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Skrivnost 
 
Pred letom dni se je življenje okoli mene zrušilo. Zgarana sem bila do onemoglosti,  
nenadoma mi je umrl oče in moji odnosi so bili v zatonu. Takrat sem vedela zelo 
malo, toda iz mojega najhujšega obupa je prišlo najčudovitejše darilo. Dan mi je bil 
vpogled v veliko Skrivnost. Začela sem slediti Skrivnosti nazaj skozi zgodovino... 
Skrivnost je bila vedno zakopana, v rokah pohlepnih in zamolčana. 
 
Skrivnost ne bo javnosti nikoli razkrita  
 
Nisem mogla verjeti vsem tem ljudem, ki so to vedeli. To so bili največji ljudje v 
zgodovini človeštva (Platon, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, 
Emerson, Edison, Einstein,...). Zakaj tega nihče ne ve? Vse, kar sem želela, je bilo 
deliti Skrivnost s svetom. Začela sem iskati ljudi, ki živijo še danes in poznajo 
Skrivnost. In eden za drugim so se začeli pojavljati.  
 
Ali veste, da nam ta Skrivnost da vse, kar si želimo: Srečo, Zdravje in Bogastvo? 
Lahko imamo, naredimo ali postanemo vse, kar hočemo. 
Lahko imamo karkoli, kar si izberemo. 
V kakšni hiši si želite živeti?  
Ali želite biti milijonar?  
Kakšen posel si želite imeti?  
Želite več uspeha?  
Kaj si ZARES želite? 
 
Videl sem veliko čudežev, ki so se zgodili v življenjih ljudi: finančne čudeže, čudeže 
fizične ozdravitve, mentalne ozdravitve, ozdravitve odnosov,...   
Vsi to se je zgodilo zaradi védenja, kako uporabiti Skrivnost. In to je velika Skrivnost 
življenja. 
 
»Skrivnost je odgovor na vse, kar je bilo, kar je in kar kdajkoli bo.« 
(Ralph Waldo Emerson, 1803-1882) 
 
Verjetno samo sedite in se sprašujete, kaj sploh je Skrivnost? Povedal vam bom, 
kako sem jaz prišel do tega, da sem jo razumel. 
Vsi delamo z eno neskončno Močjo. Vsi plujemo skozi popolnoma enake Zakone. 
Naravni zakoni Vesolja so tako natančni, da nimamo nobenih težav zgraditi vesoljske 
ladje, da lahko pošljemo ljudi na Luno in da lahko določimo čas pristanka z vso 
natančnostjo, na delček sekunde. Ne zanima me, ali se nahajate v Indiji, Avstraliji, na 
Novi Zelandiji, v Stockholmu ali Londonu, v Torontu, Montrealu ali v New Yorku. Mi 
vsi delamo z eno Močjo, z enim Zakonom - in to je PRIVLAČNOST. Skrivnost je Zakon 
privlačnosti. Vse, kar prihaja v naše življenje, privlačimo mi sami. Virtualne podobe, 
ki jih držimo v svojih mislih, so tiste, ki vse to privlačijo k nam. To je to, kar mi 
razmišljamo. Karkoli se dogaja v naših mislih, privlačimo. To so modri ljudje vedeli že 
ves čas (in lahko gremo nazaj v zgodovino vse do Babiloncev). Manjšina ljudi je to 
vedno vedela. Zakaj pa mislite, da 1% populacije zasluži okoli 96% vsega denarja, ki 
se ga zasluži? Mislite, da je to po nesreči? Ne, to ni nobena nesreča. To je tako 
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načrtovano. Oni nekaj razumejo: oni razumejo Skrivnost. In vam je ta Skrivnost 
ravnokar predstavljena.  
Najbolj preprost način zame, kako razumeti Zakon privlačnosti je, da o sebi 
razmišljam kot o magnetu. In vem, da bo magnet vedno nekaj privlačil.  
Zelo preprosto povedano: Zakoni privlačnosti pravijo, da podobno privlači podobno.  
Kot človek imamo nalogo, da se oklepamo misli na tisto, česar si želimo in da imamo 
v mislih popolnoma jasno sliko, kaj si želimo. In iz tega začenjamo sodelovati z 
največjim Zakonom Vesolja - to je Zakon privlačnosti. Postali bomo to, o čemer 
največ razmišljamo in tudi privlačili bomo tisto, o čemer največ razmišljamo.  
Če nekaj vidimo tukaj (v glavi), bomo to držali tukaj (v roki).  
In to načelo lahko povzamemo v tri preproste besede: MISLI POSTANEJO STVARI.  
Kar večina ljudi ne razume, je to, da ima misel frekvenco. Vsaka misel ima frekvenco. 
Misel lahko izmerimo. In če neko misel mislimo znova in znova in znova ali če si 
nekaj v svojih mislih predstavljamo (imeti čisto nov avto ali denar, ki ga potrebujemo 
ali zgraditi podjetje ali najti sorodno dušo,...) ali če si zamišljamo, kako to zgleda, 
pošiljamo to frekvenco v neko stalno jedro.  
Misli pošiljajo naokoli ta magnetni signal, ki riše vzporednico nazaj k nam. Če se 
vidimo, kako živimo v razkošju, to tudi privlačimo. Vedno deluje. Deluje čisto vsakič 
in pri vsaki osebi.  
Tukaj pa nastane problem: večina ljudi razmišlja o tem, česar si ne želijo. In potem 
se sprašujejo, zakaj se jim to znova in znova in znova pojavlja.  
Zakonu privlačnosti ni mar, če mi nekaj pojmujemo kot dobro ali slabo, ali če si to 
želimo ali ne. On le odgovarja na naše misli. Če torej samo sedimo in gledamo v goro 
dvomov ter se zaradi tega počutimo grozno, je to signal, ki ga pošiljamo v Vesolje. S 
tem si to samo pripisujemo in to občutimo na vsaki stopnji našega bivanja. In to je 
tisto, česar bomo dobili še več.  
Zakon privlačnosti je zares poslušen. Ko mislimo na stvari, ki si jih želimo in se z 
vsemi svojimi nameni osredotočamo nanje, nam bo Zakon privlačnosti dal ravno to, 
kar si želimo. Vsakič.  
Tudi, ko se osredotočamo na stvari, ki si jih ne želimo, to dejansko kličemo v obstoj. 
Zakon privlačnosti noče slišati, da si tega v resnici ne želimo. In zato se bo to 
pojavljalo znova in znova in znova. Zakon privlačnosti ni razmerje med želeti in ne 
želeti. Zakon privlačnosti le manifestira stvari, o katerih razmišljamo.  
Zakon privlačnosti vedno deluje, pa če v to verjamemo oziroma če to razumemo ali 
pa ne. Vedno deluje!  
Deluje toliko, kolikor razmišljamo. Vsakič, ko se naše misli pretakajo, Zakon 
privlačnosti deluje. Ko razmišljamo o preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, Zakon 
privlačnosti deluje. To je proces, ki traja. Ne pritisnemo na stikalo »pavza« ali 
»stop«, ampak je le-ta za vedno v delovanju. Ravno tako, kot naše misli. 
Ustvarjanje se vedno dogaja. Vsakič, ko se posamezniku porodi misel ali ko nenehno 
o nečem razmišlja, je v ustvarjalnem procesu. In iz teh misli se bo nekaj 
manifestiralo.  
Zakon privlačnosti pravi: dali vam bomo, karkoli rečete oziroma tisto, na kar se 
osredotočate. Če se torej pritožujemo, kako slabo je nekaj, ustvarjamo še več 
slabega. 
Imel sem študenta po imenu Robert. Robert je bil gej in po internetu je opravljal 
tečaj, ki sem ga jaz vodil. Kontaktirala sva tudi preko e-pošte. Izpostavil je vse temne 
resnice svojega življenja: v njegovi službi so bili vsi proti njemu in zanj je bilo to zelo 
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stresno, ker so bili vsi resnično zlobni do njega. Povedal mi je tudi, da je velikokrat, 
ko se je sprehajal po cesti, naletel na homofobične ljudi, ki so ga na nek način želeli 
zlorabiti. Želel si je postati stoječi komedijant in ko se je tega lotil, so ga vsi 
zasmehovali, ker je gej. In njegovo celotno življenje je bilo eno izmed najbolj 
nesrečnih in bednih, kajti videti je bilo, da je vse okoli njega osredotočeno na idejo, 
da ga napadajo, ker je gej. Povedal sem mu, da se mu to dogaja, ker se osredotoča 
na stvari, ki si jih ne želi. Pokazal sem mu e-pošto, ki mi jo je poslal in rekel sem mu: 
»Ponovno preberi, kar si zapisal, poglej si vse stvari, ki si jih ne želiš in mi o njih 
pripoveduješ. In lahko ti povem, da te to zelo razvnema. In ko se na nekaj 
osredotočaš z veliko strasti, se to dogaja še hitreje.« Potem je resnično začel 
uporabljati to idejo o osredotočanju na stvari, ki jih je želel izkusiti. Kar se je zgodilo 
v naslednjih 6 do 8 tednih, je bilo absolutno - čudež. Povedal mi je, da so bili vsi 
ljudje v njegovi pisarni, ki so ga trpinčili, premeščeni na drug oddelek ali pa so nehali 
delati za to podjetje. Vsi ostali pa so ga sedaj pustili popolnoma pri miru in on je 
začel ljubiti svojo službo. Ko se je sprehajal po cesti, je opazil, da nihče več ne pride 
do njega, da bi ga nadlegoval. Preprosto se taki ljudje niso več pojavljali. In ko je 
izvajal svoje komedijantske nastope, so mu vsi ploskali in nihče več se ni norčeval iz 
njega. Njegovo življenje se je popolnoma spremenilo, in to zato, ker se ni več 
osredotočal na tisto, česar si ni želel ali česar se je bal ali čemur se je želel izogniti, 
ampak na tisto, česar si je želel.          
Bodimo zelo pozitivni v svojem izgledu in orientaciji in tako bomo privlačili pozitivne 
ljudi, dogodke in okoliščine. Če pa smo v naši orientaciji zelo negativni in zelo jezni, 
pa privlačimo negativne, jezne ljudi in negativne, jezne okoliščine.    
In tako pridemo do tega, da vse privlačimo s predominantnimi mislimi, ki jih 
vzdržujemo v svoji zavesti, pa naj bodo zavestne ali podzavestne.  
Če pogledamo zelo pazljivo: Skrivnost je, da moč in intenzivnost naših misli v našem 
vsakdanjem življenju vse to ustvarita okoli nas. Vse, kar moramo storiti, je, da 
odpremo naše oči in pogledamo. 
Zakon privlačnosti lahko vidimo povsod. Vse privlačimo k sebi: ljudi, službo, 
okoliščine, zdravje, bogastvo, dvome, veselje, avto, ki ga vozimo, skupnost, v kateri 
se nahajamo. Vse to smo pritegnili k sebi. Kot magnet. To, o čemer razmišljamo, tudi 
privlačimo. Naše življenje je fizični prenos misli, ki se odvijajo v naši glavi.  
In ne govorim vam iz stališča želečega razmišljanja ali navidezne norosti. Govorim 
vam iz globljega osnovnega razumevanja. Kvantna fizika začenja resnično kazati na 
to točko razumevanja. Pravi, da ne moreš imeti Vesolja, ne da bi misli stopile vanj ter 
da misli dejansko oblikujejo prav to stvar, ki jo kasneje sprejmemo.  
Seveda pa, če nečesa ne razumemo, še to ne pomeni, da moramo to zavračati. 
Verjetno tudi elektrike ne razumete. V bistvu sploh nihče ne ve, kaj je elektrika. Pa že 
uživamo njene prednosti. Ali veste, kako deluje? Jaz ne vem. Vem pa, da lahko s 
pomočjo elektrike človeku skuhaš kosilo.  
Ljudje so pogostokrat, ko začenjajo razumeti veliko Skrivnost, prestrašeni zaradi vseh 
teh slabih misli, ki jih imajo. Tukaj sta dve stvari, katerih se morate zavedati:  
Prva: znanstveno je dokazano, da je pozitivna misel na stotine-krat močnejša od 
negativne misli. In prav to izloča stopnjo zaskrbljenosti.  
In druga stvar je: hvala Bogu, da obstaja časovni zamik. Da vse naše misli ne 
postanejo resnične v trenutku. Bili bi v težavah, če bi. Časovni zamik nam služi. 
Dovoli nam, da prerazporedimo stvari, razmislimo, kaj si želimo in sprejmemo 
odločitve.  
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Torej, hočemo se zavedati svojih misli. Želimo pazljivo izbirati naše misli in ob tem se 
želimo zabavati. Zato, ker smo mojstrovina svojega lastnega življenja. Smo 
Michelangelo svojega življenja. Berni, ki jo oblikujemo, smo mi. In to delamo z našimi 
mislimi.  
Vodje v preteklosti, ki so poznali Skrivnost, so hoteli obdržati moč in je ne deliti. Zato 
ljudem Skrivnosti niso razkrili. Ljudje so hodili delat, opravili so svoje delo in se vrnili 
domov. Bili so na mlinu, brez moči, ker je Skrivnost poznalo le malo ljudi.  
Živimo v Vesolju, v katerem so Zakoni. Eden izmed njih je tudi Zakon gravitacije: če 
pademo iz zgradbe, res ni pomembno, ali smo dobra ali slaba oseba - prileteli bomo 
na tla. 
Vse, kar nas trenutno obkroža v našem življenju, vključno s stvarmi, nad katerimi se 
pritožujemo, smo mi pritegnili. Vem, da bo na začetku to nekaj, česar ne boste želeli 
slišati. Seveda boste takoj rekli, da niste vi tisti, ki v svoje življenje privlači prometno 
nesrečo ali neko določeno stranko ali dolgove ali karkoli, nad čimer se pritožujete. In 
jaz sem tukaj, da vas malo razjezim in vam rečem: »Ja, pa ste to pritegnili.« In to je 
eden najtežje razumljivih konceptov. Toda, ko to enkrat sprejmemo, se nam bo 
življenje spremenilo. To je del te vseprisotne velikanske Skrivnosti.  
In večina nas misli, da je privlačnost neopredeljena. Mi preprosto mislimo, da nad 
tem nimamo nobene kontrole, da so naše misli avto-pilot, da so naši občutki avto-
pilot. In tako bi nam naj bilo vse prinešeno kot neopredeljeno.  
In sedaj prvič slišite za Skrivnost. Zdelo se vam bo, kot: »Ali moram sedaj že svoje 
misli opazovati? S tem bo pa veliko dela.« Na začetku se bo resda zdelo tako. Toda 
tukaj se zabava šele začne!  
Nemogoče je nadzorovati vsako misel, ki jo imamo. Raziskovalci nam bodo povedali, 
da imamo okoli 60.000 misli na dan. Si lahko predstavljate, kako izčrpane bi se 
počutili, če bi poskušali nadzorovati vse te misli? Na srečo obstaja lažji način. In to so 
naša čustva. Naši občutki nam dajejo vedeti, o čem razmišljamo.  
Torej, misli povzročajo naše občutke.  
In čustva so ta neverjetni dar, ki ga imamo. Dajo nam vedeti, kaj privlačimo.  
Razmislimo o naših občutkih. Imamo dobre in slabe občutke. In razliko med njimi 
poznamo, ker se zaradi enih počutimo dobro, zaradi drugih pa slabo.  
Je depresija, je krivda, je neugodje in jeza. To so občutki, zaradi katerih se počutimo 
nemočne. To so slabi občutki. Z drugimi besedami se ti občutki imenujejo slaba 
frekvenca ali slabe vibracije ali kakorkoli jih že poimenujemo.  
Nasprotje tega pa so dobra čustva, dobri občutki. In vemo, kdaj pridejo, ker se 
zaradi njih počutimo dobro. Razburjenje, veselje, hvaležnost, ljubezen,... Zamislite si, 
kako bi bilo, če bi lahko to občutili vsak dan. In ko proslavljamo dobre občutke, jih 
bomo pritegnili še več. Pritegnili bomo stvari, zaradi katerih se počutimo dobro.  
»Torej je res tako preprosto?« Odgovor je pritrdilen. Kaj pravkar privlačim? Dobre 
stvari. Potem nadaljujte. Kar tako naprej!  
Naši občutki so za nas odzivni mehanizem, ki nam pove, ali smo na pravi poti ali ne, 
oziroma ali smo na poti ali pa smo s poti skrenili. 
Če se počutimo dobro, ustvarjamo prihodnost, ki je v skladu s tem, kar si želimo. In 
če se počutimo slabo, ustvarjamo prihodnost, ki ni v skladu z našimi željami.  
Ko preletimo svoj dan... Zakon privlačnosti deluje vsako sekundo. Vse, kar mislimo in 
vse, kar občutimo, ustvarja našo prihodnost. Če smo zaskrbljeni ali če nas je strah, 
nam te misli prinašajo še več tega v naše življenje. Skozi ves dan.  
Karkoli danes razmišljamo in občutimo, ustvarja našo prihodnost.  
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In dobili bomo več tega, ob čemer imamo določene občutke, kot pa tega, ob čemer 
se nam porodijo določene misli.  
Ljudje se velikokrat nagibajo k negativnemu razpoloženju, ko zjutraj pomolijo palec iz 
postelje. In cel dan gre skozi tako. Niti sanja se jim ne, da lahko najpreprostejša 
sprememba njihovih čustev spremeni ves njihov dan in - življenje.  
Če pa dan začnemo srečno in imamo ta določen srečen občutek, bomo nadaljevali s 
privlačnostjo, torej z Zakonom privlačnosti tako dolgo, dokler ne bomo dopustili, da 
nam karkoli naše razpoloženje spremeni. Privlačili bomo še več situacij, okoliščin in 
ljudi, ki vsebujejo ta srečni občutek.  
Dobri dnevi, slabi dnevi... Bogat postane še bolj bogat, reven še bolj reven,... Vse je 
na tem, kaj ti ljudje predominantno in konstantno občutijo.  
Pravkar se lahko začnemo počutiti zdrave. Lahko se začnemo počutiti uspešne. Lahko 
začnemo čutiti ljubezen, ki nas obdaja, pa čeprav je morda ni tam. In kar se bo 
zgodilo, je to, da se bo Vesolje odzvalo naravi naše pesmi. Vesolje se bo odzvalo 
naravi našega notranjega občutja in manifestiralo bo to, ker mi tako čutimo.  
Naše misli in naši občutki ustvarjajo naše življenje. Vedno bo tako. Zagotovo.  
Torej je v bistvu to, na kar smo osredotočeni z mislimi in občutki, to, kar privlačimo v 
naše izkušnje. In ni pomembno, ali si to želimo, ali pa ne.  
To je težko pogoltniti. Toda lahko začnemo tako, da se temu odpremo. In posledice 
so neverjetne. To pomeni, da je lahko vsaka misel, ki se je zgodila v našem življenju, 
spremenjena skozi premik v naši zavesti.  
 
