
12 vět formujících vědomí z knihy »Meditace z jasného pohledu« 

Vysvětlení ke dvanácti větám formujícím vědomí z knihy »Meditace z jasného pohledu« (»Billy« 
Eduard Albert Meier, Wassermannzeit-Verlag), které si můžete stále znovu říkat ve svém 
každodenním životě. 

»Meditativní forma přitom spočívá v tom, že člověk vědomě stále znovu pěstuje určité myšlenky, jež 
vyvolávají jim odpovídající city, které se blahodárně a pozitivně-vyrovnaně projevují v jeho psychice a 
formují ji, díky čemuž se stejným způsobem stimuluje jeho vědomí, v němž vzniká vědomě pozitivní 
postoj. 

Meditativní základ za účelem pozitivního postoje vědomí spočívá v hodnotě, že člověk řídí a vědomě 
formuje své vědomí patřičnými meditativními myšlenkami a city.« 

1. Vpravdě jsem to nejzářivější stvoření ideje Tvoření. 
 
2. Vpravdě jsem ve všem v souladu s pořádkem Tvoření a sám se sebou. 
 
3. Vpravdě se pro mě vše obrací v to nejlepší, neboť žiji v úspěchu ideje Tvoření. 
 
4. Vpravdě vím, že neexistují žádné překážky pro mé úspěchy, tedy ani v mých myšlenkách a ani v 
mých představách a ani v mých citech. 
 
5. Vpravdě vím, že dokážu vše a že je mi neustále dopřán úspěch, neboť tak to je. 

6. Vpravdě jsem sám strůjcem svého osudu, a tedy magnetem ve svém vědomí a psychice, jenž 
přitahuje zdraví, mír, klid, lásku, respekt, úctu, úspěch a bohatství. 

7. Vpravdě vím, že mé myšlenky jsou má moc a že si jimi určuji vše ohledně sebe samotného. 

8. Vpravdě jsou mé myšlenky má moc vědomí a podvědomí, s níž se každou vteřinou spojuji. 

9. Vpravdě jsem veselý a šťastný a plný lásky. 

10. Vpravdě jsem jedním s vědomím Tvoření, a tedy i se sebou samotným. 

11. Vpravdě sestává můj život a působení z úspěchu, neboť vím, že to nejúspěšnější je úspěch. 

12. Vpravdě je můj život naplnění, neboť vše ve mně se naplňuje, neboť já sám jsem úspěch. 
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Erläuterungen zu den zwölf bewusstseinsformenden Sätzen aus dem Buch ‹Meditation aus klarer 
Sicht›, die sich der Mensch im täglichen Leben immer wieder sagen kann. 

«Die meditative Form besteht dabei darin, dass bewusst immer wieder bestimmte Gedanken 

gepflegt werden, durch die dementsprechende Gefühle ausgelöst werden, die sich wohltuend und 

positiv-ausgeglichen in der Psyche manifestieren und diese formen, wodurch das Bewusstsein in der 

gleichen Weise stimuliert wird und eine bewusst positive Bewusstsseinshaltung entsteht. 

Eine meditative Grundlage zur positiven Bewusstseinshaltung besteht im Wert dessen, dass das 

Beswusstsein durch entsprechend meditative Gedanken und Gefühle gesteuert und bewusst geformt 

wird.» 

1. Wahrheitlich bin ich die strahlendste Schöpfung der Schöpfungsidee.  
2. Wahrheitlich bin ich in allem Übereinstimmung mit der Schöpfungsordnung und mit mir 

selbst.  
3. Wahrheitlich wendet sich alles für mich zum Besten, denn ich lebe im Erfolg der Idee der 

Schöpfung.  
4. Wahrheitlich weiss ich, dass es keine Widerstände gibt gegen meine Erfolge, so auch nicht in 

meinen Gedanken und nicht in meinen Vorstellungen und auch nicht in meinen Gefühlen.  
5. Wahrheitlich weiss ich, dass ich alles kann und mir stets Erfolg beschieden ist, denn so ist es.  
6. Wahrheitlich bin ich selbst meines Schicksals Schmied und also ein bewusstseinsmässiger und 

psychischer Magnet, der Gesundheit, Frieden, Ruhe, Liebe, Respekt und Ehrfurcht sowie 
Erfolg und Reichtum an sich zieht.  

7. Wahrheitlich weiss ich, dass meine Gedanken meine Macht sind, und dass ich damit alles 
meiner selbst bestimme.  

8. Wahrheitlich sind meine Gedanken meine Macht des Bewusstseins und des 
Unterbewusstseins, und ich verbünde mich in jeder Sekunde mit ihr.  

9. Wahrheitlich bin ich froh und glücklich und voller Liebe.  
10. Wahrheitlich bin ich eins mit dem Schöpfungsbewusstsein und so auch mit mir selbst.  
11. Wahrheitlich besteht mein Leben und Wirken aus Erfolg, denn ich weiss, das Erfolgreichste 

ist der Erfolg.  
12. Wahrheitlich ist mein Leben Erfüllung, denn alles erfüllt sich in mir, denn ich selbst bin Erfolg.  


