
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA 

  

Setkal jsem se s článkem VELKÉ TAJEMSTVÍ a dokonce i filmem 
stejného jména. 

Jde o americký způsob chápání skutečností, který je mírně řečeno 
scestný. Ano existují Boží (Vesmírné) zákony a onen citovaný článek je o 
jednom z nich. Je ale prezentován tak, že jde o obrovské tajemství, 
přičemž všechny ostatní zákony jsou ignorovány.  

Samotný článek, který pojednává o přitažlivosti stejného či stejnorodého, 
se v mnohém plete, a jeho závěry jsou často chybné, neboť vychází i z 
chybných předpokladů. I když v obecné rovině jde o tvrzení více méně 
pravdivé, pak v rovině duchovní jde o dost velké slátaniny. K tomu, aby 
bylo alespoň částečně článku dobře rozuměno, jsem se rozhodl jeho 
největší excesy uvést na pravou míru, a tak jsem ho vlastně napsal či 
přepsal znovu tak, aby alespoň nebyl v rozporu se základním odkazem 
mystiků a filozofů tak, jak je znám již několik tisíc let. 

Zároveň připomínám, že vědci již porozuměli struktuře vakua natolik, že s 
ním dokážou pracovat, a tak odvodili a propočítali základní rovnice tohoto 
stavu hmoty, tedy vakua. Od roku 1992 je tak na světě nové paradigma, 
které ve zkratce říká přibližně toto: 

Universum (Vesmír) se dělí dle uspořádání na:  

1. Vědomé informace, které posléze vytvářejí  

2. Energii a ta ve svém finálním stavu  

3. Hmotu.  

Co jsou Vědomé informace a jak pracují, je mimo rámec tohoto 
pojednání. Vyšlo kolem nich už více knih, prací i pojednání. Jsou 
popisovány i v knihách od hlavního autora této knihy. Jejich seznam 
naleznete na jeho webu   (www.rozpravy.cz).  

Myšlenky jsou pak jen jistým druhem této vědomé informace. Nejedná se 
tedy o energii ale o informaci, která je nosným prvkem myšlenky. K ní 
pochopitelně lze přidat emoční energii, tedy energii astrálu. Člověk tak 
myšlenky netvoří (alespoň ne na současném stupni vývoje), ale pouze je 
přijímá a kombinuje a zároveň je doplňuje emoční energií. Velmi přibližně 
je to možné přirovnat k tvorbě věty ze slov, které jsou také daná. Jde ale o 
velmi přibližné přirovnání, které lze chápat pouze jako ilustrační. Tolik ke 
stručnému úvodu.  V tomto pojednání jsem vždy ponechal původní text a 
doplnil ho vlastním textem a to proto, aby bylo okamžitě patrno, jak hodně 
se toto povrchní americké myšlení liší od skutečného myšlení, které chce 
proniknout do podstaty jevu. 

  

http://www.rozpravy.cz/


 

I. Tajemství života 
  

  

Původní text:  Velkým životním tajemstvím je zákon přitažlivosti.  

Můj text:  Jedním z Božích (Vesmírných) zákonů je také zákon 
přitažlivosti stejného.  

  

Původní text:  Zákon přitažlivosti říká, že podobné věci se přitahují, a tak 
kdykoliv myslíte, přitahujete k sobě podobné myšlenky.  

Můj text:  Zákon přitažlivosti říká, že podobné věci se přitahují a tak, 
když například myslíte, přitahujete k sobě mimo jiné i 
podobné myšlenky, které se vám právě honí hlavou.  

  

Původní text:  Myšlenky fungují jako magnet a mají určitou frekvenci. Při 
myšlení jsou myšlenky vysílány do vesmíru a magneticky 
přitahují všechny podobné věci s podobnou frekvencí. 
Všechno, co vysíláte, se vrací k svému zdroji - k vám. 

Můj text:  Myšlenky fungují na vibrační bázi a mají charakteristickou 
frekvenci (jedná se o informace, nikoliv energii). Při myšlení 
jsou myšlenky přijímány a zároveň i vysílány do Vesmíru a 
svým charakterem přitahují sobě podobné vibrace, tedy 
myšlenky.  Protože zároveň i vy jste na tuto vibraci 
nastaven, pak se zachytávají tyto nové myšlenky i u vás. 
Všechno  co vámi prochází a vy to vysíláte, se vrací ke 
svému zdroji – tedy k vám.  

  

Původní text:  Jste jako televizní vysílač, který myšlenkami vysílá 
frekvenci. Pokud chcete ve svém životě cokoliv změnit, 
změňte frekvenci, a to tak, že změníte své myšlenky. 

Můj text:  Jste jako lidský televizní vysílač, který pomocí myšlenek 
vysílá informace a energie o určité frekvenci. Myšlenka 
pochopitelně není energií, ale je nositelem energie. Pokud 
chcete ve svém životě cokoli změnit, změňte frekvenci, a to 
tak, že změníte příjem a vysílání svých myšlenek.  

  

Původní text: Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život. O čem 
nejvíce přemýšlíte, nebo na co se nejvíce zaměřujete, 
dojde ve vašem životě naplnění.  



Můj text:  Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život. O čem 
nejvíce přemýšlíte nebo na co se nejvíce zaměřujete, dojde 
ve vašem životě naplnění. Pochopitelně vedle dalších věcí, 
plynoucích z ostatních Vesmírných zákonů.  

  

Původní text:  Vaše myšlenky se stávají realitou. 

Můj text:  Vaše myšlenky se tedy stávají realitou. Přitom záleží 
pochopitelně na síle, která je do nich pomocí Vůle 
vložena.  Lze si představit, jak a jakou sílu do nich vloží v 
pořadí: idiot, materialista, normální člověk či mystik 
(zasvěcenec).  