»Vi ustvarjate svoje lastno Vesolje, ko napredujete.« 
(Winston Churchill, 1874-1965) 
 
Zares je pomembno, da se dobro počutimo. Kajti dobro počutje je to, kar gre kot 
signal v Vesolje in začne več podobnega privlačiti k nam. Torej, bolj kot se lahko 
počutimo dobro, več stvari, ki nam bodo pomagale, da se počutimo dobro in so 
zmožne, da nas nosijo višje in višje, bomo privlačili.  
Kadar smo potrti – ali ste vedeli, da lahko to kar tako spremenimo? Predvajajmo si 
malo čudovite glasbe ali pa začnimo peti. To bo spremenilo naše razpoloženje. Ali pa 
pomislimo na kaj lepega. Pomislimo na otroka. Morda na kakšnega, ki ga imamo radi. 
In tega se držimo. Zares obdržimo to v svojih mislih. Vse drugo razen te misli 
blokirajmo in zagotovo se bomo začeli počutiti dobro.   
To načelo se na primer nanaša tudi na našega hišnega ljubljenčka, ki je zares 
čudovit, saj nas spravi v dobro čustveno stanje. Ko občutimo ljubezen do svojega 
ljubljenčka, je to čudovito stanje ljubezni in to bo prineslo dobro v naše življenje. 
Kakšno darilo je to!  
In ko to začnemo razumeti, in ko resnično obvladamo naše misli in čustva, vidimo, 
kako ustvarjamo svojo lastno resničnost. In tukaj je naša svoboda, tukaj je vsa naša 
moč. Takrat vidimo, kako lahko postanemo osvobojeni ustvarjalec svojega življenja. 
In ko bomo svobodni ustvarjalec svojega življenja, in ko bomo ta Zakon privlačnosti 
uporabljali, bomo imeli življenje, ki je nad tem, kar si lahko sedaj sploh zamislimo.  
Odkar sem izvedel za Skrivnost in jo začel vpeljevati v svoje življenje, je moje 
življenje postalo zares magično. Mislim na takšno življenje, o katerem vsi sanjajo... 
jaz pa ga živim iz dneva v dan. Živim v vili, vredni 4 in pol milijone dolarjev, imam 
sanjsko ženo, na počitnice hodim v najlepše kraje sveta, plezal sem po gorah, 
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raziskoval, bil sem na safarijih,... in vse to se je zgodilo in se še dogaja zaradi 
védenja, kako uporabiti Skrivnost.  
Življenje je lahko absolutno fantastično in tudi mora biti... in tudi bo, ko boste začeli 
uporabljati Skrivnost!  
 
Kako uporabiti Skrivnost? 
 
No, veliko ljudi me sprašuje, kaj je njihova naloga v ustvarjalnem procesu in kaj je 
naloga Vesolja. Torej si za trenutek poglejmo tudi to.  
Uporabimo naslednjo metaforo: zamislite si Aladina in njegovo svetilko. Verjetno to 
zgodbo poznate: Aladin najde svetilko, zbriše iz nje prah in ven skoči duh. In potem 
duh vedno izreče enak stavek: »Tvoja želja je moj ukaz.«  
Če gremo z zgodbo do njenih korenin, bomo ugotovili, da sedaj razmišljamo o treh 
željah. Če pa gremo še dlje k izvoru zgodbe, pa ni nobene omejitve, kar se tiče želja. 
Razmislite o tem. Sedaj pa vzemimo to metaforo, jo razpihajmo in jo vpeljimo v nas 
in v naše življenje. Pomnite, da je Aladin tisti, ki vedno zahteva to, kar želi. Potem 
imamo Vesolje na razpolago. In to je ta Veliki duh. In tradicije, ki jih poznamo, so to 
imenovale na toliko različnih načinov: vaš Angel varuh, vaš Višji jaz,... Torej, to lahko 
imenujemo, kakor želimo. Vi izberite tisto, kar vam najbolj ustreza. 
Vsaka tradicija nam govori, da obstaja nekaj, kar je večje od nas. In ta duh vedno 
izreče enak stavek: »Tvoja želja je moj ukaz.«  
 
Že 2000 let obstaja ustvarjalni proces, sestavljen iz treh korakov: 
 

1. korak je ZAHTEVATI (to ask) ali UKAZATI VESOLJU. 
Dajte Vesolju na znanje, kaj želite. In Vesolje se bo v celoti odzvalo na vaše misli.  
Kaj si zares želite? Sedite in to zapišite na list papirja. Pišite v sedanjem času. Lahko 
začnete z: »Tako sem vesel in hvaležen sedaj, ko...« In potem razložite, kakšno 
pričakujete, da bi bilo vaše življenje. Na vsakem področju.  
In to je zares zabavno. To je tako, kot da bi nam Vesolje služilo kot katalog. 
Prelistate ga in rečete: »No, rad bi imel takšne izkušnje in rad bi imel te izdelke in 
rad bi imel takšno osebo,...« Tukaj ste preprosto vi, ki pošljete ukaz v Vesolje. Res je 
tako preprosto.   
 

