PREDGOVOR
Zdi se, da nekateri ljudje privlačijo uspeh, moč, bogastvo in dosežke z zelo malo zavestnega truda.
Drugi iste stvari dosegajo z naporom. Nekateri pa svojih ambicij, želj in idealov nikoli ne dosežejo.
Zakaj tako? Zakaj nekateri dosežejo svoje cilje tako preprosto, nekateri s težavami, nekateri pa sploh
ne? Razlog gotovo ni v telesni konstituciji, kajti telesno popolni ljudje bi bili potem najuspešnejši.
Razlika je torej mentalne narave in se nahaja v umu. Potemtakem je um tista ustvarjalna moč, ki
edina ustvarja razliko med ljudmi. Torej je um tisti, ki je nad zunanjimi okoliščinami in premaga
vsako oviro, ki se ljudem postavi na pot.
Ko bomo razumeli ustvarjalno moč misli, bomo spoznali njeno veličastno razsežnost. Tega ne
moremo doseči brez pravilne uporabe, truda in koncentracije. Bralec bo spoznal, da so zakoni
mentalnega in duhovnega sveta prav tako trajni in nezmotljivi kot zakoni materialnega sveta. Da bi
dosegli želene rezultate, je nujno, da te zakone spoznamo in se po njih ravnamo. Le tisti, ki bo
natančno upošteval te zakone, bo dosegal želene rezultate z nespremenljivo natančnostjo. Bralec,
ki se nauči, da vsa moč prihaja od znotraj in da je slaboten le, ker se zanaša na pomoč od zunaj, se
bo osredotočil na svoje lastne misli, se neprestano popravljal, vedno hodil vzravnano, zavzel
dominantno držo in dosegel čudež.
Seveda um lahko ustvarja tako negativne kot pozitivne okoliščine, in če si zavestno ali nezavedno
zamišljamo različne vrste pomanjkljivosti, omejitve in disharmonijo, potem ustvarjamo natanko
takšne okoliščine – kar mnogi nezavedno tudi počnejo.
Pred tem zakonom smo kakor pred vsakim drugim tudi vsi enaki. Zakon je vedno v gibanju in prinaša
vsakemu posamezniku natanko to, kar je ta ustvaril, ali drugače povedano: »Kar človek seje, to tudi
žanje.« Bogastvo je odvisno od poznavanja zakonov o bogastvu in dejstva, da um ni le ustvarjalen,
ampak je tudi edini ustvarjalec vsega, kar je. Ničesar ne moremo ustvariti, dokler se ne zavedamo
svoje zmožnosti, da to tudi resnično lahko ustvarimo, in dokler ne naredimo ustreznih korakov, da
to tudi dosežemo. Danes na svetu ni več elektrike, kot je je bilo pred 50 leti, a dokler zakonov o
delovanju elektrike ni nekdo odkril, ta ni koristila nikomur.
Sedaj, ko razumemo zakon, ga uporablja praktično ves svet. Enako je z zakonom o bogastvu. Koristi
le tistim, ki ga spoznajo in se z njim uskladijo.
Znanstveni um določa vsako podjetniško in drugo delovanje. Ne ignoriramo več zakonitosti vzroka
in posledice.
Vsako obdobje človeškega napredka je bilo zaznamovano z odkritji cele vrste zakonov. S tem smo iz
človekovega življenja izbrisali nevednost in samovoljo in ju zamenjali z zakonitostmi, razumnostjo
in gotovostjo.

Človek sedaj razume, da za vsak rezultat obstaja ustrezen in jasen vzrok, in zato poskuša ustvariti
pogoje za uspešno doseganje želenega rezultata.
Osnovo, na kateri temeljijo vsi zakoni, smo odkrili s pomočjo induktivnega mišljenja. Z uporabo
induktivnega mišljenja med seboj primerjamo posamezne primere, dokler ne odkrijemo skupnega
imenovalca, ki je osnova vseh primerov. Induktivno mišljenje je znanstvena metoda, ki se ji lahko
civilizirani narodi zahvalijo za velik del svoje blaginje in svojega znanja. Z njo smo podaljšali življenje,
ublažili bolečino, zajezili reke, osvetlili noč, izboljšali svoj vid, pospešili gibanje, zmanjšali razdalje,
omogočili promet in tako se človek lahko potaplja v morje in dviga v zrak. Zato je razumljivo, da je
človeštvo kmalu razširilo uporabo te znanstvene metode tudi na druga področja mišljenja, in ko je
postalo jasno, da se rezultati navezujejo na določen način razmišljanja, jih je bilo treba le še
klasificirati.
Ta metoda je znanstvena in hkrati edina, ki nam omogoči, da smo svobodni, na kar danes gledamo
kot na nedotakljivo pravico. Narodi so doma in v svetu varni le, če nacionalna pripravljenost pomeni
stvari, kot so rastoče prizadevanje za zdravje, učinkovitost v poslovnem in javnem življenju, stalen
napredek v sodelovanju znanosti in umetnosti ter vedno večje prizadevanje, da se vsi drugi vidiki
nacionalnega razvoja obnavljajo in prilagajajo višji ravni življenja – tako za posameznika kot za
kolektiv – za katero znanost, umetnost in etika dajejo motive in navodila.