  

II. Tajemství zjednodušeně 
  

  

Původní text: Zákon přitažlivosti je přírodním zákonem. Je objektivní, 
podobně jako gravitační zákon. 

Můj text:  Zákon přitažlivosti je Vesmírným (přírodním) zákonem. Je 
podoben gravitačnímu zákonu, který je jenom zvláštním 
případem obecného zákona přitažlivosti na hmotné rovině.  

  

Původní text: Do vašeho života nemůže vstoupit nic, co nepřivoláte 
dlouhotrvajícími myšlenkami. 

Můj text: Do vašeho života, vedle věcí, které jsou způsobeny 
působením ostatních zákonů, vstupuje především to, co si 
přivoláte dlouhotrvajícími myšlenkami.  

  

Původní text: Abyste poznali, jaké máte myšlenky, zeptejte se sami sebe, 
jaké máte pocity, Emoce jsou cenné nástroje, které nám 
neustále říkají, jaké jsou naše myšlenky. 

Můj text: Abyste poznali, jaké máte myšlenky, zeptejte se sami sebe, 
jaké máte pocity. Emoce jsou cenné nástroje, které nám 
pomáhají určit jaké je naše zabarvení myšlenek. Dobré 
emoce souzní pochopitelně i s dobrými myšlenkami a 
naopak. Jde tu rovněž o uplatnění zákona přitažlivosti 
podobného.  

  

Původní text: Není možné cítit se mizerně a zároveň mít dobré myšlenky.  



Můj text: Není možné cítit se mizerně a zároveň mít dobré myšlenky.  

  

Původní text: Vaše myšlenky určují vaši frekvenci a pocity vám okamžitě 
sdělí, na jaké jste frekvenci. Když se cítíte mizerně, tehdy 
jste na frekvenci, kterou přitahujete víc špatných věcí. 
Když se cítíte dobře, mocně k sobě přitahujete víc dobra. 

Můj text: Vaše myšlenky určují vaši frekvenci a pocity vám okamžitě 
sdělí, na jaké jste frekvenci. Když se cítíte mizerně, tehdy 
jste na frekvenci, kterou přitahujete víc špatných věcí. 
Když se cítíte dobře, mocně k sobě přitahujete víc dobra. 
Pro to, aby bylo činné dobro a tím i přitahování dobrých 
věci a myšlenek, je pochopitelně nutné vyvinout jisté úsilí 
pomocí Vůle.  

  

Původní text: "Posunovači", mezi něž patří příjemné vzpomínky, příroda, 
nebo oblíbená muzika, mohou vaše pocity vylepšit a tak 
okamžitě změnit i vaši frekvenci.  

Můj text: "Posunovači", mezi něž patří příjemné vzpomínky, příroda, 
nebo oblíbená muzika, ale především prokázané dobro, 
mohou vaše pocity vylepšit a tak okamžitě změnit i vaši 
frekvenci.  

  

Původní text: Cit lásky je tou největší frekvencí, kterou můžete vysílat. 
Čím větší lásku pociťujete, tím větší sílu využíváte. 

Můj text: Cit lásky je tou největší frekvencí, kterou můžete vysílat. 
Čím větší lásku pociťujete a tím i vysíláte, tím větší sílu 
využíváte! Je nutno si striktně uvědomit, že lásku je možné 
pouze dávat, nikdy ne vyžadovat. Vyžadovaná "láska" není 
láskou ale citem, který patří do oboru nízkých emoci (braní, 
vlastnění). Zvláště nízkou emocí je žárlivost, která s láskou 
opravdu nemá nic společného.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Jak využít tajemství 
  

  

Původní text: Podobně jako Aladinův džin, plní zákon přitažlivosti každý 
náš příkaz.   

Můj text: Podobně jako Aladinův džin, plní zákon přitažlivosti každý 
náš příkaz, pokud ten není eliminován ostatními 
vesmírnými zákony.  

  

Původní text:  Kreativní metoda vám pomáhá tvořit to, co chcete, ve třech 
krocích: požádej, věř a získej! 

Můj text: Kreativní metoda vám pomáhá tvořit to, co chcete, ve třech 
krocích: požádej, POZNEJ a získej! Slepá víra, která byla 
použita v původním článku (Velké tajemství) místo slova 
poznej, je nesmysl. Jde totiž o manipulaci s lidmi s tím, že 
tito lidé vůbec nechápou a nerozumí podstatě věci. Proto v 
jiných situacích je pak možno s tímto "stádem" pracovat 
tak, jak se to dnes děje. POZNÁNÍ, znamená proniknutí 
naším vědomím danou věc či událost tak, že jsme mimo 
jakoukoliv pochybnost. Více o skutečném Poznání viz mé 
knihy a pojednání (toto téma je příliš obsáhlé a přesáhlo by 
to rozměr tohoto článku).  

  

Původní text: Tím, že vesmír požádáte o to, po čem toužíte, je to pro vás 
zároveň příležitost ujasnit si, co opravdu chcete. Tím, že si 
to ujasníte, zároveň o to i požádáte. 

Můj text: Tím, že vesmír požádáte o to, po čem toužíte, je to pro vás 
zároveň příležitost ujasnit si, co opravdu chcete. Tím, že si 
to ujasníte, zároveň o to i požádáte. To je v podstatě ono 
poznání, tedy proniknutí do podstaty jevu. Zde je nutné si 
uvědomit, že je nezbytné se pokoušet pouze o dobré věci a 
to především pro ty druhé. Tím se dostane i na nás. Pokud 
ale chceme věci jen pro sebe, jedná se o chtění 
(sobeckost), což je nízká vibrace a ta při zpětném působení 
(zákon přitažlivosti stejného) nás může zasáhnout zcela 
nečekaným způsobem. Přináší totiž sebou vše nízké, které 
se na její rovině vyskytuje. Jde v podstatě o černou magii.  