2. korak je VERJETI (to believe). Verjemite, da je željeno že vaše. Imejte to,  
čemur jaz rada rečem NEOMAJNA VERA.  
In Vesolje se bo začelo preurejati, zato da vam omogoči, da se to zgodi. 
Večina od nas si ni nikdar dovolila, da bi si želeli tisto, kar si resnično želimo. To se 
nam dogaja zato, ker ne moremo vnaprej videti, kako se bo to odvijalo. 
Če pa le malo raziščemo, vam bo postalo jasno, da vsakdo, ki je karkoli dosegel, ni 
vedel, kako bo to naredil. Vedeli so samo, da to bodo naredili.  
Ni nam potrebno vedeti, kako se bo to zgodilo. Ni nam potrebno vedeti, kako se bo 
Vesolje preuredilo.  
Ne vemo, kako. Pokazano nam bo. Pritegnili bomo način.  
Mi pa se večino časa, ko ne vidimo stvari, ki smo jih zahtevali, počutimo 
onemogočene in razočarane. Začnemo dvomiti. Dvom pa prinaša občutek 
razočaranja. Prepoznajte ta občutek in nadomestite ga z občutkom neomajne vere. 
»Vem, ker vem, ker vem, da je že na poti!« 
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3. korak je SPREJETI (to receive). To je zadnji korak v ustvarjalnem procesu.  
Začnite se počutiti čudovito zaradi tega. Počutite se, kot se boste počutili, ko to 
prispe. Občutite to SEDAJ!  
Pomembno je, da se v tem procesu počutimo dobro, da se počutimo srečne. Kajti, ko 
se dobro počutimo, se postavljate na frekvenco željene stvari.  
In to je občutek Vesolja. Torej, če samo intelektualno verjamemo v nekaj in nimamo 
ustreznega občutka pod tem, ni nujno, da imamo dovolj moči, da bi to, kar si želimo, 
manifestirali v svojem življenju. To moramo občutiti!  
In ko to fantazijo pretvorimo v dejstvo, smo v položaju, ko gradimo večje in boljše 
fantazije. In to je, moji prijatelji, ustvarjalni proces.  
Torej, proučevanje in prakticiranje Zakona privlačnosti pomeni ugotavljanje, kaj nam 
pomaga ustvariti občutke, da željeno stvar že imamo. Zato pojdimo na testno vožnjo 
z željenim avtomobilom, pojdimo nakupovat za željeni dom, pojdimo v željeno hišo, 
delajmo, karkoli je potrebno, da ustvarimo občutke, da imamo to sedaj. In 
zapomnimo si te občutke. Karkoli bomo počeli, da v tem uspemo, nam bo pomagalo, 
da bomo željeno dobesedno pritegnili. Lahko se zgodi, da bomo zjutraj vstali in bo to 
enostavno tukaj. To je manifestacija. Ali pa bomo dobili navdihnjeno idejo za 
nekatera dejanja, ki jih je potrebno narediti. Zagotovo ni dobro reči: »No, to bi lahko 
storila na ta način, toda tak način mi ni všeč.« Če se nam to dogaja, nismo na pravi 
poti.  
Včasih bo od nas zahtevano ukrepanje, toda če zares delujemo v skladu s tem, kar 
nam Vesolje poskuša izročiti, nam bo to dalo občutek veselja. Počutili se bomo tako 
žive, čas se bo preprosto ustavil in imeli bomo občutek, da bi to lahko počeli ves dan. 
Vesolje ima rado hitrost! Ne odlagaj, ne ugibaj ponovno, ne dvomi! Ko se pojavi 
priložnost, ko je tukaj impulz, ko se pojavi notranja nuja, UKREPAJ! In to je naša 
naloga! In to je vse, kar moramo storiti!  
Pritegnili bomo vse, kar zahtevamo! Če potrebujemo denar, ga bomo pritegnili. Če 
potrebujemo ljudi, jih bomo pritegnili. Če potrebujemo določeno knjigo, jo bomo 
pritegnili. Moramo pa se osredotočiti na to, kar nas privlači. Kajti, ko vzdržujemo 
podobe tega, kar si želimo, nas bo pritegnilo k stvarem in stvari bo pritegnilo k nam. 
Željeno se bo dobesedno preselilo v fizično resničnost z nami in skozi vas. In to bo 
naredilo s pomočjo Zakona.  
Začnemo lahko iz nič. In iz nič in iz brezizhodnega položaja bo ustvarjen način.  
Razmislite o tem: avto se pelje skozi noč, žarometi segajo samo 30 do 60 metrov 
naprej in tako lahko vozite vso pot od Kalifornije do New Yorka. Vozite skozi temo. 
Vse, kar morate videti, je naslednjih 60 metrov. In tako se tudi življenje nagiba k 
temu, da se počasi razkriva pred nami. Če preprosto zaupamo, da se bo za tem 
razkrilo naslednjih 60 metrov in za tem še naslednjih, se bo naše življenje kar naprej 
razkrivalo. In naposled nas bo pripeljalo do cilja, ki ga želimo doseči - zato, ker si 
tega želimo.  
 
»Naredi prvi korak v veri – ni ti potrebno videti celotnega stopnišča. Preprosto naredi 
prvi korak.« 
(dr. Martin Luther King Jr., 1929-1968) 
 
No, naslednja stvar, o kateri se ljudje sprašujejo, je, kako dolgo bo pa to trajalo? 
Kako dolgo bo trajalo, da se bo manifestiral avto, odnosi, denar, ali karkoli že to je. 



 8

No, nimam nobene knjige pravil, ki bi trdila: trajalo bo 30 minut, tri dni ali trideset 
dni. Mislim, da je to odvisno od tega, v kakšni povezavi smo s samim Vesoljem.  
Velikost Vesolju ne pomeni nič. Na znanstveni ravni ni nič težje pritegniti nekaj, kar 
smatramo za velikansko, kot nekaj, kar smatramo za neskončno majhno. Vesolje dela 
vse, kar dela, brez napora. Trava nima namena rasti. To se dogaja brez truda. 
Obstaja samo ta Veliki načrt. Vse se vrti okoli tega, kar se dogaja tukaj zgoraj (v 
glavi). Vse se vrti okoli tega, kako mi postavimo stvari. Rečemo: »To je veliko. Za to 
bo potrebno nekaj časa. In to je majhno, za to pa bo potrebna kakšna ura časa.« 
Veste, to so naša pravila, mi jih določamo. Vesolje ne pozna pravil. Vi poskrbite za 
občutke, da imate to sedaj in Vesolje se bo odzvalo. Ker pa je nekaterim ljudem lažje 
z majhnimi stvarmi, včasih rečem: »Začnite z nečim manjšim, kot je na primer 
skodelica kave. Naj bo vaš današnji namen v svoje življenje pritegniti skodelico 
kave.« 
Lahko si tudi zamislite, da govorite s starim prijateljem, ki ga že dolgo niste videli. 
Nekako bo nekdo drug začel z vami govoriti o tej osebi. Ta oseba vas bo poklicala ali 
pa boste od nje prejeli pismo.  
Ljudje so presenečeni nad tem, kako sem recimo povezal parkirišča. In to sem storil, 
ko sem začel prvič razumeti Skrivnost. Prazen parkirni prostor sem si predstavljal 
točno tam, kjer sem si želel in 95% časa je bil tam zame. In jaz sem preprosto zavil 
tja. 5% časa sem moral čakati le minuto ali dve in oseba je zapeljala ven, jaz pa 
noter. To torej počnem ves čas...    
 
Mogočni proces 
 
Veliko ljudi se počuti, kot da so obtičali ali kot da so ujeti. Počutijo se omejene zaradi 
trenutnih okoliščin. In jaz jim poskušam pokazati, da je, ne glede na njihove trenutne 
okoliščine, to njihova trenutna resničnost. In trenutna situacija se bo začela 
spreminjati, ko jo bomo opazovali ter pričeli uporabljati Skrivnost.  
Ko želimo spremeniti okoliščine, moramo najprej spremeniti svoje 
razmišljanje. Vsakič, ko pogledamo v poštni nabiralnik, v pričakovanju, da bomo 
zagledali račun – uganite, kaj se bo zgodilo? Račun bo tam. Vsak dan, ko gremo ven, 
pričakujemo račun. Nikoli ne pričakujemo ničesar velikega. Razmišljamo o dolgovih. 
Pričakujemo dolgove. Torej se dolgovi morajo pojaviti, zato da slučajno ne bi 
pomislili, da smo nori. In vsak dan potrjujemo svoje misli. Ali bodo dolgovi tam? Ja, 
dolgovi so tam. Ali bodo dolgovi tam? Ja, dolgovi so tam. Zakaj? Ker smo pričakovali 
dolgove. Torej so se pojavili, ker je Zakon privlačnosti vedno poslušen do naših misli. 
Naredimo si uslugo. Pričakujmo ček!  
Večina ljudi gleda na svoje sedanje stanje in pravi: »To sem jaz.« Ne, to niste vi. To 
ste bili vi nekoč. In če ta trenutek pogledamo svojo situacijo: recimo, da nimamo 
veliko denarja na bančnem računu, ali da nimamo odnosov, kakršne si želimo, ali da 
nam naše zdravje in sposobnosti ne ustrezajo,... To nismo mi! To je izdelek naših 
preteklih misli in dejanj. In mi konstantno živimo v tem izdelku misli in dejanj, ki smo 
jih naredili v preteklosti. Če pogledamo na trenutno stanje naših odnosov in se s tem 
definiramo, se s tem obsodimo, da v prihodnosti ne bomo imeli nič več kot to. 
 
»Vse, kar smo, je rezultat tega, kar smo mislili.« 
(Buddha) 
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Torej, kaj lahko sedaj storimo, da se nam bo začelo življenje spreminjati? Povedal 
vam bom dve ali tri stvari.      
 
Mogočni proces: 
 