»Univerzalni Ključ« temelji na absolutni znanstveni resnici in bo omogočil razvoj posameznikovih
sposobnosti. Uči nas, kako svoje sposobnosti spremenimo v dejanja, kako povečamo osebno
učinkovitost in kako si pridobimo več energije, življenjske moči, postanemo bistroumnejši in
mentalno prožnejši. Bralec, ki razume tukaj naštete duhovne zakone, si bo pridobil sposobnosti in z
njimi dosegal rezultate, o katerih doslej ni upal niti sanjati in katerih nagrada bo nepopisno lepa.
»Univerzalni Ključ« nam razlaga pravilno uporabo tako aktivnih kot receptivnih elementov mentalne
narave in uči bralca, kako prepoznati priložnosti. Utrjuje našo moč volje in sposobnost razsojanja,
uči nas, kako kultiviramo in najbolje uporabljamo svoje sposobnosti zamišljanja, želenja,
čustvovanja in intuicije. Podari nam navdih, željo po smislu in namenu, modrost pri odločitvah,
inteligentno simpatijo in nam dovoljuje popolno uživanje življenja na višjih ravneh.
»Univerzalni Ključ« nas uči uporabljati moč uma, resnično umsko moč, in ne različne nadomestne
metode in perverzije. Nima nič skupnega s hipnozo, magijo ali kakšnimi drugimi bolj ali manj
čudežnimi zavajanji, zaradi katerih mnogi verjamejo, da lahko posedujejo nekaj, ne da bi za to kaj
naredili.
»Univerzalni Ključ« kultivira in razvija um, ki nadzoruje tvoje telo in tvoje zdravje. Izboljšuje in učvrsti
spomin. Razvije vpogled in uvid, ki je tako redek, a je lastnost vsakega uspešnega podjetnika. Je
način, ki ljudem omogoča, da prepoznajo možnosti in nevarnosti v vsaki situaciji, da se vživijo v vsako
situacijo in prepoznajo priložnosti, in sicer tiste priložnosti, ki jih tisoči ne opazijo, čeprav jih imajo
na dosegu roke, kajti ti se neprestano ukvarjajo s situacijami, ki jim nikoli ne bodo prinesle omembe
vrednega dobička.

»Univerzalni Ključ« razvija mentalno moč, kar pomeni, da drugi takoj opazijo, da imajo opravka z
mogočno, značajno osebnostjo – zato tudi radi naredijo to, za kar jih prosiš. Takšna osebnost privlači
stvari in ljudi, ki bodo imeli občutek, da se te drži sreča, da ti stvari kar tako padajo v naročje, da
razumeš temeljne naravne zakone, da si sam s seboj v harmoniji, da si v harmoniji z Neskončnostjo,
da razumeš zakon privlačnosti, naravne zakone o rasti in tudi psihološke zakone, na katerih temeljijo
ugodnosti družbenega in poslovnega sveta.
Mentalna moč je ustvarjalna moč. Podari ti sposobnost, da ustvarjaš sam zase, kar seveda ne
pomeni, da nekomu drugemu nekaj odvzameš. Narava ne deluje na tak način. Narava dovoli, da
rasteta dve travni bilki, kjer je prej rasla ena sama, in Moč uma omogoča ljudem, da naredijo enako.
»Univerzalni Ključ« razvija vpogled in bistroumnost, večjo neodvisnost, zmožnost in nagnjenost, da
pomagamo drugim. Izbriše nezaupanje, depresijo, strah, melanholijo, vsako omejitev in slabosti,
vključno z bolečino in boleznijo. Prebudi skrite talente, voljo do udejstvovanja, moč, energijo in
vitalnost. Prebudi spoštovanje lepote v umetnosti, literaturi in znanosti.
»Univerzalni Ključ« je spremenil življenje tisočim moškim in ženskam, in sicer tako, da je nezanesljive
in ohlapne metode zamenjal z natančnimi, jasnimi principi, s temeljnimi principi, ki so osnovni in
nujni za vsak učinkovit sistem.
Elbert Gary, predsednik United States Steel Corporation, je nekoč dejal: »Storitve svetovalcev,
učiteljev in strokovnjakov za optimiranje so za uspešno vodenje v menedžmentu za večino
pomembnih podjetij nujne, sam pa sem mnenja, da je bistveno bolj pomembno prepoznati resnične
principe in jih tudi uporabljati.«
»Univerzalni Ključ« nas uči o resničnih principih in predlaga metode, kako jih praktično uporabimo.
