
Keď dočítate celú knihu, vráťte sa k tejto kapitole a ihneď
začnite zamestnávať svoju predstavivosť vymýšľaním plánu,
ako zhmotniť svoju túžbu mať peniaze. Podrobné pokyny na
vypracovanie takéhoto plánu sa nachádzajú takmer v každej
kapitole. Riaďte sa takými pokynmi, ktoré najlepšie vyhovujú
vašim potrebám. Plán si okamžite zapíšte – v tej chvíli
totiž dáte svojej túžbe tvar. Prečítajte si tieto slová ešte raz:
akonáhle si zostavíte a napíšete plán, dáte svojej túžbe
tvar. Opakujte si tieto slová nahlas a uvedomte si pri tom, že
akonáhle písomne vyjadríte svoju túžbu aj plán jej realizácie,
urobíte prvý skutočný krok k bohatstvu!

Zákonitosti cesty k majetku
Naša Zem a všetko na nej, každá jedna bunka, každý atóm,
to všetko bolo na počiatku iba určitou formou energie.
Túžba je myšlienka a myšlienka je formou energie. Keď
začnete myslieť na peniaze a túžiť po nich, začnete pracovať
s rovnakou „surovinou“, ktorú príroda použila na stvorenie
Zeme a vôbec všetkého vo vesmíre vrátane ľudského
tela a mozgu, v ktorom sa proces myslenia odohráva.
Existujú určité pevne dané zákony, v rámci ktorých môžete
získať majetok. Najprv sa však s nimi musíte dobre oboznámiť
a naučiť sa ich využívať. Autor tejto knihy dúfa, že sa
mu neustálym opakovaním a vysvetľovaním týchto zákonov
z rôznych hľadísk podarí odhaliť vám tajomstvo, ktoré sa
skrýva za každým veľkým ziskom. No hoci to môže vyzerať
ako paradox, toto tajomstvo v skutočnosti žiadnym tajomstvom
nie je. Sama príroda nám ho totiž odhaľuje v podobe
zeme, na ktorej žijeme, v podobe hviezd a planét, živlov
a všetkých možných viditeľných foriem života.

Ako prakticky využiť predstavivosť
Každému veľkému zisku najskôr predchádzal nejaký nápad.
Nápady sú produktom obrazotvornosti. Pozrime sa teraz
na niekoľko známych nápadov, ktoré priniesli obrovský zisk.
Dúfam, že vás tieto príklady budú inšpirovať a poskytnú vám
predstavu, ako v snahe získať bohatstvo využiť predstavivosť.

Divotvorný hrniec
Raz sa jeden starý dedinský lekár vybral do mesta. Prišiel
do lekárne, vonku uviazal koňa, potichu vošiel zadným vchodom
do lekárne a začal sa dohadovať s mladým lekárnikom.
Starý doktor a mladý lekárnik sa tlmene zhovárali viac
ako hodinu. Potom vyšiel doktor von ku svojmu koňovi
zapriahnutému do voza. Vrátil sa s veľkým staromódnym
hrncom a poriadnou drevenou varechou, ktoré vniesol do
zadnej časti obchodu.
Lekárnik si prezrel hrniec, siahol do náprsného vrecka,
vytiahol zväzok bankoviek a podal ich doktorovi. Zväzok
obsahoval presne 500 dolárov – všetky jeho úspory!
Doktor mu odovzdal kúsok papiera. Stálo tam pár slov,
ktoré mali obrovskú cenu. Tieto tajomné slová boli totiž
potrebné na to, aby uviedli hrniec do varu. Ani doktor, ani
mladý lekárnik však netušili, aké rozprávkové bohatstvo sa
raz bude z tohto hrnca valiť.
Starý doktor bol rád, že sa hrnca zbavil za 500 dolárov.
Lekárnik veľmi riskoval, keď vsadil všetky svoje úspory na