  

Původní text: Věřit znamená jednat, mluvit a myslet, tak jako byste již měli 
to, oč jste žádali. Pokud vysíláte frekvenci, že jste to již 



získali, zákon přitažlivosti posune osoby, události a 
okolnosti  takovým způsobem, že to získáte. 

Můj text: Tento bod v původním tvaru, ukazuje obludnost laciného 
myšlení, které vede do propasti. Zkusme se na něj podívat 
a zjistit co a jak. První na co se zeptáme, je jistě otázka, 
zda je to pravda. Odpověď zní ANO. V tom je ale onen 
háček. Slepá víra je cestou k dogmatismu a tedy k 
totalitnímu až fašistickému způsobu myšlení, nebo naopak 
při menší dávce vůle vede k podřízenosti a tím k otroctví 
jedince. Rozhodně nevede k životu svébytného a 
moudrého jedince. Naproti tomu POZNÁNÍ je čímsi, co 
vzniká tak, že danou věc či událost prostoupím svým 
vědomím, dokážu jí uchopit, porozumět jí a zcela jí vnitřně i 
vnějškově akceptuji. Je obrovský rozdíl věřit v Boha, či mít 
poznání Boha. V prvém případě jde o stav podřízenosti až 
otroctví, zatímco v druhém případě se jedná o systém 
spolupráce a tvoření. Jde tak o zcela jiné postoje. Vrátím-li 
se tedy k tomuto bodu, který mě nabádá věřit v to, co není, 
a zaměním tuto víru za poznání, dosáhnu nejen toho, co 
slibuje onen bod pomocí víry, ale nesrovnatelně více. 
Dostávám se tak do stavu tvoření a spolupráce s Bohem a 
Vesmírem a tím i s jejich silami. Stojí za mnou v tom 
okamžiku celý Vesmír a jsem nehnutelný ve svém postoji. 
Problém je spíše v tom, že mnozí vůbec nechápou co to 
POZNÁNÍ vlastně je. Tady mohu pouze jediné, a to 
odkázat na své knihy, kde je tento problém rozebrán. Je 
nutné si uvědomit, že v této postkomunistické společnosti, 
zrovna tak jako ve všech náboženských směrech od 
Východu až na Západ je pouze snaha dělat z člověka 
závislého otroka, a tak zde Poznání jako takové rozhodně 
není v "kurzu".  

  

Původní text:  Získat zahrnuje pocit, jaký budete mít, až vaše touha dojde 
svého naplnění. To, že se cítíte dobře, vás uvádí na 
frekvenci toho, po čem toužíte. 

Můj text: Mít dobrý pocit z toho, že danou věc či stav získám je 
možné jen tím, že vidím důsledek dobra, které je tím 
způsobeno pro jiné a tím i pro mě. Získat něco jen pro sebe 
je cesta do pekel. Jde totiž o to, že se jedná o nižší vibrace, 
které vždy sebou přiberou i to co vy vůbec 
nepředpokládáte. Tím se nakonec ukáže, že to co jste 
získali je vlastně pro vás neštěstím. Je jedno zda je o 
bohatství, slávu či jiný "zisk".  



  

Původní text: Abyste ubrali na váze, nezaměřujte se na "úbytek na váze". 
Zaměřte se místo toho na ideální hmotnost. Vyvolávejte v 
sobě pocity ideální váhy a tím jí k sobě přivoláte. 

Můj text: Je pochopitelné, že je nutné chtít konečný stav a nikoliv 
stav, který je pouze přidáváním či ubíráním současného 
stavu. Tím by pochopitelně došlo pouze k tomu, že tento 
stav, to je přidávání či ubírání, by stále trval a nenastal by 
koncový stav. Chcete-li bohatství, pak musíte chtít být 
bohatým a nikoliv to, že budeme bohatnout. Zde 
pochopitelně je nutné opět uvážit, co s tím bohatstvím 
budete chtít dělat. Zda ho použijete pro sebe či pro druhé. 
Upozorňuji, že obelhávání sama sebe zde neplatí a 
zároveň je nutné jít pro zisk tohoto bohatství systémem 
Poznání, tak jak to bylo již vysvětleno.  

   

Původní text: Vesmíru netrvá dlouho splnit to, po čem toužíte. Je to pro 
něj právě tak snadné zařídit jeden dolar, jako milion dolarů.  

Můj text: Vesmíru netrvá dlouho splnit to, po čem toužíte. Je to pro 
něj právě tak snadné zařídit jeden dolar, jako milion dolarů.  

  

Původní text: Snadná cesta, jak zakusit zákon přitažlivosti v akci, je začít 
s něčím malým – například šálkem kávy nebo parkovacím 
místem. Chtějte silně přitáhnout něco malého. Jakmile 
zakusíte sílu přitažlivosti, kterou v sobě máte, posune vás 
to k tvoření daleko větších věcí.    

Můj text: Snadná cesta, jak zakusit zákon přitažlivosti v akci, je začít 
s něčím malým – například šálkem kávy nebo parkovacím 
místem. Tady pozor na to, abyste v sobě neprobudili 
sobectví a nadřazenost. I místo pro parkování musí být 
chtěno z nějakého ušlechtilejšího záměru, nežli jen proto, 
že chci. Chtějte silně přitáhnout něco malého. Jakmile 
zakusíte sílu přitažlivosti, kterou v sobě máte, posune vás 
to k tvoření daleko větších věcí. 

  

Původní text: Tvořte s předstihem vaše dny tím, že si promyslíte, jak 
chcete, aby probíhaly, a budete tak záměrně utvářet svůj 
život.    

