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Wpïyw myĂli
na sytuacjÚ czïowieka

U

mys¯ cz¯owieka przypomina ogród: moŠna go
z rozmys¯em piel«gnowaú, ale moŠna teŠ pozostawiú go w¯asnemu losowi. NiezaleŠnie od
tego, czy b«dzie otoczony trosk§, czy moŠe zostanie
zaniedbany, wyda plony. JeŁli nie zostan§ w nim posadzone
Šadne poŠyteczne nasiona, mnóstwo nieprzydatnych
nasion chwastów wpadnie tam i zacznie si« rozwijaú.
Podobnie jak ogrodnik dba o teren, który ma pod
swoj§ piecz§, usuwaj§c stamt§d chwasty i hoduj§c kwiaty
oraz owoce, których potrzebuje, tak i cz¯owiek moŠe
piel«gnowaú ogród swojego umys¯u, eliminuj§c wszystkie z¯e, bezuŠyteczne i nieczyste myŁli, a takŠe doprowadzaj§c do doskona¯oŁci kwiaty i owoce w¯aŁciwych,
przydatnych oraz czystych myŁli. Za spraw§ tego procesu cz¯owiek pr«dzej czy póŞniej dostrzega, Še jest g¯ównym ogrodnikiem swojej duszy, a takŠe osob§, która
kieruje w¯asnym Šyciem. Odkrywa równieŠ w swoim
wn«trzu prawa myŁli i zaczyna coraz lepiej rozumieú,
w jaki sposób si¯y zwi§zane z myŁl§ oraz elementy umys¯u
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wp¯ywaj§ na kszta¯towanie si« jego charakteru, po¯oŠenia
i przeznaczenia.
MyŁl i charakter s§ jednym i tym samym, a poniewaŠ charakter moŠe si« przejawiaú i ukazywaú jedynie
za spraw§ otoczenia i sytuacji, zewn«trzne czynniki zwi§zane z Šyciem danej osoby zawsze b«d§ w harmonijny
sposób powi§zane z tym, co si« dzieje w jej wn«trzu.
To nie oznacza, Še w po¯oŠeniu cz¯owieka w dowolnie
wybranej chwili przejawia si« ca®y jego charakter; chodzi
raczej o to, Še owe okolicznoŁci s§ tak silnie zwi§zane
z niektórymi kluczowymi myŁlami obecnymi w umyŁle
ludzkim, iŠ na razie s§ one niezb«dne z perspektywy
rozwoju tej osoby.
KaŠdy cz¯owiek znajduje si« w okreŁlonym po¯oŠeniu
na skutek prawa swojego istnienia; w to miejsce doprowadzi¯y go myŁli, które uczyni¯ cz«Łci§ swojego charakteru, natomiast w sposobie, w jaki zorganizowane jest
jego Šycie, nie ma elementu przypadkowoŁci. Wszystko jest skutkiem nieomylnego prawa. Ta zasada dotyczy w takim stopniu tych, którzy czuj§ si« „nie na miejscu” w swoim otoczeniu, jak i tych, którzy s§ z takim
Łrodowiskiem silnie zwi§zani.
Jako istota zdolna do rozwoju i ewolucji, cz¯owiek
znajduje si« w swoim po¯oŠeniu, by móc sobie uŁwiadomiú swój potencja¯ dotycz§cy rozwoju. Gdy przyswaja
lekcj« duchow§, jak§ niesie w jego przypadku dana sytuacja, ta nauka znika i ust«puje miejsca innym okolicznoŁciom.
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Cz¯owiek boryka si« ze swoim po¯oŠeniem dopóty,
dopóki wierzy w to, Še jest jako istota wytworem zewn«trznych czynników. Kiedy jednak uŁwiadomi sobie,
Še to on jest kreatywn§ si¯§ i moŠe zapanowaú nad ukryt§
gleb§ i nasionami swojego istnienia, z których wyrastaj§
otaczaj§ce go okolicznoŁci, staje si« prawowitym panem
samego siebie.