zdrap papiera a starý hrniec. Ani vo sne ho nenapadlo, že na
základe tejto investície bude raz hrniec pretekať zlatom.
Lekárnik totiž v skutočnosti kúpil nápad!
Veľká nádoba s drevenou varechou a tajomný recept na
kúsku papiera boli iba začiatkom. Pozoruhodné veci začal
hrniec robiť, až keď jeho nový majiteľ primiešal k tajomnému
receptu prísadu, o ktorej nemal doktor ani potuchy.
Skúste hádať, čo mladý lekárnik k receptu pridal, že potom
hrniec pretekal zlatom. Je to totiž skutočný príbeh, aj
keď podivuhodnejší, ako keby bol vymyslený. Skutočnosť,
na počiatku ktorej bol jeden dobrý nápad.
Z hrnca teda začali vytekať prúdy zlata. Vyniesol – a stále
vynáša! – veľké zisky mužom a ženám na celom svete.
Používa sa totiž pri ňom cukor, čo dáva prácu tisícom
mužov a žien, zaoberajúcich sa pestovaním cukrovej trstiny
a rafináciou a distribúciou cukru. Na to treba ročne milióny
sklenených fliaš, čo zase dáva prácu veľkému počtu
sklárov. Zamestnáva sa pritom aj celá armáda úradníkov
a reklamných agentúr. Priniesol slávu a bohatstvo množstvu
výtvarníkov, ktorí zobrazili to, čo hrniec produkuje.
Ten starý hrniec premenil malé mesto na juhu Spojených
štátov na významné obchodné centrum, kde výsledky
jeho produkcie priamo či nepriamo doteraz prinášajú úžitok
všetkým miestnym obchodníkom a prakticky aj všetkým
obyvateľom mesta.
Vďaka zlatu z tohto hrnca sa vybudovala jedna z popredných
univerzít, ktorá poskytuje tisícom mladých ľudí vzdelanie,
nevyhnutné na dosiahnutie ich vlastného úspechu.
Keby ten výrobok zo starého medeného hrnca vedel
hovoriť, rozprával by napínavé romantické príbehy vo
všetkých možných jazykoch. Celé romány o láske, o podnikaní,
o tvorivých a šikovných ľuďoch.
Dokonca aj sám autor tejto knihy môže podať svedectvo
o jednom takomto príbehu, pretože v ňom sám vystupoval.
Odohral sa neďaleko miesta, kde vtedy lekárnik kúpil ten
starý hrniec. Autor sa tam totiž zoznámil so svojou ženou,
a práve ona mu ako prvá rozprávala o divotvornom hrnci.
A bol to práve produkt z toho hrnca, ktorý pili, keď ju požiadal
o ruku!
Stále netušíte, o čom je vlastne reč?
Bez ohľadu na to, odkiaľ ste, kde žijete a čo robíte, produkt
z divotvorného hrnca určite poznáte. Je to totiž Coca-
-Cola!
Tento neuveriteľný nápoj vznikol z jedného-jediného
nápadu, a tou záhadnou prísadou, ktorú ten mladý lekárnik
pridal k receptu starého doktora, bola – predstavivosť!
Prestaňte na chvíľu čítať a zamyslite sa nad tým.
A uvedomte si, že Coca-Cola získala taký obrovský
vplyv na náš svet vďaka presne tým krokom, aké opisuje
táto kniha, a že aj iné nápady majú rovnakú šancu.

Čo by som urobil, keby som mal milión dolárov
Tento príbeh potvrdzuje staré príslovie: „Keď sa chce,
všetko sa dá.“ Rozprával mi ho môj milovaný učiteľ a duchovný
otec, dnes už zosnulý Frank W. Gunsaulus, ktorý
svoju dráhu kňaza začal v blízkosti chicagského bitúnku.
Počas štúdia na vysokej škole mal F. Gunsaulus pocit, že



vo vzdelávacom systéme je veľa nedostatkov, a nadobudol
presvedčenie, že by sa dali odstrániť, keby on sám bol vo
vedení školy.
Rozhodol sa preto zriadiť novú vysokú školu, v ktorej
by mohol realizovať svoje predstavy, bez toho, aby bol viazaný
ortodoxnými vyučovacími metódami.
Na to, aby sa mohol do tohto projektu pustiť, potreboval
milión dolárov. Ale kde vziať takú veľkú čiastku? Táto
otázka úplne opanovala myseľ mladého ctižiadostivého kazateľa.
No nedarilo sa mu niečo rýchlo vymyslieť.
Každý večer s tou myšlienkou zaspával. Ráno sa s ňou
prebúdzal. Prenasledovala ho všade, kade chodil. Znovu
a znovu o nej premýšľal, až bol tým nápadom úplne posadnutý.
Pretože bol nielen kazateľom, ale aj filozofom, Dr. Gunsaulus
– tak ako všetci, ktorí v živote niečo dosiahli – si
uvedomil, že jeho východiskovým bodom musí byť definitívne
rozhodnutie. Uvedomil si tiež, že rozhodnutie vyvoláva
energiu, vitalitu a silu, ak za ním stojí veľká túžba
zhmotniť stanovený cieľ.
Všetky tieto veľké pravdy mu boli jasné, ale kde a ako by
mohol získať milión dolárov, to ešte stále nevedel. Najjednoduchšie
by bolo vzdať sa svojej predstavy a pustiť to z hlavy
so slovami: „Nápad to nie je zlý, ale nedá sa nič robiť, pretože
nemám šancu dať dokopy milión dolárov.“ Na rozdiel od
väčšiny ľudí sa však Dr. Gunsaulus nevzdal. To, čo povedal
a urobil, je také významné, že mu teraz odovzdávam slovo:
„Jedného sobotného popoludnia som sedel vo svojej izbe
a premýšľal, ako dať dokopy potrebné peniaze. Rozmýšľal
som o tom skoro dva roky (!), ale okrem rozmýšľania som
vlastne neurobil nič.
Takže nastal čas niečo podniknúť.
Vtedy som sa okamžite rozhodol, že ten potrebný milión
získam – do týždňa! Lenže ako? S tým som si hlavu nezaťažoval.
V tej chvíli bolo životne dôležité stanoviť si určitú lehotu,
v rámci ktorej chcem peniaze zohnať. Akonáhle som
k tomu dospel, zmocnil sa ma zvláštny pocit istoty, pocit,
aký som nikdy predtým nezažil. Akoby v mojom vnútri
niečo hovorilo: ,Prečo si k takémuto rozhodnutiu nedospel
skôr? Veď tie peniaze na teba celý čas čakali!‘
A zrazu sa všetko dalo do pohybu. Zavolal som do redakcie
istých novín a oznámil som, že na druhý deň budem
mať kázeň na tému ,Čo by som robil, keby som mal milión
dolárov‘.
Ihneď som začal na kázni pracovať. Nebolo to ťažké,
lebo som sa na ňu vlastne pripravoval takmer dva roky.
Dávno pred polnocou som bol hotový. Išiel som si ľahnúť
a zaspával som plný dôvery, pretože som sa videl, ako
už mám milión dolárov.
Na druhý deň ráno som vstal zavčasu; umyl som sa, prečítal
si kázeň a potom som padol na kolená a prosil Boha,
aby moja kázeň upútala pozornosť niekoho, kto by mi mohol
potrebné peniaze poskytnúť.
Pri tejto modlitbe som mal zasa ten pocit istoty, že peniaze
získam. V rozrušení som si však doma zabudol text kázne
a zistil som to, až keď som stál na kazateľnici a chystal
sa kázeň predniesť.
Už bolo neskoro niečo s tým robiť, a to bolo dobre. Namiesto