Můj text: Tvořte s předstihem vaše dny tím, že si promyslíte, zcela 
odpovědně stav, jak chcete, aby tyto dny probíhaly. Nelze 
nic dělat neuváženě a vytvářet svou budoucnost je opravdu 



velmi zodpovědný a odpovědný úkol. Do akce pochopitelně 
vstupují i další kosmické zákony, především karma a tak 
mnohé z toho, čím by člověk chtěl uniknout svému 
předurčení (karmě) nepůjde provést. Ano tvořte, ale tak, 
abyste věděli proč, a za co se to stavíte, abyste věděli, že 
to hlavní není egoistické chtění, ale pomoc druhým a pak 
budete zcela záměrně utvářet svůj život. 

 

IV. Účinné metody 
  

  

Původní text: Očekávání je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po 
kterých toužíte a neočekávejte věci, které nechcete. 

Můj text: Očekávání je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po 
kterých toužíte a neočekávejte věci, které nechcete.  

  

Původní text: Vděčnost je mocná metoda, kterou můžete změnit svou 
energií a přivést si do života víc toho, po čem toužíte. 
Buďte vděční za to, co již máte, a přitáhnete víc 
pozitivního. 

Můj text: Vděčnost je mocná metoda, kterou můžete změnit své 
myšlení i svou energií a přivést si do života víc toho, po 
čem toužíte. Buďte vděční za to, co již máte, a přitáhnete 
víc pozitivního.  

  

Původní text: Když dopředu děkujete za to, po čem toužíte, urychlujete 
tím své tužby a vysíláte silnější signál do vesmíru. 

Můj text: Když dopředu děkujete za to, po čem toužíte, urychlujete 
tím své tužby a vysíláte silnější signál do vesmíru.  

  

Původní text: Vizualizace je metoda, při níž si v mysli vytvoříte představy 
a těšíte se z toho, po čem toužíte. Když si něco 
vizualizujete, generujete mocné myšlenky a pocity, že už 
teď, to co chcete, máte. Zákon přitažlivosti vám pak tuto 
skutečnost vrátí - právě takovou, jakou jste ji v duchu viděli. 

Můj text: Vizualizace je metoda, při níž si v mysli vytvoříte představy 
a těšíte se z toho, po čem toužíte. Když si něco 
vizualizujete, generujete mocné myšlenky a pocity, že už 
teď, to co chcete, máte. Zákon přitažlivosti stejnorodého 



vám pak tuto skutečnost vrátí právě takovou, jakou jste ji v 
duchu viděli. Je to vlastně velmi prosté. Vy svou vizualizací 
tyto věci či události zapíšete a to doslova na Astrální 
rovině, a svou vůlí jim dáte patřičný potenciál, který 
potřebují z Myšlenkového světa. Pak tyto jevy se stanou již 
realitou a do Hmotnosti se pak jen otisknou. Jsou ale ve 
skutečnosti již vytvořeny, a zde na Zemi se tedy prezentují 
jen jako důsledek své existence. Pochopitelně zde opět 
hraje roli síla vůle. Pro porovnání – mystik i drogově závislý 
člověk se dostávají na stejnou vibrační úroveň – do 
Astrality. Jak obrovský je to ale rozdíl. Mystik se svým 
pevným vědomým a pevnou vůlí je rovnocenným 
partnerem bytostí na této úrovni, kdežto drogově závislý 
člověk je jejich hračkou. Mystikovi tento pobyt prospívá, 
drogově závislého člověka zabíjí.  

  

Původní text: Abyste mohli využít zákon přitažlivosti ke svému 
prospěchu, udělejte si z toho zvyk – nejen jednorázovou 
událost.  

Můj text: Abyste mohli využít zákon přitažlivosti stejnorodého k 
všeobecnému prospěchu, udělejte si z něho zvyk – nejen 
jednorázovou událost. Toho dosáhnete jednak opakováním 
a jednak také i podobnou metodou, jakou používáte. Tedy 
tím, že požadujete pro druhé dobro, se vám otvírají vysoké 
vibrace myšlenkových tedy informačních struktur.  

  

Původní text: Na konci každého dne, než půjdete spát, si projděte 
události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky, které 
neodpovídají tomu, co jste chtěli, si znovu přehrajte v mysli 
tak, jak  byste si přáli, aby proběhly. 

Můj text: Na konci každého dne, než půjdete spát, si projděte 
události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky, které 
neodpovídají tomu, co jste chtěli, si znovu přehrajte v mysli 
tak, jak  byste si přáli, aby proběhly. Tady opět pozor 
jednak na fantazírování a jednak na to, abyste 
nesklouzávali do stavu svého EGA, tedy do stavu, kdy věci 
jsou prospěšné pouze vám.  

  

 

 

 



V. Tajemství jako klíč k penězům 
  

  

Původní text: Abyste přitáhli do života peníze, zaměřte se na hojnost a 
bohatství. Je nemožné přivést do života víc peněz, pokud 
se zaměřujete na jejich nedostatek.   

Můj text: Abyste přitáhli do života peníze, zaměřte se na hojnost a 
bohatství. Je nemožné přivést do života víc peněz, pokud 
se zaměřujete na jejich nedostatek.  

  

Původní text: Je užitečné použít představivost a předstírat, že již máte 
peníze, po kterých toužíte. Předstírejte, že jste bohatí a 
zlepšíte ohledně peněz. Jakmile se vaše pocity zlepší, 
začne peněz do vašeho života přibývat víc. 