To, Še okolicznoŁci s§ nast«pstwem myŁli, jest wiadome kaŠdej osobie, która choú przez chwil« praktykowa¯a samokontrol« i samooczyszczanie. KtoŁ taki
z pewnoŁci§ zauwaŠy¯, Še zmiana jego po¯oŠenia ŁciŁle
odpowiada¯a przekszta¯ceniom, jakim uleg¯ stan jego
umys¯u. To stwierdzenie jest tak prawdziwe, Še gdy
cz¯owiek z ca¯ego serca postanowi zastosowaú antidotum
przeciwdzia¯aj§ce s¯aboŁciom jego charakteru, a potem
robi szybkie i wyraŞne post«py, b¯yskawicznie zmieniaj§
si« koleje jego losu.
Dusza przyci§ga to, co skrywa w tajemnicy — to, co
kocha, i to, czego si« obawia. Si«ga wyŠyn wysoko cenionych aspiracji i spada do poziomu niepohamowanych
Š§dz, a okolicznoŁci s§ Łrodkiem, dzi«ki któremu dusza
otrzymuje to, co znajduje si« w jej wn«trzu.
KaŠde nasiono myŁli, które zostanie zasiane w umyŁle
lub padnie na jego gleb«, a potem zdo¯a si« tam zakorzeniú, pr«dzej czy póŞniej rozkwitnie w postaci uczynku,
wydaj§c potem owoc okazji i okolicznoŁci. Dobre myŁli
rodz§ dobre owoce; ze z¯ych myŁli powstaj§ z¯e owoce.
Zewn«trzny Łwiat okolicznoŁci dopasowuje si« do
wewn«trznego Łwiata myŁli, a zarówno przyjemne, jak
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i nieprzyjemne warunki zewn«trzne s§ czynnikami, które kieruj§ cz¯owieka ku najwyŠszemu dobru. Jako istota,
która zbiera wyhodowany przez siebie plon, cz¯owiek
uczy si« zarówno dzi«ki cierpieniu, jak i rozkoszom.
Pod§Šaj§c za najskrytszymi pragnieniami, aspiracjami i myŁlami, którym pozwala si« zdominowaú (uganiaj§c si« za b¯«dnymi ognikami nieczystych wyobraŠeĮ
lub konsekwentnie pod§Šaj§c ŁcieŠk§ dobrych, szczytnych d§ŠeĮ), cz¯owiek doprowadza wreszcie do tego, Še
owe czynniki wydaj§ swoje owoce i urzeczywistniaj§ si«,
przybieraj§c postaú zewn«trznych warunków Šycia danej
osoby. Prawa rozwoju i dopasowania maj§ uniwersalny
charakter.
Cz¯owiek nie l§duje w przytu¯ku lub wi«zieniu z powodu tyranii przeznaczenia lub okolicznoŁci — trafia
tam, gdyŠ przemierza¯ ŁcieŠk« niskich myŁli i pragnieĮ.
Cz¯owiek o czystym umyŁle nie staje si« teŠ nagle zbrodniarzem za spraw§ wp¯ywu jakiejŁ zwyczajnej, zewn«trznej si¯y — od dawna piel«gnowa¯ zbrodnicze myŁli
w swoim sercu, a gdy nadarzy¯a si« sposobnoŁú, ujawni¯y
si« one z ca¯§ swoj§ skumulowan§ si¯§. OkolicznoŁci
nie decyduj§ o losie cz¯owieka, co najwyŠej pokazuj§
mu one, kim jest. Nie mog§ istnieú Šadne okolicznoŁci
zwi§zane z pogr§Šaniem si« w przywarach i towarzysz§cych im cierpieniach, jeŁli nie liczyú z¯ych sk¯onnoŁci; podobnie i rozwijanie cnót oraz czystego szcz«Łcia
nie jest moŠliwe bez nieustannego rozwijania szlachetnych aspiracji, a zatem cz¯owiek jako pan i w¯adca myŁli
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jest twórc§ samego siebie, a takŠe osob§ kszta¯tuj§c§
i buduj§c§ w¯asne otoczenie. Dusza osi§ga dojrza¯oŁú
w chwili narodzin, a potem na kaŠdym kroku tej ziemskiej pielgrzymki przyci§ga takie kombinacje okolicznoŁci, które ujawniaj§ jej charakter. Odzwierciedlaj§ one
jej czystoŁú lub nieczystoŁú, jej zalety i s¯aboŁci.