- hvaležnost  
Začnimo pisati seznam stvari, za katere smo hvaležni. Začnimo s tem, kajti to 
preusmerja našo energijo. Začenja preusmerjati naše razmišljanje. Pred to vajo smo 
se morda osredotočali na to, česar nimamo, morda smo se osredotočali na svoje 
pritoževanje in na druge probleme, ki smo jih morda imeli. Ko pa delamo to vajo, 
začnemo hoditi v drugi smeri. Začenjamo biti hvaležni za vse stvari, zaradi katerih se 
počutimo dobro.  
Hvaležnost pa je zagotovo način, da v svoje življenje privabimo več.  
Kaj si želi storiti vsak moški, ki ga žena ceni zaradi vseh majhnih stvari, ki jih naredi? 
Storiti želi še več. Vedno gre za odobravanje. In to pritegne stvari noter. To privlači 
podporo.   
Veliko let sem govoril, da to, o čemer razmišljamo in za kar se zahvaljujemo, tudi 
pritegnemo. 
To je ta občutek, ki ga moramo imeti. Zato je bila ta vaja zame zelo močna. Vsako 
jutro, ko vstanem, rečem »hvala«. Vsako jutro, ko stopim na tla, rečem »hvala«. In 
potem začnem razmišljati o vsem, za kar sem hvaležen. In ko si umivam zobe ter 
delam stvari, ki jih pač zjutraj počnem, ne razmišljam o tem kar tako in stvari ne 
jemljem, kot neko grobo rutino, ampak preprosto občutim hvaležnost.  
Kajti, takoj ko se začnemo počutiti drugače glede tega, kar že imamo, začnemo 
privlačiti več dobrih stvari, oziroma več stvari, za katere smo lahko hvaležni. Lahko se 
ozremo naokoli in rečemo: »No, poglej, nimam avta, ki si ga želim, nimam hiše, ki si 
jo želim, nisem tako zdrav, kot si želim biti, nimam zakona, ki si ga želim,...« Počasi, 
počasi! To vse so stvari, ki si jih ne želimo! Osredotočimo se na to, kar že imamo in 
za kar smo hvaležni. In morda smo hvaležni za oči, s katerimi lahko spremljamo ta 
program. Morda so to oblačila, ki jih imamo. Lahko, da imamo kaj drugega raje. In 
morda bomo zelo kmalu dobili nekaj drugega, če začnemo občutiti hvaležnost za to, 
kar že imamo.  
Mislim, da gremo vsi skozi obdobje, ko pravimo: »Ojej, stvari ne gredo prav ali stvari 
gredo slabo.« Nekatere take stvari se dogajajo tudi v moji družini. In zato sem si 
omislil kamen. Velikokrat samo posedam in držim ta kamen. Morda ste me že kdaj 
videli, kako ga nosim naokoli. Torej, našel sem kamen, potisnil sem ga v žep in rekel: 
»Veste kaj? Vsakič, ko se dotaknem tega kamna, bom pomislil na nekaj, za kar sem 
hvaležen.« Tako vsako jutro, ko vstanem, vzamem kamen iz mize in ga položim v 
žep. In v mislih se sprehodim skozi stvari, za katere sem hvaležen. In kaj počnem 
ponoči? Izpraznim žep,... in je spet tukaj. Glede tega sem imel nekaj različnih 
izkušenj. Imel sem tudi nekaj neverjetnih izkušenj. Spoznal sem človeka iz Južne 
Afrike, ki je nekega dne videl, kako mi je kamen padel na tla. Rekel mi je: »Kaj je 
to?« Razložil sem mu, zakaj nosim kamen s seboj in on ga je poimenoval Kamen 
hvaležnosti. Dva tedna kasneje sem od njega prejel e-pošto iz Južne Afrike. Napisal 
mi je, da njegov sin umira za redko boleznijo, in sicer za neko vrsto hepatitisa. 
Vprašal me je, ali mu lahko pošljem tri Kamne hvaležnosti. Bili so samo navadni 
kamni, ki sem jih našel na cesti, zato sem se strinjal. Moral pa sem poskrbeti, da 
bodo kamni res posebni. Zato sem šel ven na obrežje reke, se razgledal naokoli ter 
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pobral prave kamne in mu jih poslal. Štiri ali pet mesecev kasneje sem od njega 
prejel e-pošto. Napisal mi je: »Mojemu sinu gre bolje! Izvrstno mu gre!« In zapisal je 
še nekaj: »Toda vedeti moraš nekaj: prodali smo na tisoče kamnov, vsakega po 
deset dolarjev, kot Kamne hvaležnosti in ves ta denar smo zbrali za dobrodelne 
namene. Najlepša hvala!« In zato je zelo pomembno, da smo usmerjeni k 
hvaležnosti, kot jaz to imenujem.  
Obstaja pa še ena stvar, ki bi jo rad predlagal in jo moramo narediti takoj, če si 
želimo spremeniti življenje. Ta stvar je tako velika, da ne morem najti besed, s 
katerimi bi lahko opisal, kako močno je to lahko za nas: 
 

- vizualizirati 
Vzel sem vizualizacijski proces iz Apollo programa in ga v letih med 1980 in 1990 
vključil v olimpijski program. To so poimenovali »vidna motor vaja«.  
Zanimivo je, kako delujejo misli: vzamemo olimpijske atlete in jih priključimo na 
izbrano bio-odzivno opremo. Tečejo torej samo v svojih mislih. Toda neverjetno, 
utrudijo se iste mišice, in celo v enakem zaporedju, kot takrat, ko tečejo po stezi. 
Kako je to mogoče? Ker misli ne razlikujejo, ali mi nekaj zares delamo ali pa je to 
samo trening. Mislim, da če smo tam bili v mislih, bomo tja odšli tudi s telesom.  
 
Ko vizualiziraš, uresničuješ!     
 
Ko si nekaj zamišljamo (vizualiziramo) in ko se nam ta slika predvaja v naših mislih, 
se vedno zanašajmo na končne rezultate. Tukaj je primer: poglejmo si zadnjo stran 
naših dlani. Resnično si poglejmo zadnjo stran naših dlani: barvo kože, pegice, žile, 
kroge na nohtih, nohte,... poglobimo se v podrobnosti, tik preden zapremo oči. In 
potem poglejmo te roke še z zaprtimi očmi. Naši prsti se oklepajo volana našega 
čisto novega avta... To je holografska izkušnja. Tako resnična..., v tem trenutku, tako 
da sploh ne občutimo potrebe po avtu, ker se že počutimo tako, kakor da bi ga imeli.  
Tukaj lahko vidimo, da je ravno občutek tisti, ki zares ustvarja privlačnost, ne pa 
samo slika ali misel. In mislim, da veliko ljudi razmišlja tako: »Če bom pozitivno 
razmišljal, ali če bom vizualiziral, kar si želim, bo to dovolj.« Toda, če bomo počeli le 
to in se še vedno ne bomo počutili zadovoljne, ljubeče in vesele, potem to po mojem 
mnenju ne bo ustvarilo sile privlačnosti.  
In na tem mestu se Skrivnost premakne v dejanje.  
Postavimo se v občutek, da smo v resnici v tem avtu. Ne samo: »Želim si, da bi lahko 
dobil ta avto« ali »nekega dne bom imel ta avto.« Kajti zelo določen občutek je 
povezan s tem in ta občutek ni v sedanjosti, ampak je v prihodnosti. In če ostanemo 
v tem občutku, bo ta vedno v prihodnosti.  
Občutimo veselje, občutimo srečo! 
Ne glede na to, kako neumno se zdi v tej majhni in tihi sobici - vi kar vzkliknite: 
»Juhu!« in si v mislih predstavljajte vožnjo s svojim sanjskim avtomobilom. Naredite 
to! Veste, veliko ljudi bo reklo: »Kaj moram to res storiti?« Tukaj vas vprašam: 
»Kako zelo si želite, da bi se spremenili?« 
In sedaj bosta ta občutek in to notranje videnje postala odprta vrata, skozi katera se 
bo začela izražati moč Vesolja.  
 
»Kaj je ta moč, ne morem reči. Vse, kar vem, je, da obstaja.« 
(Alexander Graham Bell, 1847-1922) 
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Naša naloga ni, da poskušamo ugotoviti, kako. Kako se bo pojavilo? To ljudje 
počnemo iz zavezanosti in vere v nekaj. Kako-ji so domene Vesolja, ki vedno pozna 
najkrajšo, najhitrejšo in najbolj harmonično pot med nami in našimi sanjami.  
Če to predamo Vesolju, bomo presenečeni in osupli nad tem, kar nam bo prineslo. In 
tu se dogajajo čarovnija in čudeži. No, rekel bi, da bomo to želeli delati resnično vsak 
dan. Toda moja ugotovitev je, da to nikoli ne bo opravilo. Kar je tukaj za Skrivnost 
resnično pomembno, je dobro počutje. Hočemo se počutiti navdušene nad vsem tem 
Procesom. Želimo biti visoko, srečni in uglašeni, kolikor se le da.  
Edina razlika med ljudmi, ki v resnici tako živijo, in med ljudmi, ki ne živijo v čarovniji 
življenja, je ta, da so ljudje, ki živijo v čarovniji življenja, osvojili določen način 
bivanja. Ustvarili so si navado, da uporabljajo Zakon privlačnosti in čarovnija se jim 
dogaja povsod, kamor gredo. Ker so si zapomnili, da morajo Zakon privlačnosti 
uporabljati. Uporabljajo ga ves čas, ne samo kot enkratno dejanje.  
Ljudje se nekaj časa tega držijo in ko to res obvladajo, rečejo: »Veš kaj, sedaj sem 
razvnet, videl sem ta program in spremenil si bom življenje.« In sedaj se kažejo 
rezultati in kažejo se rezultati in pod površjem je vse pripravljeno na to, da se 
prikaže. In sedaj bo nekdo pogledal te rezultate na površju in rekel: »Ta zadeva pa 
ne deluje!« In veste, kaj reče Vesolje? »Tvoja želja je moj ukaz!« In stvar gre nazaj 
dol, od koder je prišla. 
Poznavanje Zakona privlačnosti... to sem želel spraviti v delovanje in videti, kaj se bo 
zgodilo. Tako sem začel leta 1995 ustvarjati nekaj, kar se imenuje Tabla vizij: sem 
lahko dam nekaj, kar si želim doseči ali nekaj, kar želim pritegniti - na primer avto, 
uro ali sorodno dušo iz svojih sanj. In sliko tega, kar si želim, pritrdim na to tablo, ki 
se imenuje Tabla vizij. Vsak dan sem torej sedel v svoji pisarni, gledal na tablo in 
vizualiziral. Res sem se privedel do stanja imeti in do prepričanja, da sem si to že 
pridobil. V tem času pa sem se tudi pripravljal na selitev. Pospravili smo ter vso 
pohištvo in vse škatle dali v skladišče. Nato sem v obdobju petih let imel tri različne 
selitve in nazadnje sem končal v Kaliforniji, kjer sem kupil hišo, v kateri danes živimo. 
V enem letu sem jo prenovil. In potem sem si dal pripeljati vse stvari iz prejšnjega 
doma izpred petih let. Nekega jutra, okoli pol osmih zjutraj, je v mojo pisarno prišel 
moj sin. In ena od škatel, ki je bila zapečatena pet let, je bila točno pri vhodnih 
vratih. Sin je vstopil, sedel na škatlo in z nogami udarjal po njej. Rekel sem mu: 
»Srce, lahko prosim nehaš? Nekaj delam.« In on je vprašal: »Očka, kaj je v teh 
škatlah?« Jaz sem mu rekel: »To so moje Table vizij.« »Kaj je to Tabla vizij?« je 
vprašal. Rekel sem mu: »No, tja gor postavim svoje cilje. Izrežem jih in jih dam tja 
gor. Gor dam nekaj, kar želim v svojem življenju doseči.« In seveda pri petih letih 
tega ni razumel, zato sem mu rekel: »Naj ti pokažem, tako bo najlažje.« In tako sem 
odprl škatlo. Ko sem izvlekel Table vizij, je bila na eni izmed njih slika doma, ki sem 
ga vizualiziral pred petimi leti. Kar je bilo zame šokantno, je bilo to, da smo v tej hiši 
sedaj živeli – ne v hiši, ki bi ji bila podobna. Kupil sem svoj sanjski dom, ga prenovil, 
pa tega sploh nisem vedel. In pogledal sem hišo na sliki ter začel jokati, saj me je kar 
odneslo. »Zakaj pa jočeš?« me je vprašal sin. »Srček, končno razumem Zakon 
privlačnosti in moč vizualizacije. Končno razumem... vse, kar sem kdaj prebral, vse, s 
čimer sem delal, moje celotno življenje, način, kako sem gradil podjetja,... in vse to 
je delovalo tudi pri mojem domu. Kupil sem našo sanjsko hišo, pa tega nisem niti 
vedel.«  
 
»Veselje je najboljše merilo uspeha!«   
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»Domišljija je vse; to je predogled privlačnosti, ki prihajajo v življenje.« 
(Albert Einstein, 1879-1955) 
 
Odloči se, kaj hočeš.  
Verjemi, da to lahko imaš.  
Verjemi, da si to zaslužiš.  
Verjemi, da je to zate mogoče.  
In potem vsak dan za nekaj minut zapri oči in vizualiziraj, da to, kar si želiš, že imaš.  
In občuti občutke, da to že imaš.  
Nato pridi ven iz tega, se osredotoči na to, kar že imaš in bodi za to hvaležen.  
In res bodi. Uživaj v tem, prav?  
In potem pojdi v dan in to izpusti.  
Zaupaj, da bo Vesolje ugotovilo, kako to manifestirati.  
 