Můj text: Je užitečné použít i zde představivost a přitom více nežli 
kde jinde je nutné opatrnosti. Bohatství je pěkně zrádná 
věc. Z hlediska pokroku člověka ve smyslu jeho dobrého 
duchovního vývoje je lépe být chudým, nežli 
bohatým!  Bohatství je odpovědnost k těm druhým. Toužit 
po penězích pouze pro sebe je jako podepisovat smlouvu s 
ďáblem. Ani zde není na místě jakákoliv víra či předstírání, 
že již máte peníze, po kterých toužíte. Je nezbytné 
Poznáním prostoupit tyto skutečnosti a porozumět ve 
smyslu moudrosti tomu, co děláte, a proč to děláte. Pokud 
půjdete ve smyslu Vesmíru a jeho úžasného plánu, pak 
pochopitelně se objeví i peníze či bohatství, které je nutné 
pro vaší aktivitu, a to v daleko větší míře, nežli byste 
očekávali. Je nutné si ale uvědomit, že jde i o nástroj 
nízkých sil a tudíž o Pokušení. Proto tyto peníze nebo 
bohatství přichází i lidem, kteří jsou nehodní a na nízkých 
vibračních rovinách. Jde opravdu o velmi ošidnou situaci a 
ne každý jí zvládne.  

  

Původní text: Cítit se šťastný je nejrychlejší způsob, jak do života přilákat 
peníze. 

Můj text: Cítit se šťastný, tedy pohybovat se na vyšších vibračních 
rovinách, je nejrychlejší způsob, jak do svého života získat 
peníze a obecně bohatství. Je ale vhodnější usilovat o 
moudrost, nežli o peníze. Správně zvládnuté bohatství u 
nás v naší zemi předvedl KAREL IV. Když přicházel do 
země i korunovační klenoty byly zastaveny. Když odcházel 



k Božím silám, pak Čechy patřily k nejmocnějším a také 
nejbohatším zemím tehdejšího světa.  

  

Původní text: Dívejte se záměrně na vše, co se vám líbí, a říkejte si 
"Mohu si to dovolit. Mohu si to koupit!“. Změníte své 
myšlení a začnete se v záležitostech peněz cítit lépe. 

Můj text: Uvědomte si, že můžete mít vše, co se vám líbí, ale pozor 
na to, abyste říkali: "Mohu si to dovolit. Mohu si to koupit!“ 
Je nutné si znovu a znovu uvědomovat, že bohatství je 
energie a ta jako taková je tu k tomu abychom se s ní 
naučili pracovat. Tedy jinak řečeno, abychom jí používali 
pro ty druhé a ne jí hromadili. Voda je dobrá jen tehdy, 
když proudí a pramen může napojit mnoho žíznivých. 
Nahromadím-li vodu, pak za chvíli bude zapáchat, protože 
se začne kazit! Změníte-li své myšlení, začnete se v 
záležitostech peněz i bohatství cítit lépe.  

  

Původní text: Dávejte peníze, abyste jich do svého života přivedli víc. 
Když budete štědří a budete mít dobrý pocit z toho, že se o 
peníze rozdělíte, říkáte tím zároveň: " Mám jich hodně "  

Můj text: Dávejte peníze, a tím jich do svého života přivedete 
pochopitelně daleko víc. Když budete štědří a budete mít 
dobrý pocit z toho, že se o peníze rozdělíte, říkáte tím 
zároveň: " Mám jich hodně "  

  

Původní text: Vizualizujte si, že vám poštou chodí šeky.  

Můj text: Vizualizujte si, že vám poštou chodí šeky a poukázky, ale 
pozor, abyste si také vizualizovali, že jejich obsah, tedy ony 
peníze použijete smysluplně, tedy především pro ty druhé.  

  

Původní text: Váhovou misku s myšlenkami nakloňte k bohatství a 
představujte si ho. 

Můj text: Váhovou misku s myšlenkami nakloňte k bohatství a 
představujte si ho, pokud ho chcete, ale s tím, že víte, co 
činíte. Bohatství je vždy výzva a zkouška. Jen nemnozí ale 
obstojí.  

  

 

 



VI. Tajemství jako klíč k mezilidským vztahům 
  

  

Původní text: Když chcete navázat vztah, přesvědčte se, že vaše 
myšlenky, slova, činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi 
tužbami.  

 

Můj text: Když chcete navázat vztah, přesvědčte se, že vaše 
myšlenky, slova, činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi 
tužbami.  

  

Původní text: Vaším úkolem jste vy. Dokud nejprve nenaplníte sami 
sebe, nemůžete nikomu nic dát. 

Můj text: Vaším úkolem jste vy. Dokud nejprve nenaplníte sami 
sebe, nemůžete nikomu nic dát.  

  

Původní text: Jednejte se sebou samými s láskou a respektem a 
přitáhnete lidi, kteří lásku a respekt projeví vám. 

Můj text: Jednejte se sebou samými s láskou a respektem (pozor 
nesmí jít o sobectví) a přitáhnete lidi, kteří lásku a respekt 
projeví vám.  

  

Původní text: Když sebe vnímáte negativně, blokujete lásku a místo toho 
přitahujete víc situací, z kterých se neustále budete vnímat 
negativně. 

Můj text: Když sami sebe vnímáte negativně, blokujete lásku (neboť 
jí nevytváříte) a místo toho přitahujete víc situací a lidí, se 
kterými se budete cítit a je vnímat negativně.  

  

Původní text: Zaměřte se na vlastnosti, které na sobě obdivujete, a 
zákon přitažlivosti vám na vás ukáže víc úžasných 
vlastností. 

Můj text: Zaměřte se na vlastnosti, které na sobě obdivujete, a 
zákon přitažlivosti vám na vás ukáže víc úžasných 
vlastností.  

 

 

 



  

Původní text: Aby vztah fungoval, zaměřte se na to, co na jiné osobě 
oceňujete a nesoustřeďte se na stížnosti a reptání. Když se 
zaměříte na kladné stránky, víc jich tak získáte. 

Můj text: Aby vztah fungoval, zaměřte se na to, co na jiné osobě 
oceňujete a nesoustřeďte se na stížnosti a reptání. Když se 
zaměříte na kladné stránky, víc jich tak získáte.  

  

VII.  Tajemství jako klíč ke zdraví 
  

  

Původní text: Placebo efekt je příkladem zákona přitažlivosti v akci. Když 
pacient upřímně věří, že tabletka je lék, dosáhne toho, 
čemu věří a vyléčí se. 