Ludzie nie przyci§gaj§ tego, czego pragn§, lecz to,
czym s§. Ich zachcianki, kaprysy i ambicje s§ udaremniane na kaŠdym kroku, lecz ich najskrytsze myŁli i pragnienia s§ podsycane w¯asnym pokarmem — czy to
plugawym, czy teŠ czystym. „BoskoŁú, która kszta¯tuje
nasze cele” znajduje si« w nas samych — jest sednem
naszej jaŞni. Cz¯owiek w¯asnor«cznie zakuwa si« w kajdany: myŁli i dzia¯anie s§ straŠnikami Przeznaczenia —
jeŁli s§ niskie, zaprowadz§ dan§ osob« do wi«zienia; s§
równieŠ anio¯ami WolnoŁci — zapewniaj§ wolnoŁú, o ile
tylko s§ szlachetne. Cz¯owiek nie dostaje tego, czego
pragnie i o co si« modli, lecz to, na co zapracowa¯. Jego
Šyczenia i modlitwy spe¯niaj§ si« i s§ wys¯uchiwane tylko
wtedy, gdy harmonizuj§ z jego myŁlami i dzia¯aniami.
Jak zatem naleŠy rozumieú w Łwietle tej prawdy
„walk« z okolicznoŁciami”? Te s¯owa oznaczaj§, Še cz¯owiek nieustannie buntuje si« przeciwko zewn«trznym
skutkom, podczas gdy przez ca¯y czas piel«gnuje i chroni
przyczynª znajduj§c§ si« w jego sercu. Ta przyczyna
moŠe przybraú postaú Łwiadomego wyst«pku lub nieŁwiadomej s¯aboŁci; niezaleŠnie jednak od tego, czym
jest, ci§gle niweczy wysi¯ki danej osoby, a zatem aŠ si«
prosi o zastosowanie jakiegoŁ Łrodka zaradczego.
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Ludzie s§ niecierpliwi, gdy w gr« wchodzi zmienianie
na lepsze po¯oŠenia, w jakim si« znajduj§, choú z drugiej
strony nie chc§ zmieniaú w taki sposób siebie, przez co
tkwi§ w pu¯apce. Cz¯owiek, który nie wzdryga si« przed
ukrzyŠowaniem samego siebie, nigdy nie b«dzie mia¯
problemów z osi§gni«ciem celów, na których skupi si«
jego serce. Ta zasada dotyczy zarówno doczesnych, jak
i niebiaĮskich rzeczy. Nawet gdyby zdobywanie maj§tku by¯o jedynym celem jakiejŁ osoby, równieŠ i ona
musi si« przygotowaú na wielkie osobiste wyrzeczenia,
nim uda jej si« zrealizowaú takie d§Šenie — cóŠ zatem
naleŠy powiedzieú o kimŁ, kto chcia¯by prowadziú dobre,
zrównowaŠone Šycie?
WyobraŞmy sobie cz¯owieka, który jest niezwykle
ubogi. Bardzo zaleŠy mu na tym, by jego otoczenie i warunki mieszkaniowe zmieni¯y si« na lepsze, lecz przez
ca¯y czas miga si« od pracy i uwaŠa, Še ma prawo podejmowaú próby oszukiwania swojego pracodawcy, gdyŠ
ten za ma¯o mu p¯aci. Ten biedak nie rozumie najprostszych fundamentów zasad b«d§cych podstaw§ prawdziwej pomyŁlnoŁci i nie tylko jest ca¯kowicie niezdolny
do wydŞwigni«cia si« ze swojego ubóstwa, ale w istocie
przyci§ga jeszcze wi«ksz§ n«dz« poprzez rozpami«tywanie gnuŁnych, zwodniczych i tchórzliwych myŁli, a takŠe
dzia¯anie na ich podstawie.
WyobraŞmy sobie cz¯owieka, któremu dokucza bolesna i uporczywa choroba b«d§ca nast«pstwem obŠarstwa. Ten ktoŁ jest gotów wydaú mnóstwo pieni«dzy na
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leczenie, ale nie chce zrezygnowaú ze swoich niepohamowanych pragnieĮ dotycz§cych jedzenia. Pragnie zaspokoiú swoje zami¯owanie do wyszukanych i sztucznych potraw, a zarazem cieszyú si« dobrym zdrowiem.
