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Amit hiszek, az megvalósul.
Amit nem hiszek, az nem történhet meg 

az életben.
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Világunkban csak az valósulhat 
meg, amiben hiszünk

Minden gondolat a legtisztább energia, az 
energia pedig mindent megtesz azért, hogy 
megnyilvánuljon, vagyis hogy a gondolatokat 
valóra váltsa. Útja során keres egy másik, ha-
sonló rezgésű energiát, vagyis olyat, amely a 
gondolatainkkal egy hullámhosszon van. Így a 
gondolatok ereje által magunkhoz, az életünkbe 
vonzzuk mindazt, amit magunkról gondolunk.

A gondolatainkkal parancsokat adunk.
Mindegy, hogy tudatosan vagy 

tudattalanul.

Akár rendelünk, akár kívánunk, akár kétel-
kedünk. Minden kizárólag a vonzás törvénye 
alapján működik. Mivel az energiának általában 
nincs saját akarata vagy erkölcsi tartása, ezért 
mindig ott nyilvánul meg, ahová irányítják.

Hogyan kértem egy jelzést arra, hogy 
egyáltalán továbbírjak-e

Nekem is megvannak a magam mélypontjai. 
Például amikor ennek a könyvnek a végénél 
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jártam, előfordult, hogy 16 órát is dolgoztam 
egy nap.

Egyszer megint késő éjszaka, kimerülve ültem a 
számítógépemnél, és hirtelen elbizonytalanod-
tam, hogy egyáltalán érdekelni fog-e valakit ez 
az új könyvem. Nem mondtam el már mindent 
az előzőben, nem lett ott leírva minden? Pilla-
natokon belül nem is voltam már olyan biztos 
benne, hogy szüksége van-e a világnak az én 
új könyvemre.

Így hát csüggedten hátradőltem és azt kíván-
tam, hogy kapjak egy jelet, méghozzá minél 
hamarabb. Egyértelmű jelzést, amely meggyőz 
arról, hogy folytassam-e a munkát. És akkor hi-
hetetlen dolog történt. Nem telt bele 10 perc, 
és kaptam egy e-mailt. Pontosan 00:43-kor, az 
éjszaka kellős közepén. Könnyek között írtam 
meg rá a választ 1 óra után két perccel, és 
még azon az éjjelen továbbfolytattam a köny-
vemet.

Álljon hát itt Anka levele, amely annyira meg-
hatott, hogy teljes terjedelmében idézem.
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Hogyan kívánta egy anya, hogy a fia 
megbetegedjen, majd újra egészséges 

legyen

Írtam már Önnek, hogy milyen sok kívánsá-
gom vált valóra. Több mint négy hónappal ez-
előtt például a legszebb vágyam teljesült: egy 
egészséges, gyönyörű kisfiúnak adtam életet. 
De bizony, hiába tudtam már a könyv olvasá-
sa közben is, hogyan kell sikeresen kívánni, és 
hiába voltak szédületes sikereim, most mégis 
kénytelen vagyok egy szomorú példával alá-
támasztani, hogy valóban MINDEN kívánsá-
gunk teljesül, még az is, sőt éppen az, amit 
tudattalanul kívánunk.

A terhességem ideje alatt sikeresen elutasítot-
tam mindent, ami negatív. A terhesség mellék-
hatásairól szóló részeket egyszerűen átugrot-
tam a könyvekben. Biztos voltam benne, hogy 
jól vagyok, a terhességem kitűnően alakul, és 
egészséges fiút hozok majd a világra.

És így is lett! Egyszer sem voltam rosszul, nem 
vizesedtem, nem híztam el, nem lett csíkos a 
bőröm. Egészséges kismama voltam, és komp-
likációk nélkül megszültem egy egészséges 
gyermeket. Amikor nem egészen kilenc hónap 
múltán boldogan a karomban tarthattam a fia-