Můj text: Placebo efekt je příkladem síly vůle, která sice v tom 
okamžiku není pod vaší kontrolou, ale přesto v praxi 
ukazuje svou sílu. Když se pacient domnívá, že tabletka je 
lék, dosáhne se toho, o čem je přesvědčen a vyléčí se.  

  

Původní text: "Zaměření na dokonalé zdraví" je něco, co můžeme uvnitř 
sebe udělat všichni, navzdory tomu, co se může dít venku. 

Můj text: Zaměření na dokonalé zdraví je něco, co můžeme uvnitř 
sebe udělat všichni, navzdory tomu, co se může dít venku. 
Podmínkou ovšem je, že celkově nejsme v rozporu s 
ostatními Božími (Vesmírnými) zákony.  

  

Původní text: Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k 
zázračným uzdravením. 

Můj text: Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k 
zázračným uzdravením.  

  

Původní text: Chorobu nebo nemoc v těle drží myšlenka, sledování 
nemoci a pozornost, kterou jí věnujeme.  Pokud se necítíte 
právě nejlíp, nemluvte o tom – pokud nechcete, aby se 
nemoc zhoršila. Když nasloucháte lidem, jak mluví o 
nemocech, které je trápí, dodáváte jejich nemocem energii. 
Místo toho stočte hovor na pozitivní věci a snažte se 
dotyčnou osobu vnímat jako zdravou.  



Můj text: Chorobu nebo nemoc v těle drží na nízkou úroveň 
posazený obranný systém. Je to díky tomu, že vytváříme 
nízké vibrace a tím umožňujeme nižším myšlenkám, aby 
nás oslovovaly. Pokud tedy budeme v sobě tyto nízké 
myšlenky podporovat a v nich si libovat, máme malou šanci 
na uzdravení. Pokud díky celkovému stavu přesto nastane, 
koledujeme si tím o následky či o brzké vrácení nemoci. 
Myšlenkové probírání nemoci a setrvávaní myšlenkami v 
ní, nás v ní jen utvrzují, díky pozornosti, kterou jí věnujeme. 
Pokud se necítíte právě nejlíp, nemluvte o tom – pokud 
nechcete, aby se nemoc ještě zhoršila. Když nasloucháte 
lidem, jak mluví o nemocech, které je trápí, dodáváte jejich 
nemocem energii. Místo toho stočte hovor na pozitivní věci 
a snažte se přimět dotyčnou osobu, aby  vnímala život 
pozitivně a tím jí otevřít cestu ke zdraví.  

  

Původní text: Víru ve stárnutí máme jen v mysli. Osvoboďte tedy své 
vědomí od veškerých takových myšlenek. Zaměřte se na 
věčné mládí. 

Můj text: Strach ze smrti a ze stárnutí máme jen ve své mysli. 
Osvoboďte tedy své vědomí od veškerých takových 
myšlenek. Zaměřte se na život. Narození a smrt patří k 
životu. Ostatně umírá jen fyzické tělo. Duch je nesmrtelný a 
jeho putování je z našeho hlediska nekonečné. My jsme 
oním Duchem a tělo je pouze naším dočasným příbytkem.  

  

Původní text: Neposlouchejte všeobecné pravdy o nemocech a stárnutí. 
Negativní informace vám neposlouží. 

Můj text: Neposlouchejte všeobecné pravdy o nemocech a stárnutí. 
Negativní informace vám neposlouží. Snažte se raději 
zaměřit na to, abyste porozuměli životu. Porozuměli tomu, 
proč a co v tomto životě máte tvořit či vytvořit, ale 
především, čemu se máte naučit, aby v dalším svém žití 
jste mohli udělat opět krůček blíž k Bohu.  

 

 

 

 

 

 



VIII. Tajemství jako klíč ke světu 
  

  

Původní text: Čemu se vzpíráte, to přitahujete, neboť se na to svými 
emocemi silně zaměřujete. Abyste něco změnili, vstupte do 
svého nitra a myšlenkami a pocity vysílejte nový signál. 

Můj text: Čemu se vzpíráte, to přitahujete, neboť se na to svými 
emocemi silně zaměřujete. Abyste něco změnili, vstupte do 
svého nitra a myšlenkami a pocity vysílejte nový signál.  

  

Původní text: Světu nemůžete pomoci tím, že se zaměříte na vše 
negativní. Jakmile se zaměříte na negativní události světa, 
nejenže k nim ještě další přidáte, ale také přivedete víc 
negativních věcí  do svého života.  

Můj text: Světu nemůžete pomoci tím, že se zaměříte na vše 
negativní. Jakmile se zaměříte na negativní události světa, 
nejenže k nim ještě další přidáte, ale také přivedete víc 
negativních věcí  do svého života.  

  

Původní text: Místo soustředění se na problémy světa, věnujte svou 
pozornost a energii důvěře, lásce, hojnosti, vzdělání a 
míru. 

Můj text: Místo soustředění se na problémy světa ve smyslu jejich 
destrukce, hledejte jejich řešení a to, co vám mají říci, či 
vás naučit. Uvědomte si, že jste tu ve škole a vše kolem 
vás má pro vás smysl. Vyjděte tedy nad problémy světa ne 
tím, že si jich nebudete všímat, ale tím, že je proniknete, 
poznáte, pochopíte a porozumíte jim. Jinak řečeno, 
dosáhnete stupně Poznání, které vám otevírá bránu k 
pochopení a uchopení všech věci, nejen těch ze světa. 
Důvěřujte Bohu a věnujte svou pozornost a energii lásce 
pro druhé a tím vyvoláte předpoklady k tomu, že i ostatní 
budou v lásce, hojnosti, vzdělání a míru.  