Ów cz¯owiek jest kompletnie niezdolny do zachowania
zdrowia, gdyŠ nie nauczy¯ si« jeszcze podstawowych
zasad zdrowego Šycia.
WyobraŞmy sobie pracodawc«, który stosuje oszukaĮcze metody, by unikaú p¯acenia minimalnych obowi§zuj§cych stawek, a w nadziei na zwi«kszenie swoich
zysków ogranicza pensje swojej kadry. Taka osoba jest
ca¯kowicie niezdolna do zapewnienia sobie pomyŁlnoŁci,
a gdy zbankrutuje — zarówno jeŁli chodzi o reputacj«,
jak i dobra materialne — zrzuca win« na okolicznoŁci,
nie zdaj§c sobie sprawy z tego, Še sama doprowadzi¯a
si« do takiej sytuacji.
Zaprezentowa¯em te trzy przyk¯ady wy¯§cznie jako
potwierdzenie prawdy o tym, Še cz¯owiek jest osob§
kreuj§c§ swoje po¯oŠenie (aczkolwiek niemal zawsze
czyni to nieŁwiadomie), a choú d§Šy do pomyŁlnego
celu, nieustannie uniemoŠliwia sobie jego realizacj«, gdyŠ
sprzyja myŁlom i pragnieniom, które nie mog§ pozostawaú w harmonii z owym celem. Takie przypadki
moŠna mnoŠyú w róŠnych wariantach niemal w nieskoĮczonoŁú, lecz nie jest to konieczne, gdyŠ Czytelnik
— jeŁli si« na to zdecyduje — moŠe przeŁledziú funkcjonowanie tych praw myŁli we w¯asnym umyŁle i Šyciu,
a dopóki tego nie zrobi, zwyczajne fakty zewn«trzne nie
mog§ mu pos¯uŠyú za podstaw« rozumowania.
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OkolicznoŁci s§ jednak tak skomplikowane, myŁl
jest tak g¯«boko zakorzeniona, zaŁ warunki szcz«Łcia tak
bardzo róŠni§ si« w zaleŠnoŁci od cz¯owieka, Še ca¯oŁciowy stan duszy ludzkiej nie moŠe zostaú oceniony
przez kogoŁ innego wy¯§cznie na podstawie zewn«trznych aspektów czyjejŁ egzystencji (choú cz¯owiek moŠe
zrobiú coŁ takiego w odniesieniu do w¯asnego Šycia).
Dana osoba moŠe byú uczciwa w okreŁlonych kwestiach,
lecz mimo to moŠe si« zmagaú z ubóstwem; ktoŁ inny
moŠe byú nieuczciwy w odniesieniu do pewnych spraw,
a zarazem zdobywaú maj§tek. W takiej sytuacji zazwyczaj formu¯owany jest wniosek, który g¯osi, Še pierwsza
z tych osób ponios¯a poraŠk« z powodu swojej uczciwoŁci
dotycz§cej danej kwestii, natomiast ta druga prosperuje ze
wzglªdu na swoj§ nieuczciwoŁú zwi§zan§ z dan§ spraw§.
Ta opinia jest jednak skutkiem powierzchownego os§du, który zak¯ada, Še nieuczciwy cz¯owiek jest niemal
ca¯kowicie zepsuty, natomiast ten uczciwy cechuje si«
niemal nieskaziteln§ prawoŁci§. W Łwietle g¯«bszej wiedzy i szerszego doŁwiadczenia, taki os§d okazuje si«
b¯«dny. Nieuczciwy cz¯owiek moŠe skrywaú niezwyk¯e
cnoty, których nie ma drugi z bohaterów tej opowiastki;
ten uczciwy moŠe si« z kolei zmagaú z paskudnymi
przywarami, od których wolny jest ten pierwszy. Uczciwy cz¯owiek zbiera korzystne plony swoich uczciwych
myŁli i dzia¯aĮ; Łci§ga na siebie takŠe cierpienie b«d§ce
nast«pstwem jego przywar. Ten nieuczciwy równieŠ
ma do czynienia ze stworzonym przez siebie cierpieniem
i szcz«Łciem.