Skrivnost denarja 
 
Veste, Skrivnost je bila zame prava preobrazba, kajti odrasel sem v družini, kjer je bil 
oče zelo negativen. Mislil sem, da so bogati ljudje tisti, ki so vse ostale obrali. Mislil 
sem, da je vsakdo, ki ima denar, moral nekoga zavesti. Odrasel sem torej z veliko 
negativnimi prepričanji o denarju: če ga imaš, te naredi slabega, samo zlobni ljudje 
imajo denar, denar ne raste na drevesih,... Tudi ta je bila krepka: »Ali misliš, da sem 
Rockefeller?« - to je bila ena izmed njegovih najljubših fraz. Torej, odrasel sem v 
trdnem prepričanju, da je življenje težko in trdo ter da se moraš boriti. In šele, ko 
sem spoznal W. Clementa Stonea, sem pravzaprav začel spreminjati svoje življenje.  
 
»Karkoli si človeški um lahko predstavlja, lahko tudi doseže.« 
(W. Clement Stone, 1902-2002) 
 
Ko sem delal s Stoneom, mi je rekel: »Želim, da si zastaviš cilj, ki je tako velik, da bi 
ti raztreščilo um, če bi ga dosegel. In vedel bi, da ga boš dosegel le zaradi tega, kar 
sem te naučil.« No, takrat sem letno zaslužil okoli 8.000 dolarjev in iz nekega razloga 
sem hotel nekaj, kar se da res izmeriti. Zato sem rekel: »V enem letu hočem zaslužiti 
100.000 dolarjev.« In pojma nisem imel, kako bi to lahko naredil. Pred seboj nisem 
imel nobene strategije, nobenih možnosti. Rekel sem samo: »To bom obelodanil, v to 
bom verjel, obnašal se bom, kot da je res, in to izpustil.« In to sem tudi storil. Ena 
izmed stvari, ki me jih je prav tako naučil, je bila, da je potrebno vsak dan zapreti oči 
in vizualizirati cilje, kakor da so že doseženi. In res sem si naredil bankovec za 
100.000 dolarjev ter si ga prilepil na strop. Tako je bila prva stvar, ki sem jo videl, ko 
sem se prebudil in pogledal gor, bankovec, ki me spominjal na moje namere. In 
potem sem zaprl oči ter vizualiziral, da teh 100.000 dolarjev že imam – predstavljal 
sem si življenjski slog, ki se s tem denarjem ujema. Zanimivo pri tem je, da se kakih 
30 dni ni zgodilo nič posebnega. Nisem dobil nobenih posebnih idej, nihče mi ni 
ponujal več denarja,... Nenadoma pa, ko sem bil kakšne 4 tedne kasneje pod tušem, 
sem dobil idejo za 100.000 dolarjev. Kar prišla je v mojo glavo. Imel sem namreč 
knjigo, ki sem jo napisal. In rekel sem: »Če lahko prodam 400.000 izvodov svoje 
knjige, vsako po 25 centov, bi to bilo 100.000 dolarjev.« Torej, knjiga je bila tukaj, 
toda nikoli nisem o tem razmišljal. In ena od skrivnosti, mislim, da je, da ko imaš 
navdihnjeno misel, ji moraš zaupati in moraš na njej delati. Sedaj nisem vedel, kako 



 13

naj to naredim. Nisem vedel, kako bom prodal 400.000 izvodov knjige. Tega nismo 
še nikoli naredili. In potem sem v trgovini zagledal revijo Narodni ohranjevalec. Videl 
sem jo že milijonkrat, a vedno le kot ozadje nečesa. Nenadoma pa mi je to skočilo v 
ospredje. In sem pomislil: »Uau, če bi bralci vedeli za mojo knjigo, bi jo 400.000 ljudi 
zagotovo kupilo.« Čez 6 tednov sem imel govor na fakulteti Hunter v New Yorku pred 
600 učitelji. In na koncu je do mene pristopila neka gospa in rekla: »To je bil čudovit 
govor, z vami bi rada imela intervju. Naj vam dam vizitko.« In rekel sem: »Za koga 
pa pišete?« »Sem svobodna novinarka, toda večino svojega pisanja prodam reviji 
Narodni ohranjevalec.« Veste, v tistem trenutku sem imel v glavi tisto majhno 
melodijo iz Cone somraka in rekel sem si: »Uau, ta zadeva zares deluje!« Torej, ta 
članek je prišel ven in prodaja knjige se je začela. Kar pa želim izpostaviti, je to, da 
sem v svoje življenje pritegnil vse te različne dogodke, vključno s to osebo. In - da 
skrajšam zgodbo - tisto leto nisem zaslužil 100.000 dolarjev, ampak smo ustvarili 
92.327 dolarjev! Ali mislite, da smo bili obupani in potrti? Da smo rekli: »To ne 
deluje?« Ne, rekli smo: »Uau! To je neverjetno!« In žena mi je rekla: »Uau! Če to 
deluje za 100.000 dolarjev, ali misliš, da bi delovalo tudi za milijon dolarjev?« In 
rekel sem: »Ne vem, mislim, da. Poskusimo!« In moj založnik mi je kasneje dejansko 
napisal ček za milijon dolarjev za našo prvo knjigo Kurja juhica za dušo v Knjigi duš 
in narisal je smeškota zraven svojega podpisa, kajti to je bil prvi ček za milijon 
dolarjev, ki ga je kdaj napisal. In tako to vem iz svojih lastnih izkušenj, ker sem želel 
sam to preizkusiti. »Ali ta Skrivnost zares deluje?« In smo preizkusili. Zagotovo je 
delovalo. Sedaj iz tega živim svoje življenje. Čisto vsak dan.  
No, veliko ljudi si lahko predstavljam, da ob gledanju tega programa razmišljajo: 
»Kako lahko v svoje življenje pritegnem več denarja? Kako lahko dobim več 
zelencev? Kako lahko pridem do večjega bogastva in blaginje? Kako lahko, če ljubim 
svojo službo, upravljam z dolgovi na kreditnih karticah, ki jih imam, če pa 
spoznavam, da je morda denar, ki prihaja do mene skozi mojo službo, omejen? Kako 
lahko noter prinesem še več?« Namenimo se to narediti! Tu gremo nazaj do ene 
stvari, o kateri smo govorili skozi vso Skrivnost. Naše delo je, da izjavimo, kaj želimo 
imeti iz kataloga Vesolja. No, in če je denar ena izmed teh stvari, povejmo, koliko bi 
želeli imeti. »Rad bi imel 25.000 dolarjev, nepričakovani prihodek, v naslednjih 30 
dneh (ali karkoli že želimo)«. In to, kar rečemo, mora biti za nas verjetno.  
Večina ljudi ima cilj rešiti se dolgov. To nas bo za vedno obdržalo v dolgovih. O 
čemer razmišljamo, to bomo pritegnili. In rekli bomo: »Pa saj želim priti iz dolgov.« 
Ne zanima me, ali želite iz njih ali vanje: če razmišljate o dolgovih, pritegnete 
dolgove. Ustvarimo avtomatični program za odplačevanje dolgov, potem pa se 
začnimo osredotočati na blaginjo.      
Tolikokrat mi ljudje rečejo, da bi naslednjem letu želeli svoj prihodek podvojiti. Toda, 
ko potem pogledaš njihova dejanja, ne počnejo stvari, ki bi jim to lahko omogočile. 
Taki ljudje se bodo takoj obrnili in odšli. Rekli bodo: »No, tega si pa ne morem 
privoščiti.« Vredu. Lahko ugibamo, kaj se bo zgodilo: »Tvoja želja je moj ukaz!«  
Ko se osredotočamo na pomanjkanje in na to, česar nimamo, ko prijateljem in 
družini tožimo, da nimamo denarja, ko otrokom govorimo, da nimamo dovolj in da si 
tega ali onega ne moremo privoščiti,... - veste kaj? Nikdar si tega ne bomo mogli 
privoščiti, kajti začeli bomo privlačiti še več tega, česar nimamo. Če želimo bogastvo 
in obilje, se osredotočimo na bogastvo! Osredotočimo se na obilje!  
Ko sem začel dojemati Skrivnost, sem vsak dan po pošti prejemal račune. V mojem 
poštnem nabiralniku je bil vsak dan sveženj računov. Razmišljal sem, kako to 



 14

spremeniti. Vedel sem, da Zakon privlačnosti navaja, da boš tisto, na kar se 
osredotočaš, dobil. Torej, dobil sem bančni izpisek in na njem sem popravil znesek 
stanja na mojem bančnem računu. Zapisal sem točno tak znesek, kakršnega sem 
želel videti. Vprašal sem se: »Kaj pa, če vizualiziram, da po pošti prihajajo čeki?« 
Sedaj sem vizualiziral, da po pošti prihaja ducat čekov in v mesecu dni so se stvari 
začele spreminjati. In to je neverjetno! Danes po pošti prihajajo samo čeki! Dobivam 
tudi račune, toda čekov dobivam več!   
Odrasla sem v prepričanju, da moraš za denar trdo delati. To trditev sem zamenjala s 
trditvijo, da denar pride redno in z lahkoto. V začetku se to morda sliši kot laž. En del 
možganov nam pravi: »Ti, lažnivec, ko pa veš, da je težko.« Tukaj se moramo 
zavedati, da se bo še nekaj časa odvijala nekakšna »igra tenisa«.  
Ko pride do ustvarjanja bogastva, je bogastvo skupek misli. Vse se torej vrti okoli 
tega, kako mi razmišljamo.  
Rekla bi, da je 80% mojega treninga z ljudmi povezanega s psihologijo in z njihovim 
načinom razmišljanja. In vem, da ljudje, ki me poslušajo, rečejo: »Ja, ti to lahko 
storiš, jaz pa ne.« Vsak človek ima zmožnost spremeniti način svojega notranjega 
odnosa do denarja in pogovora z njim.  
Srečujem veliko ljudi, ki zaslužijo velikanske vsote denarja, toda njihovi odnosi so 
slabi - mimogrede, to je tehnični izraz. In to resnično ni bogastvo. Veste, lahko 
gremo za denarjem in lahko obogatimo, toda to nam še ne zagotavlja, da bomo 
premožni. In tukaj ne namigujem, da denar ni del bogastva. Prav gotovo je. Toda 
resnično je samo del le-tega. In potem srečujem veliko ljudi, ki so kvantno nekvatni, 
poduhovljeni. Ti pa so vedno znova bolni in brez denarja. Tudi to ni bogastvo. Kajtki 
življenje naj bi bilo bogato na vseh področjih.  
Veliko ljudi v zahodni kulturi stremi za uspehom. Želijo si imeti dom, svoj lasten 
posel,... želijo si vse te zunanje stvari. Toda, kar smo ugotovili pri našem 
raziskovanju je, da imeti vse te zunanje stvari vedno ne zagotavlja tega, kar si v 
resnici želimo. In to je sreča. Torej, mi gremo za temi zunanjimi stvarmi in mislimo, 
da nam bodo prinesle srečo, zgodi pa se ravno obratno. Najprej moramo iti za 
notranjim veseljem, za notranjim mirom, za notranjimi vizijami in potem se pojavijo 
vse zunanje stvari.  
 