  

Původní text: Dobro nikdy nevyčerpáme, neboť pro každého je ho víc 
než dost. Život je bohatý.   

Můj text: Dobro nikdy nevyčerpáme, neboť pro každého je ho víc 
než dost. Život je bohatý a pestrý. Problém je jen v tom, 
naučit se ho žít!  

 



  

Původní text: Skrze myšlenky a pocity máte schopnost proniknout do 
neomezené nabídky a  zrealizovat ji. 

Můj text: Skrze myšlenky a pocity máte schopnost proniknout do 
neomezené nabídky a  zrealizovat ji. Pochopitelně za 
respektování ostatních Božích či Vesmírných zákonů.  

  

Původní text: Chvalte a žehnejte všemu dobrému na světě. Odstraníte 
tak negativitu a disharmonii a dostanete se tak na nejvyšší 
frekvenci, kterou je láska. 

Můj text: Chvalte a žehnejte všemu dobrému na světě. Odstraníte 
tak negativitu a disharmonii a dostanete se tak snáze na 
nejvyšší frekvenci, kterou je láska. Tady pochopitelně jde 
jen a jen o lásku, kterou dávám já. Chtít lásku je nesmysl. 
Jde o sobeckost, jak již bylo zmíněno výše.  

  

IX. Tajemství jako klíč k sobě samotnému  
  

  

Původní text: Vše je energie. Vy jste energetickým magnetem, a tak vše, 
po čem toužíte, elektricky nabíjíte a přitahujete k sobě a 
zároveň elektricky nabíjíte sebe a přitahujete se ke všemu, 
co chcete.  

Můj text: Už i věda asi před dvaceti lety pochopila a od roku 1992 i 
oficiálně deklarovala, že základem Universa, tedy 
hmotného Vesmíru i jeho nehmotných částí i dalších částí, 
jež stojí za ním, je Vědomá informace. Prozatím jsou 
rozpoznány a běžně používány tyto její komponenty. V 
pořadí od nejnižších: Data (např. v počítači či DNA v těle 
člověka), programy, jež jsou vázány na prostředí (programy 
v počítači čí řídící neboli životní tělo u člověka) a nakonec 
myšlenky neboli programy, které nejsou vázány na 
prostředí (myšlenky tak jak je známe a uměle vytvářené 
řídící struktury). Úplně nakonec věda již objevila, ale dosud 
neumí používat ještě vyšší typ, který stojí za vytvářením 
struktur hmoty. Ví ale o něm. Tak se v praxi naplňuje ono 
tajemné rčení z bible: Na počátku bylo Slovo (v originále 
Logos) a to Slovo bylo u Boha a toto Slovo bylo Bůh. 
Protože jak hmota, tak i energie, tak i informace jsou 
založeny na frekvenčním základě, pracuje u nich onen 



zákon přitažlivosti stejného či stejnorodého zcela a 
bezchybně. Člověk pak dostal od Božích sil neuvěřitelný 
dar. Dostal SVOBODU ROZHODOVÁNÍ. Tou pak je 
schopen pomocí svého dalšího daru VŮLE určovat směr 
svého vývoje i průběhu života a to v rámci platných 
zákonitostí, kterých je pochopitelně daleko více nežli zde 
probíraný zákon přitažlivosti stejného. Více o těchto 
zákonech je uvedeno v knize, kterou jsem napsal spolu s 
J.A. Zentrichem a která nese název HOVORY S AKAŠOU.  

  

Původní text: Jste duchovní bytostí. Jste energie a energie nemůže být 
stvořena ani zničena – jen mění formu. Proto je tu vaše 
čistá podstata odjakživa a bude tu navždy. 

Můj text: Jste duchovní bytostí. Naší podstatou je tedy DUCH, což je 
velmi vysoká struktura, která daleko převyšuje Vědomé 
informace. Jsme tím, co stojí mimo prostor a čas, což jsou 
vlastnosti hmotného projevu. Ze své podstaty tedy 
nemůžeme a také nepodléháme zákonům hmoty a tím ani 
vzniku a zániku tak, jak je běžně ve hmotě aplikován. 
Nebyli jsme stvořeni a nemůžeme zaniknout v čase, který 
je dán pro vznik, vývoj a zánik našeho Vesmíru. Jsme 
součástí úžasného Božího plánu a během mnoha 
hmotných životů se zde na Zemi zdokonalujeme a tím 
přibližujeme k bytostem, které stojí nad námi a jsou blíže k 
Bohu. Vesmír vznikl z tvůrčí myšlenky a pro nás 
představuje naší školu, kde se vyvíjíme. Za pomoci vyšších 
bytostí i za asistence nás samotných jsme tvůrci nejen 
vlastního osudu, ale i prostředí, v němž se nacházíme.  

  

Původní text: Vesmír vzniká z myšlenky. Jsme tvůrci nejen vlastního 
osudu, ale i vesmíru.  

Můj text: Vesmír vznikl z myšlenky. Z myšlenkového potenciálu 
vysokých duchovních bytostí (Boha). Jsme tak spolutvůrci 
vlastního osudu, v nám poskytnutém vesmíru, který svou 
činností zatím spíše poškozujeme. Teprve v budoucnu, až 
naše vědomí dosáhne patřičné výše, ho budeme schopni i 
smysluplně vytvářet (budovat). 

  

Původní text: Je vám k dispozici nekonečná nabídka myšlenek. Veškeré 
vědění, všechny objevy a vynálezy existují v univerzální 
mysli jako možnosti, které čekají na to, až je z ní lidská 
mysl získá. Vše držíte ve svém vědomí. 



Můj text: Je vám k dispozici nekonečná nabídka myšlenek. Veškeré 
vědění, všechny objevy a vynálezy existují v univerzální 
mysli jako možnosti, které čekají na to, až je z ní lidská 
mysl získá. Vše je ve vědomí Vesmíru (Boha) a my k tomu 
postupně získáváme přístup, který je dán naším 
vzestupem. 