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Ludzka próŠnoŁú czuje si« po¯echtana wiar§ w to, Še
ktoŁ cierpi z powodu swoich cnót; cz¯owiek musi jednak
wykorzeniú ze swojego umys¯u wszystkie niezdrowe,
gorzkie i nieczyste myŁli, a nast«pnie zmyú z w¯asnej
duszy kaŠd§ grzeszn§ plam«, nim b«dzie móg¯ oznajmiú,
Še cierpienia, z którymi si« boryka, s§ nast«pstwem jego dobrych, a nie z¯ych cech. D§Š§c do tej najwyŠszej
doskona¯oŁci (choú na d¯ugo przed jej osi§gni«ciem)
odkryje Wielkie Prawo, które dzia¯a w jego umyŁle oraz
Šyciu i jest ca¯kowicie sprawiedliwe, a zatem z¯o nie moŠe byú nagradzane dobrem, a dobro karane z¯em. Cz¯owiek dysponuj§cy tak§ wiedz§ spojrzy na swoj§ minion§
ignorancj« i Łlepot«, po czym zrozumie, Še jego Šycie jest
i zawsze by¯o sprawiedliwie zorganizowane, a wszystkie
jego minione doŁwiadczenia, dobre i z¯e, by¯y zas¯uŠonymi skutkami dzia¯aĮ jego ewoluuj§cej, choú jeszcze
nie w pe¯ni rozwini«tej jaŞni.
Dobre myŁli i dzia¯ania nie mog§ nigdy prowadziú
do z¯ych skutków; z¯e myŁli i czyny nie mog§ z kolei
zaowocowaú dobrymi efektami. Te s¯owa przypominaj§ stwierdzenie, Še z nasion kukurydzy moŠe wyrosn§ú
tylko kukurydza, a z nasion pokrzywy wy¯§cznie pokrzywa. Ludzie pojmuj§ to prawo w Łwiecie natury i dzia¯aj§ zgodnie z jego zasadami; najcz«Łciej nie rozumiej§
go jednak w kontekŁcie Łwiata umys¯u i moralnoŁci
(choú dzia¯anie tej regu¯y jest tam równie proste i niezmienne), a co za tym idzie — nie stosuj§ si« do niego.
Cierpienie jest zawsze skutkiem z¯ej myŁli dotycz§cej jakiejŁ kwestii. To oznaka tego, Še dana osoba nie
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jest w harmonii ze sob§ i z Prawem swojej istoty. Jedynym i najwyŠszym zastosowaniem cierpienia jest oczyszczanie — wypalanie wszystkiego, co jest bezuŠyteczne
i nieczyste. Cierpienie ustaje, gdy osoba osi§ga czystoŁú.
Wypalanie z¯ota po tym, jak usuni«to z niego wszelkie
zanieczyszczenia, nie ma sensu, zaŁ doskonale czysta
i oŁwiecona istota nie moŠe cierpieú.
OkolicznoŁci napotykane przez cz¯owieka w obliczu cierpienia s§ nast«pstwem dysharmonii panuj§cej
w umyŁle tej osoby. Sytuacja, z jak§ ma do czynienia
cz¯owiek zaznaj§cy szcz«Łcia, jest wynikiem harmonii
obecnej w jego umyŁle. Miar§ w¯aŁciwych myŁli jest
szcz«Łcie, a nie dobra materialne; miar§ z¯ych myŁli jest
z kolei niedola, a nie ubóstwo. Cz¯owiek moŠe byú przekl«ty, a zarazem bogaty; moŠe byú równieŠ szcz«Łliwy
i ubogi. Szcz«Łcie i bogactwo ¯§cz§ si« jedynie wtedy,
gdy te dobra materialne s§ uŠywane w s¯uszny i m§dry
sposób; ubogi cz¯owiek pogr§Ša si« z kolei w niedoli tylko wtedy, gdy uwaŠa swój los za nies¯usznie narzucony
mu ci«Šar.
