
Volte vždy jednoduchost 

 

Život je ve své podstatě velice jednoduchý. V jednoduchosti je krása. Příroda není složitá – je 

velice jednoduchá. Roste, zraje a ukládá se k zimnímu odpočinku. Vše se děje s naprostou 

samozřejmostí a jednoduchostí procesu. Pokud řeka nemůže něco překonat, teče kolem 

překážky a má i tak neuvěřitelnou sílu. Volí cestu nejmenšího odporu a doslova je nádhernou 

ukázkou pohybu po proudu. 

 

Vy už víte, že váš život, který chcete vnitřně žít, leží po proudu (12. krok). Pokud jste namířeni 

po proudu, tak: 

- Váš život je energeticky nejméně náročný – nejste tak vyčerpaní, jako když bušíte 

neustále do vnější reality a něčeho se domáháte 

- Vše se automaticky daří a do sebe zapadá 

- Máte ze sebe a svého života dobrý pocit 

- Věci se realizují většinou způsobem, který neočekáváte – pokud byste všechno 

nesmyslně plánovali a pak se to pokoušeli přes překážky realizovat, skončíte 

frustrovaný a vyčerpaní 

- Snadno a lehce si plníte své přání a cíle – užíváte si tvoření toho, co chcete a 

najednou zjišťujete, že jejich splnění začne pro vás být druhořadé, protože si užíváte 

jízdy po proudu, která jako jediná ve skutečnosti může navodit trvalý pocit vnitřní 

spokojenosti 

 
Život po proudu znamená být sám sebou, žít ve svém středu,  

cítit se dobře a volit si myšlenky, které ve vás vyvolávají dobrý pocit. 
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Ideální řešení každé vaší situace, v které se teď nacházíte, je to nejjednodušší řešení, které se 

před vámi otevírá. Položte si vždy otázku: 

 

Jak mohu tuto věc, záležitost nebo situaci zvládnout a vyřešit nejsnáze? 
 

 

 

 

Zapamatujte si: 

Vše ideální, vhodné a prospěšné je vždy pro vás JEDNODUCHÉ! 

Nevěřte těm, kteří tvrdí, že jedině tvrdou a usilovnou snahou se dá něco dokázat. Říkají to 

proto, že neznají základní principy Vesmíru. Vesmír se pohybuje energeticky nejméně 

náročnou cestou a vše do sebe úžasně zapadá. Dělejte to taky tak.  
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Volte vždy nejjednodušší řešení. Jděte cestou nejmenšího odporu, následujte tok a pohyb 

proudu. Život je jednoduchý – proto nic zbytečně nekomplikujte. To, co je pro vás složité a 

z čeho nemáte dobrý pocit, není v současné době pro vás vibračně přichystané. Nejste na 

dané řešení nebo situaci vibračně naladěni.  

V životě musíte osekávat a eliminovat, ne akumulovat další složitosti. Potom vás totiž život 

sám nebude bavit. Vytvořte si pár jednoduchých zásad, podle kterých se budete řídit a na 

ostatní složité zapomeňte.  

Např: 

- Nezvedejte telefon u neznámých čísel 

- Dělejte vše dávkovaně – chození po úřadech, na poštu, vyřizování administrativních 

věcí, emailů…telefonů….v jeden den nebo jen v určitý čas 

- Když si přejete partnera(ku) a chcete nekuřáka – proto se nesnažíte o někoho, kdo již 

kouří 

- Některé záležitosti necháte, aby se sami staly  

- Pokud se vám ze začátku nepodaří udělat dva úspěšné a lehké kroky a neustále 

překonáváte překážky, nepokračujte dál a znovu přehodnoťte situaci a postup 

- atd…… navrhněte si pár svých jednoduchých zásad, kterými se budete již ode dneška 

řídit – uspoříte tím čas i energii, kterou potřebujete pro své záliby a koníčky 

 

Často si říkejte: 

 

 

Dělejte zejména to, co je pro vás důležité a uberte čas a energii u toho, co je jen průměrně 

dobré nebo nedůležité. Dodržujte Paretovo pravidlo 20/80 (v dalších krocích seriálu).  

 

 

 

Svět se o mě stará 

Svět mi vybírá to nejlepší 



To, co je pro vás jednoduché, je pro vás i vhodné. Která vaše vlastnost – povahový rys nebo 

dovednost vám jde nejlépe? U čeho se cítíte plný energie? Co vás dobíjí? Co vám jde 

nejsnáze a nejlépe? 

 

 

Každý člověk má svou vlastní cestu, na níž může dosáhnout opravdového štěstí. A tu poznáte 

podle toho, zda je jednoduchá a pro vás příjemná.  

Některé názory rozšířené mezi lidmi přímo odporují vesmírným zákonům. Např: 

- musíš tvrdě pracovat 

- překonávat překážky 

- za své štěstí se musí bojovat 

- musíš být tvrdohlavý 

 

Zopakujme si, kdy se pohybujete proti proudu a kdy složitost vítězí. Jsou to okamžiky, kdy 

nejste na cestě za svým Skutečným Severem, proto se vše děje složitě a namáhavě. Vesmír 

vám tak dává znamení, že je potřeba k věcem přistoupit jinak a změnit směr. Pohybujete se 

proti proudu, když: 

- se musíte nutit něco udělat 
- se přemlouváte, že je to přeci normální 
- překonáváte spoustu překážek 
- neustále s něčím bojujete 
- je to pro vás pocitově nedosažitelné 
- chcete něco dokázat sobě i jiným 
- vnucují vám to ostatní 
- sloužíte k vylepšení cizího blahobytu a nezdokonaluje to váš život 
- se cítíte u to špatně 
- to vyžaduje mnoho práce a vaší energie  
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Všude hledejte vždy nejjednodušší řešení, nehledejte řešení, ale jednoduchost.  

Pokud to ze začátku skřípe, svědčí to o tom, že se páčíte do zavřených dveří.  
Je tedy třeba hledat jinou cestu 

 (když při prvním setkání s partnerkou/ partnerem vznikají nějaké neshody a nesoulad,  
běžte od toho).  

 
Dělejte vše tak, abyste využívali co nejjednodušší a nejprostší způsob.  

Když se rozhodujete k dalšímu kroku, zamyslete se nad tím, zda je to pro vás jednoduché. 
 

 

Vaše cesta je jednoduchost. Emoční cesta – nastavení vibrací a dosáhnutí cílového 

vibračního stavu přímo podporuje princip jednoduchosti. Nedělejte to jako většina ostatních 

lidí, která se bezmyšlenkovitě žene životem a je trvale nespokojená. Pokud se jich zeptáte, co 

chtějí, nevědí nebo jen mlhavě si to uvědomují. Buďte chytří – pracujte s vaším vibračním 

stavem (předešlé kroky) a nechte vše přijít k vám. Život by měl být lehký a snadný a vy byste 

se měli v něm také lehce a snadno pohybovat. Pokud ne, něco neděláte dobře. Proto se 

vraťte a zopakujte si předešlé kroky. Ať se stanou vaším trvalým přesvědčením. Potom se 

realita musí změnit – vím to podle své vlastní zkušenosti.  

 

Jednoduchost vás povede jako znamení za vaším Skutečným Severem. Zkuste jednoduchost 

a uvidíte, jak se vám bude dařit. Nebraňte životu, aby se pohyboval a aby se o vás staral. 

Vždy vám nabídne ideální jednoduché řešení. Naučte se naslouchat jeho šepotu a on vás 

povede.  
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