a začneš vytahovat ty své
kostlivce ze skříně, určitě zjistíš, že jsi opravdu selhal. Minimálně ti jde o
život, proto raději tu skříň ani neotevírej!“
 
Rozum nabádá k setrvávání v práci, která tě nebaví. Rozum nabádá k tomu
být obětí, nepotřebuje tě nechat vejít do tvořivé energie. Ani ho
nenapadne nechat tě měnit postoje, protože potom víc a víc dáváš na své
pocity a intuici a k tomu rozum už nepotřebuješ.
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Rozum je energie lidstva. Potřeba mít pocit nemohoucnosti, odloučení se
od božské energie tvoření a potřeba být tím „vhodným“ pro život je cestou
rozumu.
Intuivní cesta vede k  sobě samotnému, k  proudění hojnosti na základě
tvoření a pomoci druhým na základě lásky k sobě.  
 
Myšlenka je vesmírnou energií propůjčenou každému člověku pro vyjádření
jeho talentů, pro vyjádření božské energie skrze energii hmotnění. 
Každá myšlenka s sebou nese energii tvoření. Úplně každá. Ovlivňuje ji tvá
svobodná vůle, zda jí dáš pozitivní nebo negativní energii.
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1) Negativní myšlenka bez emocí
 
Do této úrovně zařazuji myšlenky, které jsou
v  energii negativní, spíše však hodnotí stav,
např.: „To je dneska ale hnusně!“
Jedná se o hodnocení nepříjemného stavu a jde
spíše o mělký prožitek.
Taková myšlenka udržuje stav nepohodlí,
nenaseká však v životě tolik škod, pokud není ve
velkém množství.
 
 
 
2) Negativní myšlenka s negativní emocí
 
Pro mě nejvíce škodlivá a zabíjející. Negativní
emoce v  podstatě víc a víc znemožňuje návrat
k postoji TVŮRCE, fyzické tělo pod tíhou těchto
emocí dostává mnohem víc zabrat. Pokud tento
stav trvá dlouho, tělo musí reagovat, aby
upozornilo na nutnost změny chování, myšlení.
Veškeré tvoření je tvořením víc a víc v  energii
zmaru, nicoty a totálního nepohodlí.
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Pět úrovní myšlení



 
3) Myšlenka bez záměru, bez emocí
 
Tato úroveň se vyznačuje energií nezájmu, apatie. Jako kdyby došla šťáva,
hnací motor života. Tento stav, pokud trvá dlouho, vede k  prohloubení do
stavu 1. a 2. úrovně. V podstatě se ocitáš na křižovatce svého života, tvá celá
bytost čeká na tvé rozhodnutí, jakou další cestu zvolíš. Tento stav ti jasně
ukazuje: „Zastav se! Podívej se, jak žiješ, změň svůj život, udělej rozhodnutí!“
 
 
 
4) Pozitivní myšlenka bez emocí
 
Uvědomění si potřeby něco změnit, uvědomění si možnosti myslet
pozitivně. Je to cesta, kdy se snažíš pozitivní afirmací odříkávat věty,
afirmace s  pocitem, že je to cesta k  lepšímu životu. Ještě stále je zde znát
rozumový aspekt. Tato úroveň má však pro život obrovskou hodnotu,
protože tato snaha vede energie k pozitivnímu směru života.
 
 
 
 
5) Pozitivní myšlenka s pozitivní emocí
 
Radost, svěžest, tvořivost, kreativita. Mnoho dalších pozitivních emocí
posilujících záměr pozitivní myšlenky má obrozující dopad na život, fyzické
tělo, pracovní nasazení, vztahy.
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Pokud dojde ke kombinaci 3., 4. a 5. Úrovně, máš ve svém životě vyhráno.
Na co zaměříš svou energii, to je zaručeně aktivní v dobrém slova smyslu.
 



Představ si, že tvořivá energie skrze tebe proudí pořád. Proudila, proudí
a proudit bude. Prostě není možné, aby neproudila. Je to stejné jako se
vzduchem, který dýcháš. Ano, je to tak. Nemůžeš se postavit mimo tuto
energii. 
 
Prostě to není možné. 
 
Každý okamžik ve tvém životě skrze tebe proudí tvořivá energie a neumí
nic jiného, než skrze tvé myšlenky vytvářet to, co žiješ. To, co žiješ teď, 
je důsledek tvých myšlenek, které jsi měl ve své hlavě dávno, vloni, před
měsícem, dnes ráno. To, v  jakém jsi byl rozpoložení, jaké emoce jsi
prožíval, z čeho jsi měl strach, to všechno se projevuje ve tvém životě.
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Jak změnit myšlení
 
 

Tato informace je pro tvůj život zcela zásadní.

Hmotníš svou myšlenkou celý svůj život
 
 