Ubóstwo i dogadzanie sobie to dwie skrajne postacie niedoli. Obie s§ równie nienaturalne i stanowi§ skutek braku równowagi umys¯owej. Cz¯owiek znajduje
si« w dobrym po¯oŠeniu dopiero wtedy, gdy jest szcz«Łliw§, zdrow§ i dobrze prosperuj§c§ istot§, a szcz«Łcie,
zdrowie i zamoŠnoŁú s§ nast«pstwami harmonijnego
dopasowania si« do siebie warstwy wewn«trznej i zewn«trznej, czyli cz¯owieka i jego otoczenia.
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Cz¯owiek staje si« istot§ ludzk§ dopiero wtedy, kiedy przestaje j«czeú i atakowaú, zaczyna zamiast tego
szukaú ukrytej sprawiedliwoŁci kontroluj§cej jego Šycie.
Gdy dopasowuje swój umys¯ do tego czynnika reguluj§cego, przestaje obwiniaú innych o swoje po¯oŠenie,
utwierdzaj§c si« zarazem w dobrych i szlachetnych myŁlach. Przestaje walczyú z okolicznoŁciami i zaczyna ich
uŠywaú jako pomocy w szybszym osi§ganiu post«pów,
a takŠe Łrodków pozwalaj§cych odkryú moce i moŠliwoŁci kryj§ce si« w jego w¯asnym wn«trzu.
To prawo, a nie chaos, jest dominuj§c§ zasad§ we
WszechŁwiecie; dusz§ i istot§ Šycia jest sprawiedliwoŁú,
a nie krzywda, z kolei si¯§ nap«dow§ i twórcz§ duchowej w¯adzy nad Łwiatem jest szlachetnoŁú, a nie zepsucie. W tej sytuacji cz¯owiek musi tylko naprawiú samego siebie, by dostrzec to, Še WszechŁwiat dzia¯a tak, jak
naleŠy. Podczas podejmowania tych wysi¯ków zauwaŠy
równieŠ, Še w miar« jak zmienia swoje myŁli dotycz§ce
rzeczy i innych ludzi, owe rzeczy i inni ludzie zmieniaj§
swoje podejŁcie do niego.
Potwierdzenie tej prawdy tkwi w kaŠdym cz¯owieku,
co pozwala na ¯atwe zg¯«bianie owej zasady poprzez systematyczn§ introspekcj« i autoanaliz«. Wystarczy, by
cz¯owiek diametralnie zmieni¯ swoje myŁli, a b«dzie zaskoczony b¯yskawiczn§ transformacj§ jego sytuacji materialnej wywo¯an§ przez te dzia¯ania. Ludzie wyobraŠaj§ sobie, Še myŁli moŠna zachowaú w tajemnicy, ale
jest to niewykonalne. MyŁl b¯yskawicznie przeradza si«
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w nawyk, a ten przybiera postaú po¯oŠenia Šyciowego.
Bestialskie myŁli przeradzaj§ si« w pijaĮstwo i zmys¯owoŁú, z których wyrasta potem ubóstwo i choroba. Nieczyste myŁli wszelkiego rodzaju zamieniaj§ si« w wyczerpuj§ce, dezorientuj§ce nawyki, które prowadz§ do
rozpraszaj§cych i niepoŠ§danych sytuacji. MyŁli zwi§zane ze strachem, w§tpliwoŁciami i niezdecydowaniem
przeradzaj§ si« w s¯abe, tchórzliwe i pozbawione zdecydowania nawyki, przekszta¯caj§ce si« póŞniej w okolicznoŁci przesycone poraŠk§, niedostatkiem i niewolnicz§
zaleŠnoŁci§. MyŁli wyrastaj§ce z lenistwa krystalizuj§ si«
pod postaci§ nawyków nieporz§dku i nieuczciwoŁci, a te
skutkuj§ z kolei plugawoŁci§ i Šebractwem. Pe¯ne nienawiŁci, pot«piaj§ce myŁli staj§ si« nawykami oskarŠania
i przemocy prowadz§cymi do krzywdzenia i przeŁladowania. Samolubne myŁli wszelkiego rodzaju przekszta¯caj§ si« w nawyk egoizmu, sprowadzaj§cy z kolei na