  

Původní text: Všichni jsme spojeni a všichni jsme jedno. 

Můj text: Všichni jsme spojeni a všichni jsme jedno.  

  

Původní text: Zbavte se těžkostí minulosti, nedejte na kulturní kódy a 
společenské mínění. Jedině vy jediní můžete tvořit život, 
jaký si zasloužíte. 

Můj text: Zbavte se těžkostí minulosti, nenechte se vláčet 
společenským míněním, ale dopřejte sluchu svému 
vnitřnímu hlasu, svému šestému smyslu, svému Božímu 
vedení. Jste to vy, kdo vytváří a tvoří váš vlastní život. 
Vyšší bytosti vám budou nápomocny, když půjdete 
správnou cestou. Nemohou vám ale bránit, pokud tuto 
správnou a tedy dobrou cestu opouštíte. Musí respektovat 
vaší svobodnou vůli a tak pak nastupuje další ze zákonů – 
KARMA. Tento zákon vás spolehlivě přivede zpět. Je to ale 
ve většině případů s bolestí a s problémy. Jste to ale vy, 
kdo rozhoduje. Vy sami si tvoříte život, jaký si zasloužíte.  

  

Původní text: Zkratkou k naplnění vašich tužeb je vidět své touhy jako 
absolutní skutečnost,  

Můj text: Cestou k dobrému a plodnému životu je ovládnutí svých 
emocí. Ty jsou pozůstatkem doby, kdy jsme se 
prezentovali teprve ve zvířecí říši. Už dávní myslitelé 
apelovali na člověka – Zvládni své emoce, pak budeš 
svobodným člověkem, jinak jsi otrokem a to přesto, že jsi 
třeba císařem. Nechat se ovládat emocemi je známka 
nevyspělosti. Na tyto lidi pak útočí reklama, jako produkt 
dosud největšího projevu černé magie, který v dějinách 
naší lidské populace nemá obdoby.  

  

Původní text: Vaše síla je ve vašich myšlenkách, proto si jí buďte 
vědomi. Jinými slovy: "Nezapomeňte si pamatovat" . 

Můj text: Vaše síla je ve vašich myšlenkách, proto si jí buďte 
vědomi. Naučte se proto s myšlenkami pracovat. Člověk je 



nemůže vytvářet, pouze kombinovat. Může ale s nimi 
pracovat v tom smyslu, že je může nahlížet jakoby ze 
strany. Tedy může je i odmítat, třídit či vyvolávat nebo také 
jen pozorovat. K tomu nám byla dána Vůle.  

  

X.  Tajemství jako klíč k životu  
  

  

Původní text: Musíte zaplnit tabuli života vším, po čem toužíte  

Můj text: Můžete zaplnit tabuli života vším, po čem toužíte a co je 
prospěšné jak vám, tak především ostatním. Chraňte se 
sobectví.  

  

Původní text: Musíte jen cítit se dobře hned teď.  

Můj text: Můžete se cítit dobře a to hned, nezapomínejte přitom ale 
na to, že jste tu na Zemi vlastně ve škole a to pro svůj 
vlastní vývoj. To znamená, že je nutné se naučit cítit dobře 
především z POZNÁNÍ věcí a událostí a odmítat laciné 
nicnedělání, jako cosi, co je pouhou ztrátou času.  

  

Původní text: Čím víc budete používat sílu, kterou máte uvnitř, tím víc 
síly skrze sebe získáte. 

Můj text: Čím víc budete používat Vůli, tedy sílu, kterou máte uvnitř, 
tím víc tuto sílu skrze sebe samotného můžete posilovat a 
zdokonalovat.  

  

Původní text: Čas využít vlastní velikost nastal právě teď. 

Můj text: Je čas využít vlastních hodnot pro získání velikosti, která 
bude směřovat k Bohu a tedy k tvůrčímu Kosmickému 
plánu tvorby.  

  

Původní text: Nacházíme se uprostřed velké éry. Jakmile se zbavíme 
limitujících myšlenek, zakusíme opravdovou vznešenost 
lidství – v každé oblasti tvorby.  

Můj text: Nacházíme se uprostřed velké éry. Jakmile se zbavíme 
limitujících myšlenek, můžeme zakusit opravdovou 
vznešenost lidství – v každé oblasti tvorby.  

 



  

Původní text: Dělejte to, co máte rádi. Pokud nevíte, co přináší radost, 
položte si otázku: "Co je mou radostí?" Jakmile se 
odevzdáte radosti, přitáhnete obrovské množství dalších 
radostných věcí, protože radost vyzařujete 

Můj text: Dělejte to, co má smysl z hlediska vyšších bytostí (andělé, 
archandělé a další). Pokud nevíte, co přináší radost, 
položte si otázku: "Co je mou radostí a zároveň i radostí 
všech ostatních?" Jakmile se odevzdáte tvůrčí činnosti, 
která přináší radost, přitáhnete tím obrovské množství 
dalších tvůrčích a radostných událostí a věcí, protože tvůrčí 
radost vyzařujete na velmi vysokých frekvencích.  

  

Původní text: Teď, když jste poznali tajemství, je na vás, co uděláte. 
Cokoliv si vyberete, je správně. Veškerá síla je vaše.  

Můj text: Teď, když jste si ujasnili jeden z důležitých Božích zákonů, 
by bylo vhodné se seznámit i s těmi ostatními, neméně 
důležitými. Zkrátka poznat celý komplex těchto tvůrčích 
zákonů, přes které probíhá celkový vývoj Země a tedy i 
nás. Pro začátek doporučuji již zmíněnou knihu – HOVORY 
S AKAŠOU. Mějte se hezky a Boží síla nechť vás provází.  

 
Antonín Mareš 

 