Skrivnostni odnosi  
 
Skrivnost zame dejansko pomeni, da smo mi ustvarjalci našega Vesolja in da se 
vsaka želja po tem, kar hočemo ustvariti, manifestira v naših življenjih. Zaradi tega je 
zelo pomembno, česa si želimo, kakšne so naše misli in naši občutki. Kajti to se bo 
manifestiralo.  
Nekega dne sem šla k nekomu domov. Bil je umetnostni režiser in zelo znan filmski 
producent. Ta gospod je imel v vsakem kotu prelepo podobo gole ženske, ovite v 
blago, ki je na nek način v sebični pozi in govori: »Oh, ne gledam te, ne vidim te.« 
Rekla sem mu: »Mislim, da imaš ljubezenske težave.« On pa: »Ali si jasnovidka, ali 
kaj?« »Ne, toda poglej: na sedmih mestih imaš podobo točno te ženske.« »Toda 
všeč mi je ta način slikanja. Sam sem jo naslikal.« »To je še huje,« sem rekla, »zato, 
ker v to vložiš vso svojo izvirnost in ustvarjalnost.« In ta moški krasnega izgleda je 
resnično imel okoli sebe vse te igralke, kajti to je bilo njegovo delo, pa vseeno ni 
užival romantike. Vprašala sem ga: »Kaj pravzaprav hočeš?« »No, vsak teden bi rad 
šel na zmenek s tremi ženskami.« »Prav, potem se naslikaj s tremi ženskami in to 
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obesi v vsak kot.« Šest mesecev kasneje sem ga srečala v Evropi. Vprašala sem ga: 
»Kako zgleda tvoje ljubezensko življenje?« »Čudovito! Kar naprej me kličejo. Vse bi 
želele z mano na zmenek!« »Zato, ker je to tvoja želja.« »Sedaj imam tri zmenke na 
teden. Pretepajo se zame.« »Dobro zate.« »Ampak sedaj si resnično želim, da bi se 
ustalil. Hočem zakon in hočem romantiko.« »V redu, potem naslikaj to.« In naslikal 
je prelepo romantično razmerje. Leto dni kasneje se je poročil in je zelo srečen. Zato, 
ker je izpostavil še eno željo. V sebi je to želel že leta, a se ni zgodilo. Njegova želja 
se ni mogla manifestirati zaradi zunanje stopnje njega samega. Njegova hiša je temu 
ves čas nasprotovala. Če torej vemo za to znanost, bi se morali začeti igrati z njo.  
Znotraj odnosov je pomembno, da najprej razumemo, kdo vstopa v odnos. In tukaj 
ne govorim o našem partnerju, temveč o tem, da razumemo sami sebe. 
Kako lahko pričakujemo, da bo kdorkoli užival v naši družbi, če mi sami v svoji lastni 
družbi ne uživamo? Torej, še enkrat: Zakon privlačnosti ali Skrivnost pomenita, da je 
željeno prinešeno v naše življenje, in to nam mora biti resnično in popolnoma jasno. 
Tukaj pa imam vprašanje, o katerem bi morali razmisliti: »Ali se do sebe vedem tako, 
kot želim, da bi se drugi vedli do mene?«  
Mi postanemo rešitev za nas same, kajti stvari ne potekajo na ta način: »Dolžan si mi 
in moraš mi dati več.« Namesto tega dajmo samemu sebi več. Vzemimo si čas in 
dajajmo sebi, v smislu, da se izgradimo do polnosti. To delajmo tako dolgo, dokler ne 
bomo imeli preveč obilja in ga bomo lahko začeli deliti.  
Imela sem veliko razmerij in od partnerjev sem vedno pričakovala, da mi bodo oni 
pokazali mojo lepoto. Sama pa svoje lepote nisem videla. Veste, ko sem odraščala, 
so bili moji junaki/junakinje: bionična ženska, super ženska, Čarlijevi angelčki,... Vse 
te ženske so bile čudovite, toda niso zgledale kot jaz. Vse to se je dogajalo tako 
dolgo, dokler se nisem zaljubila v Liso: v svojo čokoladno polt, v svoje polne ustnice, 
v svoje okrogle boke in v svojo valovito pričesko. In ko sem se zaljubila vase, se je 
lahko tudi preostanek sveta zaljubil vame.  
Na meni je nekaj tako veličastnega! Sebe sem proučeval 44 let! Cmok! Rad bi se 
poljubil! Povem vam, začeli se boste ljubiti - in tukaj ne govorim o priznavanju. Tukaj 
govorim o zdravem spoštovanju do samega sebe. In takrat, ko ljubimo sebe, ljubimo 
tudi druge.  
Ko gre za odnose, smo vajeni, da se pritožujemo nad drugimi: z mojimi sodelavci je 
tako težko delati, moj mož me tako razjezi, moji otroci so tako leni,... vedno se 
osredotočamo na drugo osebo. Da pa odnosi resnično delujejo, se moramo 
osredotočiti na to, kar pri drugih ljudeh cenimo in ne na to, nad čimer se 
pritožujemo. Kajti, ko se nad določenimi stvarmi pritožujemo, dobivamo samo še več 
teh stvari. Tudi če v svojem odnosu do nekoga preživljamo zares težke čase, če 
stvari ne delujejo, če se ne strinjamo z njim, če je nekdo izkoristil naše zaupanje,... 
še vedno lahko take odnose obrnemo. Vzemimo list papirja in naslednjih 30 dni 
enkrat dnevno sedimo in zapišimo vse stvari, ki jih pri tej osebi cenimo. Razmišljajmo 
o vseh razlogih, zaradi katerih to osebo ljubimo. Cenimo njen smisel za humor, 
cenimo, kakšna podpora v življenju zna biti,... in ugotovili bomo, da če se 
osredotočimo na cenjenje in na priznavanje njene moči, bomo tega dobili še več. In 
problemi bodo izplahneli.  
Zavedati pa se moramo, da drugih ljudi ne moremo nadzirati, ne glede na to, kako se 
trudimo. Ugotovili pa bomo, da če se ta oseba vrne domov slabe volje, mi smo pa 
resnično dobre volje, se bomo v tem trenutku znašli v drugem prostoru, kot on. Mi 
sami ustvarjamo svojo lastno srečo - skozi Zakon privlačnosti.  
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Velikokrat dajemo drugim priložnost, da ustvarjajo našo srečo. In velikokrat jim ne 
uspe, da bi jo ustvarili tako, kot si mi to želimo. Zakaj? Ker je lahko samo ena oseba 
zadolžena za naše veselje in za našo srečo. In to smo mi. Torej, celo starši, otroci, 
zaročenec ali ljudje, ki so nam najbližji, nimajo nadzora, da bi ustvarili našo srečo. 
Naše veselje leži znotraj nas samih.  
 
Skrivnostno zdravje 
 
Pomembno je, da spoznamo, da je naše telo resnično izdelek naših misli. V 
medicinski znanosti začenjamo razumeti stopnjo, do katere narava misli in čustev 
dejansko določa fizično snov, zgradbo in delovanje našega telesa. 
V umetnostih zdravljenja poznamo učinek placeba. Placebo je nekaj, kar naj ne bi 
imelo vpliva ali učinka na telo - kot tableta sladkorja ali kaj podobnega. Pacientu 
povemo, da je to vsaj tako učinkovito in zgodi se, da ima placebo včasih enak ali celo 
boljši učinek, kot zdravilo, ki naj bi bilo namenjeno zdravljenju pacienta. Tako so 
ugotovili, da je človeški um največji faktor v umetnostih zdravljenja. Včasih celo 
večji, kot zdravila. Če nekdo zboli in imajo alternativo, da poskušajo raziskati, kaj v 
njegovem umu to ustvarja, lahko damo zdravila na stran. Če pa je situacija resna in 
bi to lahko privedlo do smrti, pa je zagotovo dobro, da ta oseba vzame zdravila, 
medtem ko raziskujemo, kaj se dogaja z njenim umom. Tukaj torej nočemo zanikati 
medicine, kajti vsaka oblika zdravljenja ima svojo veljavo.  
Vesolje je mojstrovina obilja, dobrega zdravja in bivanja. In ko se odpremo, da 
začutimo obilje Vesolja, bomo izkusili čudež, veselje, srečo. Občutili bomo vse velike 
stvari, ki jih ima Vesolje za nas: dobro zdravje, dobro blagostanje, dobro naravo. Če 
pa se zapremo z negativnimi mislimi, pa občutimo nelagodje, bolečino in čutimo, kot 
da je boleče priti skozi vsak dan.  
Poznamo ljudi, ki so imeli neozdravljive bolezni. Ustavimo se in pomislimo na besedo 
bolezen (dis ease = ni lahko). Malo obdelajmo to besedo. Tu gre torej za telo, ki mu 
ni lahko.  
Imamo tisoč različnih diagnoz in bolezni. Le-te pomenijo samo šibko povezavo, vse 
pa so rezultat ene same stvari: stresa. In če položimo dovolj stresa na verigo ali na 
nek sistem, se eden od členov zagotovo zlomi.  
Naša fiziologija ustvarja bolezen, da bi se nam odzvala. Da bi nam dala vedeti, da 
imamo neuravnovešeno pričakovanje, da ne ljubimo in da nismo hvaležni. Torej, 
znaki in simptomi telesa niso nekaj groznega.  
Pogosto zastavljeno vprašanje, ko ima oseba manifestacijo bolezni v tempelj telesa, 
ali neke vrste neugodje v svojem življenju, je, ali se lahko to skozi moč pravilnega 
razmišljanja obrne. Odgovor je zagotovo pritrdilen. 
23. novembra so mi postavili diagnozo raka na dojki. V svojem srcu sem s svojo 
močno vero resnično verjela, da sem že ozdravljena. Čez cel dan sem si ves čas 
ponavljala: Hvala za moje zdravljenje. Vedno znova in znova in znova sem 
ponavljala: Hvala za moje zdravljenje. V svojem srcu sem verjela, da sem 
ozdravljena. Sebe sem videla tako, kakor da rak ni bil nikoli v mojem telesu. Ena od 
stvari, ki sem jih počela, da sem se ozdravila, je bila gledanje zelo smešnih filmov. 
Vse, kar sva s partnerjem počela, je bilo smejanje, smejanje in smejanje. Nisva si 
mogla privoščiti, da spustiva kakršenkoli stres v moje življenje, kajti vedela sva, da je 
stres ena od najslabših stvari, ki jih lahko dopuščaš, medtem ko se poskušaš 
pozdraviti. Od dne, ko sem dobila diagnozo, do dne, ko sem bila popolnoma 
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ozdravljena, so minili približno 3 meseci. Ozdravela sem brez radioaktivnega žarčenja 
in kemoterapije.           
Iznašli smo osnovni program. Imenuje se samozdravljenje. Ranite se in rana se 
ponovno zaraste. Dobite bakterijsko infekcijo, pa pride imunski sistem in poskrbi za 
bakterije ter pozdravi vse. Imunski sistem je narejen tako, da nas pozdravi.  
Bolezen ne more živeti v telesu, ki je v zdravem čustvenem stanju. Naše telo vsako 
sekundo izloči milijone celic in potem ustvari milijone novih celic.  
Dejansko so vsak dan dobesedno zamenjani deli našega telesa. Nekateri deli telesa 
potrebujejo nekaj mesecev, drugi pa nekaj let. Toda v nekaj letih imamo popolnoma 
novo fizično telo.  
Če imamo bolezen in se na to osredotočamo ter ljudem govorimo o tem, bomo 
ustvarili še več bolnih celic. Sebe moramo videti v popolnoma zdravem telesu. Naj 
zdravnik skrbi za bolezni.  
Imamo dve osebi in obe sta prizadeti zaradi nečesa. Prva oseba izbere, da se bo 
osredotočala na veselje. Odločila se je, da bo živela na račun možnosti, upanja, in 
osredotoča se na vse razloge, zaradi katerih je lahko vesela in hvaležna. Potem 
imamo drugo osebo z isto diagnozo. Toda ta si je izbrala, da se bo osredotočala na 
bolezen, na bolečino, na »uau, to sem jaz.«  
In ko se oseba popolnoma osredotoča na to, kar je narobe in na tovrstne simptome, 
se bodo le-ti vedno znova obnavljali. Zdravljenje se ne bo začelo, dokler ne bo svoje 
pozornosti preusmerila iz biti bolan na biti zdrav. In to je Zakon privlačnosti.  
Srečnejše misli nujno vodijo do srečnejše bio-kemije in do srečnejšega, bolj zdravega 
telesa. Negativne misli in stres pa – kakor je bilo dokazano – resno degradirajo telo 
in delovanje možganov. Kajti naše misli in čustva so tista, ki se vedno znova ponovno 
zbirajo, ponovno organizirajo in ponovno ustvarjajo naše telo. 
Odstranimo fiziološki stres iz telesa in telo bo delalo tisto, čemur je namenjeno: 
pozdravilo bo samega sebe.  
V svojem življenju sem videl, kako so se obnovile ledvice, kako je izginil rak, kako se 
je izboljšal vid ali se celo povrnil. 
Vedno sem govoril, da neozdravljivo pomeni ozdravljivo od znotraj.  
Lahko si spremenimo življenje in lahko se ozdravimo.  
No, moja zgodba se začenja 10. marca 1981. Kar se je zgodilo, je resnično 
spremenilo moje celotno življenje. To je dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Imel sem 
letalsko nesrečo. Končal sem v bolnišnici - popolnoma paraliziran. Imel sem 
zlomljeno hrbtenico, zlomil pa sem si tudi prvo in drugo možgansko vretence. Imel 
sem uničen refleks za požiranje in tako nisem mogel ne jesti in ne piti. Moja 
diafragma je bila uničena, zaradi česar nisem mogel dihati. Vse, kar sem lahko, je 
bilo mežikanje z očmi. Seveda so mi zdravniki povedali, da bom celo življenje rastlina 
in da je vse, kar bom lahko delal do konca svojega življenja, mežikanje z očmi. Tako 
so me videli oni. Zame ni bilo pomembno, kaj mislijo oni. Zame je bila najbolj 
pomembno, kaj mislim jaz. Predstavljal sem si, da sem spet normalna oseba, ki gre iz 
bolnišnice. Edina stvar, s katero sem se moral v bolnišnici ukvarjati, je bil moj um. In 
ko imate enkrat svoj um, lahko stvari ponovno sestavite. Priključen sem bil na 
respirator in rekli so mi, da ne bom nikoli več samostojno dihal, kajti moja diafragma 
je bila uničena. Toda ta mali glasek v meni mi je vedno znova prigovarjal: »Dihaj 
globoko, dihaj globoko.« Ves čas sem poskušal in končno mi je to tudi uspelo. 
Zdravniki si tega niso znali razložiti. Vidite, nisem si mogel privoščiti, da bi v moje 
misli prišlo karkoli, kar bi me odvrnilo od mojih ciljev in vizije. No, postavil sem si cilj, 
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da bom za božič odšel iz bolnišnice na svojih nogah. To je bil moj cilj. In osem 
mesecev kasneje se je to tudi zgodilo. Rekli so, da je to nemogoče... To je dan, ki ga 
ne bom nikoli pozabil. Ljudem, ki sedaj sedijo ob sprejemnikih in gledajo ta program 
ter kakorkoli trpijo, želim reči: če povzamem svoje življenje, bi lahko v šestih 
besedah povedal, kar je pomembno za vsakega človeka: ČLOVEK POSTANE TO, O 
ČEMER RAZMIŠLJA!                                   
 