cz¯owieka mniejsze lub wi«ksze udr«ki. Wszelkiego rodzaju pi«kne myŁli krystalizuj§ si« dla odmiany jako
nawyki pe¯ne przyzwoitoŁci i ŠyczliwoŁci, tworz§c potem
sympatyczne i pogodne sytuacje. Czyste myŁli przybieraj§ postaú nawyków powŁci§gliwoŁci i samokontroli
prowadz§cych do spokoju. MyŁli pe¯ne odwagi, pewnoŁci siebie i zdecydowania przeradzaj§ si« w Łmia¯e
nawyki, które skutkuj§ potem okolicznoŁciami obfituj§cymi w sukcesy, dostatek i wolnoŁú. MyŁli pe¯ne energii
krystalizuj§ si« jako nawyki czystoŁci i pracowitoŁci,
a te owocuj§ dalej przyjemnym po¯oŠeniem. ®agodne,
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wybaczaj§ce myŁli przekszta¯caj§ si« w nawyk delikatnoŁci, prowadz§cy do sytuacji, w której cz¯owiek ma
zapewniona opiek« i ochron«. Pe¯ne mi¯oŁci myŁli pozbawione egoizmu przybieraj§ postaú nawyków stawiania
innych wyŠej od siebie, które przeradzaj§ si« w okolicznoŁci nacechowane niew§tpliw§ i nieprzemijaj§c§ pomyŁlnoŁci§ oraz prawdziwym bogactwem.
JeŁli dana osoba trzyma si« wytrwale jakiegoŁ toku
myŁlenia — czy to dobrego, czy teŠ z¯ego — moŠe mieú
pewnoŁú, Še wywrze on wp¯yw na jej charakter i sytuacj«. Cz¯owiek nie moŠe bezpoŁrednio wybraú po¯oŠenia,
w jakim si« znajduje, ale moŠe wybraú swoje myŁli i w ten
sposób poŁrednio (acz niezawodnie) kszta¯towaú swoj§
sytuacj«.
Natura pomaga kaŠdemu cz¯owiekowi w spe¯nianiu
tych myŁli, którym najbardziej on sprzyja; podsuwa mu
równieŠ okazje, które najszybciej wyci§gn§ na Łwiat¯o
dzienne jego myŁli, zarówno dobre, jak i z¯e.
Wystarczy, Še cz¯owiek odetnie si« od wszystkich
swoich grzesznych myŁli, a ca¯y Łwiat zaczyna traktowaú
go z wi«ksz§ ¯agodnoŁci§ i okazuje gotowoŁú do tego,
by mu pomagaú. Niech tylko zrezygnuje ze s¯abych
i chorobliwych myŁli, a oto z kaŠdej strony nap¯ywaú b«d§ sposobnoŁci sprzyjaj§ce jego nieugi«tym postanowieniom. Gdy zacznie sprzyjaú dobrym myŁlom, z¯y los
nie pogr§Šy go w niedoli i wstydzie. ŀwiat jest naszym
kalejdoskopem, a zróŠnicowane kombinacje barw, które
prezentuje nam w kolejnych chwilach, s§ starannie
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dopasowanymi obrazami naszych nieustannie zmieniaj§cych si« myŁli.
„A wi«c tym, czym chcesz, si« staniesz;
Niech kl«ska znajdzie swe fa¯szywe zadowolenie,
Si«gaj§c po to n«dzne s¯owo, „otoczenie”.
Lecz duch nim wzgardzi i wolny pozostanie.
On przestrzeĮ podbija, nad czasem panuje,
OnieŁmiela tego che¯pliwego oszusta, Los
I potrafi zadaú tyranii Sytuacji ostateczny cios,
Choú zarazem w roli s¯ugi wyst«puje.
Ludzka Wola, owa niewidoczna si¯a,
Co z nieŁmiertelnej Duszy wyros¯a,
KaŠdemu celowi potrafi sprostaú,
Gdy si« przez Łciany z granitu przebija.
Nie okazuj niecierpliwoŁci w obliczu zw¯oki
Lecz zaczekaj niczym ktoŁ, kto pojmuje,
Še kiedy duch powstaje i panuje,
Bogowie s§ gotowi sprzyjaú cz¯owiekowi”.
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