V tem se razlikuje od drugih tečajev. Uči nas, da je resnična vrednost vsakega principa v njegovi
uporabi. Mnogi vse življenje berejo knjige, obiskujejo različne tečaje in predavanja, ne da bi dosegli
kakršen koli napredek, ki bi potrdil vrednost teh principov. »Univerzalni Ključ« predlaga metode, s
katerimi ponazorimo vrednost naučenih principov in jih uporabimo v svojem vsakdanjem življenju.
Po vsem svetu se dogaja sprememba v razmišljanju ljudi. Sprememba počasi pronica v našo
notranjost in je pomembnejša od vsake spremembe, ki jo je svet doživel od padca poganstva.
Sedanji preobrat v prepričanju ljudi vseh razredov, v najbolj kultiviranih in najvišjih kakor tudi v
delavskem razredu, je brez primera v svetovni zgodovini.
Znanost je v zelo kratkem času prinesla veliko novih odkritij in razkrila neskončne vire in možnosti
ter neznane sile. Znanstveniki se vedno bolj obotavljajo, da bi določene teorije potrdili ali pa jih
označili kot absurdne ali nemogoče.

Rodila se bo nova civilizacija, ustaljene navade, veroizpoved in precedens bodo izginili, vera in
pomoč sočloveku bosta zavzeli svoje mesto. Človeštvo se bo osvobodilo vezi tradicije, in ko bodo
potrošeni sadovi materializma, se bo mišljenje osvobodilo in resnica se bo pokazala pred začudeno
množico v vsem svojem sijaju.
Svet se nahaja na pragu nove zavesti, nove moči in novega zavedanja samega sebe. Prejšnje stoletje
je prineslo enega največjih materialnih napredkov v zgodovini. To stoletje bo prineslo napredek na
mentalni in spiritualni ravni.
Fizika je materijo razcepila v molekule, molekule v atome, atome v energijo. Naj nam gospod J. A.
Fleming pojasni, kako energijo razcepimo v zavest. Povedal je: »V svojem bistvu ostaja energija
uganka, z izjemo, da lahko vidimo njeno pojavljanje, kar označujemo kot funkcijo zavesti ali volje.«
Pa poglejmo, katere so najmogočnejše sile narave. V svetu mineralov je vse trdno in določeno. Svet
živali in rastlin je podrejen nenehnemu spreminjanju, ustvarjanju in prenavljanju. V ozračju je
energija v obliki toplote in vidne svetlobe. Na poti od vidnega k nevidnemu, od grobega k finemu, od
nizkega potenciala k višjemu pridemo v bolj in bolj fin in spiritualen svet. Ko dosežemo nevidno,
najdemo energijo v njeni najbolj čisti in surovi obliki.
Ker so najmočnejše sile v naravi nevidne, najdemo pri človeku prav v nevidnih silah njegovo
najmočnejšo silo – njegove mentalne in duhovne moči, duhovne moči pa se udejanjajo edinole preko
procesa mišljenja. Mišljenje je edina zmožnost, ki jo poseduje um, misel pa je edini izdelek
človekovega mišljenja.
Seštevanje in odštevanje sta potemtakem umska postopka in tudi logično mišljenje je umski proces,
ideje so umski, duhovni koncepti, vprašanja so miselni žarometi in logika, utemeljevanje in filozofija
so umski pripomočki.
Vsaka misel aktivira določeno telesno tkivo, dele možganov, živcev ali mišic, kar povzroči konkretno
telesno spremembo v zgradbi tkiva. Zato je nujno, da se osredotočimo na izbrano temo, s čimer
bomo povzročili popolno spremembo v telesni strukturi.
To je postopek, s katerim spremenimo neuspeh v uspeh. Misli o neuspehu, obupu, pomanjkanju,
omejitvah in disharmoniji se zamenjajo z mislimi o pogumu, moči, navdihu in harmoniji, in medtem
ko se te misli ukoreninijo, se spremeni telesno tkivo in posameznik vidi življenje v novi luči, stare
stvari se poslovijo, vse se obnovi, človek se na novo rodi, tokrat je rojen iz duha, življenje ima zanj
nov pomen, je obnovljen in izpolnjen z veseljem, upanjem in energijo. Človek odkrije možnosti, ki
prej zanj niso imele nobenega pomena. Izžareva misli o uspehu, ki jih nosi v sebi, in jih prenaša na
vse, ki ga obdajajo, in ti mu pomagajo, da stremi še višje in višje. Tako pritegne nove, uspešne
partnerje in spremeni svojo okolico. Človek s to preprosto vajo ne spreminja le sebe, ampak tudi
svojo okolico, okoliščine in pogoje.
Spoznal boš, moraš spoznati, da stojimo na začetku novega dne, da so možnosti tako čudovite, tako
sijajne, tako neskončne, da delujejo neresnično. Pred dobrim stoletjem je lahko en sam človek s
puško premagal cel regiment vojakov, ki se je boril s tradicionalnim orožjem. Tako je tudi danes. Vsak
posameznik, ki se zaveda možnosti, obravnavane v »Univerzalnemu Ključu«, ima veliko prednost
pred večino.