Skrivnost svetu 
 
Ljudje se nagibajo k temu, da gledajo stvari, ki si jih želijo in rečejo: »Ja, meni je to 
všeč. Jaz to hočem.« Vendar pa gledajo tudi stvari, ki si jih ne želijo in dajejo ravno 
toliko ali še več energije mislim, da lahko to izrinejo in uničijo. V naši družbi se 
ukvarjamo z bojem proti raku, revščini, drogam, terorizmu, nasilju,... Nagibamo se k 
temu, da se borimo proti vsemu, česar si ne želimo.  
Vse, na kar se osredotočamo, ustvarjamo. Torej, če smo na primer jezni na vojno, ki 
se dogaja, na stavko ali trpljenje, temu dodajamo svojo energijo. Silimo se. In vse to 
ustvarja samo odpor.  
Razlog, zaradi katerega naš odpor obstaja, je ta, da se nečemu upiramo in govorimo: 
»Ne, tega si ne želim, ker me to navdaja s takšnim občutkom, ki ga sedaj občutim.« 
Torej oddajate to zares močno čustvo: »Uau, resnično ne maram tega občutka.« In 
potem je tam, v naslednjem trenutku pa že drvi proti vam, dokler vas ne doseže. 
Veste, vse to gibanje proti vojni ustvarja še več vojn. Vsa gibanja proti drogam so 
dejansko ustvarila še več drog. Kajti osredotočamo se na tisto, česar si ne želimo: na 
droge.  
V čem je za nas smisel, da dajemo vso energijo problemu? Mi se moramo 
osredotočati na zaupanje, ljubezen, življenje v obilju, izobrazbo in mir.  
Mati Tereza je bila res čudovita. Rekla je: »Nikdar se ne bom udeležila shoda proti 
vojni. Ko bo shod za mir, pa me povabite.« Veste, ona je vedela. Ona je razumela 
Skrivnost. In poglejte, kaj je manifestirala v svet.  
Torej, če smo proti vojni, bodimo za mir. Če smo proti lakoti, bodimo za to, da bodo 
ljudje imeli več kot dovolj hrane. Če smo proti posameznemu politiku, bodimo za 
njegove nasprotnike. Volitve se namreč velikokrat odvijajo ravno v prid človeka, proti 
kateremu so ljudje. On namreč prejema vso energijo in vso osredotočenost ljudi.  
Vedno se osredotočajmo na tisto, kar si želimo in ne na tisto, česar si ne želimo. 
Čisto v redu je, da opazimo tudi tisto, česar nočemo, kajti to nam da kontrast, da 
lahko rečemo: »To je tisto, kar hočem.« Toda dejstvo je, da če govorimo o tem, 
česar si ne želimo ali o tem, kako slabo je vse skupaj, in če o tem ves čas beremo ter 
potem govorimo, kako grozno je vse skupaj, s tem ustvarjamo še več tega. 
Veste, ljudje mi tolikokrat rečejo: »Dobro, James, toda jaz moram biti obveščen.« 
Morda morate biti obveščeni, toda ni vam potrebno biti nemirni.  
Jaz pravim, da ko glas in vizija iz notranjosti postaneta bolj globoka, bolj čista in bolj 
glasna, kot mnenja od zunaj, takrat obvladamo svoje življenje.  
Naučimo se postati mirni in preusmeriti svojo pozornost vstran od tistega, česar si ne 
želimo ter od vsega čustvenega bremena okoli tega in usmerimo svojo pozornost v 
tisto, kar si želimo izkusiti. 
 
Energija teče tja, kamor odhaja pozornost. 
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Naša naloga ni spremeniti svet ali ljudi okoli nas. Naša naloga je plavati s tokom v 
notranjosti Vesolja in praznovati znotraj sveta, ki obstaja.  
Eno od vprašanj, ki jih dobivam skoraj ves čas, in verjetno se je prav sedaj pojavilo v 
mislih koga izmed vas, je ideja: »Če vsi uporabljamo Skrivnost in če vsi z Vesoljem 
ravnamo kot s katalogom, ali nam ne bo zmanjkalo stvari? Ali se ne bodo vsi pognali 
v banke in jih sesuli?«  
Kar je čudovito pri poučevanju čudovite Skrivnosti, je to, da je vsega dovolj za vse. 
Obstaja laž, ki se obnaša kot virus znotraj uma človeštva. In ta laž je, da ni dovolj 
dobrega za vse. Da obstaja pomanjkanje, omejitve in da preprosto ni vsega dovolj za 
vse. To je laž, ki drži ljudi, da živijo v strahu, pohlepu, stiskaštvu. In te misli strahu, 
pohlepa, stiskaštva in pomanjkanja postanejo njihove izkušnje. Torej, svet je vzel 
tableto nočne more. Resnica pa je, da je več kot dovolj dobrega za vse, da je več kot 
dovolj ustvarjalnih idej, da je več kot dovolj moči, da je več kot dovolj ljubezni, da je 
več kot dovolj veselja,... in vse to začne prihajati skozi um, ki se zaveda svoje lastne 
neskončne narave.  
Vsak od velikih učiteljev, ki je kdaj hodil po planetu, nam je povedal, da je smisel 
življenja obilje.  
In zato takoj, ko pomislimo na to, da viri nihajo, najdemo nove vire, da lahko 
dosežemo iste stvari.    
Če rečemo, da imamo pomanjkanje nečesa, je to zato, ker nismo odprli vseh vizij, da 
bi lahko videli vse, kar je okoli nas.  
Veste, ko vsi začnejo živeti iz svojih src in ko naredijo to, kar želijo, ne naredijo vsi 
istih stvari. In v tem je čar. Mi vsi si ne želimo BMW-ja ali iste osebe ob sebi, mi vsi si 
ne želimo istih izkušenj ali oblačil, mi vsi si ne želimo zapolniti praznine.  
Vsega je dovolj za vse. Če v to verjamemo, lahko to vidimo, in če delujemo iz tega, 
se bo to za nas pojavilo. In to je resnica.  
Vse, kar si želimo: vsa sreča, vso veselje in vsa ljubezen, vso obilje in vsa blaginja - 
vse to je tukaj, pripravljeno in čaka, da zgrabimo in obdržimo. Tega moramo biti 
lačni, tega si moramo želeti, to moramo nameravati. In ko bomo to nameravali in ko 
se bomo zagreli za tisto, kar si želite, nam bo Vesolje dostavilo vsako posamezno 
stvar, ki smo si jo želeli. Prepoznajmo lepe in čudovite stvari okoli sebe, jih 
blagoslovimo in jih slavimo. Po drugi strani pa, stvari, ki na splošno ne delujejo tako, 
kot smo mi želeli, da bi delovale – tukaj ne trošimo energije s pripisovanjem krivde 
ali s pritoževanjem. Sprejmimo vse, kar si želimo, da bomo lahko prejeli še več tega.  
Večina vodij iz preteklosti pa je zamudila pomemben del Skrivnosti: omogočati 
drugim in deliti z drugimi.     
Čas, v katerem živimo, je v zgodovini človeštva najboljši za življenje posameznika. 
Prvič imamo moč pridobivati znanje preko konic svojih prstov (preko interneta).  
 
Skrivnost zate 
 
Ko pogledamo naokoli in ko pogledamo svoje telo, vidimo le vrh ledene gore.  
Za trenutek pomislimo na to. Primimo svojo roko in jo poglejmo. Naša roka se zdi 
trdna, toda v resnici temu ni tako. Če jo damo pod primeren mikroskop, bomo videli 
maso energije, ki vibrira.  
Vse je narejeno iz popolnoma enake stvari, pa če je to naša roka, ocean ali zvezda. 
Vse je energija. In naj vam pomagam, da boste to boljše razumeli: tukaj je Vesolje, 
naša galaksija, naš planet in potem so posamezniki, znotraj tega telesa so organski 



 20

sistemi, in potem so tukaj celice, pa molekule, in potem atomi, in na koncu je tukaj 
ENERGIJA. Torej obstaja veliko stopenj, ko se pogovarjamo o nečem, toda vse v 
Vesolju je energija.  
Ne zanima me, v katerem mestu živite - vi imate v vašem telesu dovolj moči - 
potencialne moči, da osvetljujete eno celo mesto skoraj ves teden.  
Večina ljudi se definira s tem končnim telesom. Toda mi nismo le končno telo. Celo 
pod mikroskopom smo energijsko polje. Kar pa vemo o energiji, je to: ko gremo h 
kvantnemu fiziku in ga vprašamo: »Kaj ustvarja svet?«, nam bo ta povedal: 
»Energija.« »Torej, opiši energijo.« »Prav. Nikdar ne more biti ustvarjena ali uničena, 
vedno je obstajala in vse, kar je kdaj obstajalo, bo vedno obstajalo, premika se v 
obliko, skozi obliko in iz oblike.« Prav, super. Sedaj gremo k teologu in mu postavimo 
vprašanje: »Kaj je ustvarilo Vesolje?« In ta nam bo povedal: »Bog.« »Prav, opišite 
mi  Boga.« »Vedno je obstajal, nikdar ne more biti ustvarjen ali uničen, vse, kar je 
kdaj obstajalo, bo vedno obstajalo, vedno se premika v obliko, skozi obliko in iz 
oblike.« Vidite, to je enak opis, le drugo izrazoslovje. Torej, če mislimo, da smo mi le 
kos mesa, ki teka naokoli, pomislimo še enkrat. Mi smo duhovno bitje. Naše 
energijsko polje deluje znotraj večjega energijskega polja.  
Vsi smo povezani, le da tega ne vidimo. Ne obstajata »tam zunaj« in »tu notri«. Vse 
v Vesolju je povezano, vse skupaj je le eno energijsko polje.  
Pogosto se obnašamo uničujoče do te stvari, ki se ji reče fizično telo ali fizično bitje. 
Toda telo je le nekaj, kar drži našega duha. Naš duh pa je tako velik. Zapolnjuje ves 
prostor. Mi smo večno življenje. Mi smo vir energije. Mi smo Bog, ki se manifestira v 
človeški obliki. Ustvarjeni smo do popolnosti.  
Pravzaprav bi lahko rekli, da smo podoba in podobnost Boga. Lahko bi rekli, da smo 
druga pot, po kateri se Vesolje začenja zavedati samega sebe. Lahko bi rekli, da smo 
neskončno polje nerazvitih možnosti – in vse to bi bile resnice.  
Vsaka velika tradicija nas je učila, da smo bili ustvarjeni po podobi in podobnosti 
ustvarjalnega vira. To pomeni, da imamo Božji potencial in moč, da ustvarimo naš 
svet. In mi smo. Mi smo! Morda smo ustvarili stvari do točke, ko so za nas čudovite 
in vredne. Morda pa jih tudi nismo. Postavil pa bi vam vprašanje, za katerega bi vas 
prosil, da o njem razmislite: »Ali so rezultati, ki jih imate v življenju, resnično tisto, 
kar si želite? In, ali so vas vredni? In če vas niso vredni, ali ni sedaj ravno pravi čas, 
da to spremenite?« Kajti mi imamo moč, da to naredimo.  
 
