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SVA RJEŠENJA NALAZE SE U VAŠIM MISLIMA
Riječ novac ponavljamo kao mantru. Stalno nam je na usnama. Ali naša mantra traje od zore do
sumraka. Nikako se te riječi ne možemo osloboditi. Udomaćila se u nama kao trkavica i jede nas,
jede. Valjda smo dobar zalogaj. Ali što će biti ako se nama od takve mantre i zamanta , hoće li nam i
tada novac ostati na prvom mjestu. Teška je to računica. Dok se čovjeku tako nešto ne dogodi, on
odbija o tome razmišljati. A možda bi trebalo baš tako postaviti stvari u životu. Možda bi bilo bolje
stišati želju, kao što stišamo radio ako nas njegova glasnoća uzrujava. Volumen zvuka ometa priču
voditelja emisije, pa one važne obavijesti prečujemo. U našim mislima događa se upravo takvo
emitiranje obavijesti što učiniti da bi novac pronašao naša vrata. Zbog silne želje za njim i
razmišljanja kako do njega doći ''ne čujemo'' vlastite misli koje nas usmjeravaju prema novcu.
Previdimo taj unutarnji glas zbog uznemirenosti, a on pokazuje način kako želje ispuniti. Zašto
unutarnjem glasu vjerujemo manje od vanjskog glasa. Zar se nismo uvjerili, da je ono izvan nas ljudi
više lažno nego istinito. Najveća istina je u nama. Istina o svemu za čim težimo. Sredstvo kojim
istina komunicira sa ljudima nije riječ, već misao. Opušteni u razumu, a smireni u duhu vrlo lako
prate tu komunikaciju. Misao upućuje čovjeka gdje se nalazi ono što traži i kako to ostvariti. Nije
potrebno sebe izluđivati zbog ničega dok imamo misli, dok znamo čemu one zapravo služe. Dovoljno
je sjesti i započeti ''razgovor'' sa vlastitim mislima. Kad imate problem, a danas je očito sve postao
problem, pitajte vlastite misli što učiniti. Budite uvjereni da one znaju. Imajte strpljenja u tom
kontaktu, dok ne prepoznate razliku između misli i razmišljanja. Misao je uvijek kratka i jasna, bez
analiza. Razmišljanja vas uvode u analize i ono vječno pitanje zašto. Odgovor na pitanje zašto,
razmišljanje nema. Ono pretpostavlja. Misao zna odgovor na svako vaše pitanje zašto. Dozvolite
mislima da obavljaju svoj zadatak. Zato i postoje. Provedite svaki dan u tišini pola sata i komunicirajte
sa svojim mislima, pa će svi vaši problemi biti riješeni. Ako imate volje. Ako nemate , pokušajte kada
je budete imali. Ništa vas ne košta.

Suzana je rodila divnu djevojčicu. I sve je bilo kako treba, dok patronažna sestra nije upozorila na
kukove od malene. Predložila je roditeljima odlazak na pregled, gdje je ustanovljeno iščašenje.
Djevojčica je dobila remenčiće koje teško podnosi. Suzana je vrlo zabrinuta za svoje dijete i pita hoće
li sa kukovima njezine kćeri biti sve u redu.
Odgovor: Ništa nije strašno Suzana kako se sada čini. Kukovi Vaše djevojčice biti će u najboljem redu.
Remenčiće neće još dugo nositi.