»Vsa moč prihaja iz notranjosti in je zaradi tega pod našim lastnim nadzorom.« 
(Robert Collier, 1885-1950) 
 
Veste, veliko ljudi se počuti tako, kakor da so v življenju žrtve in pogosto kažejo na 
pretekle dogodke: odraščanje s starši, ki so jih zlorabljali, življenje v nefunkcionalni 
družini,... Tukaj bi povedal, da večina psihologov verjame, da je 85% družin 
nefunkcionalnih. Torej, naenkrat vidimo, da nismo tako osamljen primer. Morda 
boste rekli: moji starši so bili alkoholiki, moj oče me je zlorabljal, moja mama se je 
od njega ločila, ko mi je bilo šest let,...  
Mi pa vam lahko povemo, kakšno je bilo naše življenje nekoč: med svojim 13. in 18. 
letom sem bil vpleten v ulične tolpe; imel sem hudo prometno nesrečo z motorjem; 
na neki točki svojega življenja sem bil brezdomec v Dallasu, v Houstonu pa sem 15 
let živel v pomanjkanju; ko sem bil otrok, sem imel učne težave in smatrali so me za 
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učno nesposobnega. Povedali so mi, da ne bom nikoli bral, pisal ali komuniciral, da 
ne bom nikoli zmožen narediti česarkoli, in da v življenju ne bom prišel daleč.  
Torej, vsakdo ima svojo zgodbo v takšni ali drugačni obliki, in temu se preprosto 
reče: »Pa kaj potem?« Pravi »kaj« je: kaj pa nameravamo narediti sedaj? Kaj 
izbiramo sedaj? Kajti lahko se še dalje osredotočamo na to, kar je bilo doslej, lahko 
pa se osredotočimo na to, kar si želimo. In ko se ljudje začnejo osredotočati na to, 
kar si želijo, takrat tisto, česar si ne želijo, odpade. In ta novi del se razširi, ta drugi 
pa izgine.  
Mi smo oblikovalec svoje usode. Mi smo avtor. Mi pišemo zgodbo. Pisalo je v naši 
roki. In rezultat je, karkoli izberemo mi.  
Čudovita stvar pri Zakonu privlačnosti pa je, da lahko začnemo tam, kjer smo. In 
lahko začnemo misliti resnično razmišljanje, in lahko začnemo znotraj sebe 
proizvajati čutni ton harmonije in sreče. Zakon pa se bo začel na to odzivati!  
Torej, sedaj začenjamo imeti drugačna prepričanja, kot na primer: »V Vesolju je 
vsega več kot dovolj« ali »zame se vse odvija prav« ali »jaz se ne staram, ampak se 
pomlajujem«. Ko uporabljamo Zakon privlačnosti, lahko ustvarjamo tako, kot mi 
želimo.  
Lahko se osvobodimo omejujočih vzorcev, kulturnih norm, družbenih prepričanj in 
enkrat za vselej dokažemo, da je moč, ki je znotraj nas, večja od moči, ki je v svetu. 
Nekateri izmed vas morda razmišljate: »No, to je zelo lepo, toda jaz tega ne morem 
narediti«, ali »ona mi ne bo dopustila, da to naredim«, ali »on mi ne bo nikdar 
dovolil, da to naredim«, ali »jaz nimam dovolj denarja, da to naredim«, ali »jaz 
nisem dovolj močan, da to naredim«, ali »jaz nisem dovolj bogat, da to naredim«, ali 
»jaz nisem, jaz nisem, jaz nisem,...,...« Toda vedite, da je vsak posamezni 'jaz nisem'  
stvaritev.  
 
»Če misliš, da nekaj zmoreš ali če misliš, da tega ne zmoreš – v obeh primerih imaš 
prav.« 
(Henry Ford, 1863-1947) 
 
Ali obstajajo kakšne omejitve pri tem? Zagotovo ne! Mi smo neomejena bitja! Mi 
nimamo zgornje meje. Zmožnosti in talenti in darovi in moč, ki so znotraj vsakega 
posameznika na tem planetu, so neomejeni.  
 
Skrivnost življenju 
 
Na nebu ni nobene table, na katero bi Bog zapisal naš namen oziroma našo misijo v 
življenju. Na nebu ni table, ki pravi: »Neale Donald Walsch, čeden moški, ki je živel v 
prvi polovici 21. stoletja, ki: ____ » - in potem je tu praznina. In vse, kar moram 
narediti, je, da resnično razumem, kaj tukaj počnem, zakaj sem tukaj in da najdem 
to tablo ter ugotovim, kaj ima Bog zame v mislih. Ta tabla ne obstaja. Naš namen je 
to, kar bomo mi rekli, naša misija je misija, ki si jo mi zadamo, naše življenje bo 
takšno, kot si ga bomo mi ustvarili, in nihče ga ne bo sodil, ne zdaj in ne kadarkoli.  
Veliko let sem potreboval, da sem dojel to Skrivnost, kajti odrasel sem z idejo, da 
obstaja nekaj, kar bi moral narediti, in če tega ne bom naredil, Bog ne bo srečen 
zame. Potem pa sem resnično dojel, da je moj prvotni namen doživeti izkustvo 
veselja. In takrat sem začel delati samo tiste stvari, ki so mi prinašale veselje. Mi 
imamo pregovor: »Ne počni ničesar, kar ti ni v veselje.«  
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Veselje, ljubezen, svoboda, sreča, smeh - TO JE TO! In če občutite veselje, ko 
preprosto sedite in meditirate eno uro, potem - za božjo voljo - STORITE TO! Če 
doživljate veselje ob tem, ko jeste sendvič s klobaso, potem delajte to!  
Ko se igram s svojim mačkom, sem v radostnem stanju, ko grem na sprehod v 
naravo, sem v radostnem stanju, zato se želim vedno znova postaviti v takšno stanje. 
In ko to naredim, je naslednje, kar moram narediti to, da imam namen narediti tisto, 
kar hočem in kar hočem, se manifestira. 
Notranja sreča je pravzaprav gorivo uspeha.  
Vse, kar nas osrečuje, bo vedno privlačilo še več tega. Vi pravkar poslušate tole, kajti 
vi ste tisti, ki ste to pritegnili v vaše življenje. Vaša odločitev je, ali si želite to vzeti in 
uporabiti, če se seveda ob tem počutite dobro. Če pa se ob tem ne počutite dobro, 
pustite, naj odide. Najdite nekaj, ob čemer se počutite dobro in kar je v sozvočju z 
vašim srcem.  
 
»Sledi svoji sreči in Vesolje bo zate odprlo vrata tam, kjer so bili le zidovi.«  
(Joseph Campbell, 1904-1987) 
 
Ko sledimo svoji sreči, živimo v stalnem prostoru radosti in tako se odpremo obilju 
Vesolja. Tedaj smo navdušeni nad tem, da delimo življenje s tistimi, ki jih ljubimo. In 
naše navdušenje, naša strast in naša sreča postanejo nalezljivi. 
In to je to, kar počnem ves čas: sledim svojemu navdušenju, svoji strasti, svojemu 
zanosu - in to delam od začetka do konca Joeyevega dne.  
Uživajte življenje z nami! Kajti življenje je čudovito! To je veličasten izlet! 
Živeli bomo v drugačni resničnosti, v drugačnem življenju, in ljudje nas bodo 
pogledali in rekli: »Kaj počneš drugače, kot jaz? Toda, edina stvar, ki je drugačna, je 
ta, da mi delamo s Skrivnostjo.  
In potem lahko delamo in imamo in smo tisto, za kar bodo ljudje rekli, da je 
nemogoče delati, imeti in biti. 
Mi se sedaj resnično pomikamo v novo dobo in to je doba, kjer zadnja meja še nima 
določenega prostora, kakor bi rekli v Star Trek-u. Toda to bo um. 
Vidim prihodnost neomejenih potencialov in neomejenih možnosti. Zapomnite si, da 
uporabljamo največ 5% potenciala človeškega uma. 100% človeškega potenciala je 
rezlutat pravilne izobrazbe - torej si predstavljajmo svet, kjer ljudje uporabljajo 
celotni mentalni in čustveni potencial. Lahko bi šli kamorkoli, lahko bi storili karkoli in 
dosegli karkoli. 
Glejmo sebe z dobrimi stvarmi, ki si jih želimo. Vsaka verska knjiga nam to govori, 
vsaka velika filozofska knjiga, vsak velik vodja in vsi avatarji, ki so kdajkoli živeli. 
Pojdite v preteklost in preučujte modre ljudi. Veliko izmed njih smo jih predstavili v 
tem programu. In veste kaj? Vsi so razumeli eno stvar: razumeli so Skrivnost. Sedaj 
jo razumite še vi. In bolj, ko jo boste uporabljali, bolj jo boste razumeli.  
Do te točke v svojem življenju smo prišli ravno zaradi tega, ker je nekaj v nas kar 
naprej govorilo: »Ti si zaslužiš biti srečna! Ti si bila rojena za to, da nekaj dodaš, da 
dodaš vrednost temu svetu, da si preprosto najboljše, kar si lahko.« Vsaka 
posamezna stvar, skozi katero smo šli in vsak posamezni trenutek, ki smo 
ga doživeli, so nas pripravili na ta trenutek, ki je tukaj in sedaj. Sedaj 
razumete, da ste vi Ustvarjalec svoje usode! Predstavljajmo si, kaj lahko naredimo od 
tega dne naprej, s tem, kar sedaj vemo! Kaj bomo storili s tem trenutkom? Kako 
bomo gledali na vsak trenutek? Nihče drug ne more plesati našega plesa, nihče 
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drug ne more peti naše pesmi, nihče drug ne more pisati naše zgodbe. To, 
kar smo in to, kar počnemo, se pričenja prav sedaj! 
Verjamem, da ste čudoviti in da je nekaj veličastnega na vas. Ne glede na to, kaj se 
vam je dogajalo v življenju, ne glede na to, kako stari ali mladi mislite, da ste: tisti 
trenutek, ko začnete razmišljati pravilno - da je nekaj, kar je znotraj vas in to je moč 
znotraj vas, ki je večja od sveta - bo začela ta moč prihajati na dan in prevzela bo 
vaše celotno življenje. Nahranila vas bo, oblekla vas bo, vodila vas bo, vas varovala 
in usmerjala, podpirala bo sam vaš obstoj, če boste to le dopustili. In to je nekaj, kar 
vem zagotovo! 
 
POČUTI SE DOBRO! 
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