čítania som čerpal zo svojho podvedomia. Keď som
začal kázať, zatvoril som oči a začal z hĺbky srdca rozprávať
o svojom sne. Nehovoril som iba ku svojim poslucháčom,
zdalo sa mi, ako by som sa rozprával so samotným Bohom.
Opísal som svoj plán založiť veľkú vzdelávaciu inštitúciu,
kde by sa mladí ľudia učili praktickým veciam a zároveň
rozvíjali svoje myslenie.
Keď som dohovoril a posadil sa, zdvihol sa zo zadných
lavíc akýsi muž a vykročil ku kazateľnici. Nemal som tušenie,
čo sa chystá urobiť. Došiel ku kazateľnici, podal mi
ruku a povedal: ,Otče, vaša kázeň sa mi páčila. Som presvedčený,
že dokážete urobiť to, o čom ste hovorili, ale musíte
mať tie peniaze. Aby som vám dokázal, že verím vo vás
i vo vašu kázeň, príďte zajtra za mnou do kancelárie a ja
vám dám milión dolárov. Volám sa Philip D. Armour.‘“
Mladý Gunsaulus sa dostavil do kancelárie pána Armoura
a dostal milión dolárov. S týmito peniazmi založil Armour
Institute of Technology, dnes známy ako Illinois Institute of
Technology (vysoká škola technická).
Potrebné peniaze sa našli. Za zhmotneným dobrým
nápadom stála túžba, ktorú v sebe mladý Gunsaulus živil
takmer dva roky.
Všimnite si jednu podstatnú a pozoruhodnú vec: peniaze
dostal tridsaťšesť hodín po tom, čo sa v duchu definitívne
rozhodol získať ich a vymyslel si na to konkrétny plán!
Najprv mal Gunsaulus iba nejasnú predstavu a živil sa
slabou nádejou. Rozdiel nastal vtedy, keď prestal snívať
a dúfať a pevne, konkrétne sa rozhodol.
A tento princíp stále platí. Aj vy ho môžete využiť a získať
to, čo chcete!

Ako vyťažiť z nápadov
Všimnite si, že Asa Candler a Frank Gunsaulus majú
niečo spoločné. Obaja si boli vedomí ohromujúcej skutočnosti,
že z dobrých nápadov sa dajú s pomocou definitívneho
rozhodnutia a konkrétneho plánu vyťažiť peniaze.
Ak ste tak ako mnohí presvedčení, že tvrdá práca a poctivosť
budú raz určite po zásluhe odmenené, zabudnite na
túto myšlienku. Nie je to pravda! Mimoriadne bohatstvo
nikdy nie je výsledkom len tvrdej práce! Bohatstvo, ak
vôbec príde, príde ako odpoveď na požiadavku, vznesenú
v súlade s určitými princípmi, a nie vďaka „náhode“ alebo
vrtochom „osudu“.
Základom je teda nápad. Vo svojej podstate je nápad
hnutie mysli, ktoré prostredníctvom predstavivosti vedie
k činu. Často má už len samotný nápad sám o sebe nesmiernu
cenu. Každý skúsený obchodník vie, že správny nápad
vie predať aj nepredajný tovar.
Istý vydavateľ lacných kníh urobil objav, ktorý má veľkú
cenu pre všetkých vydavateľov. Prišiel na to, že veľa ľudí si
kupuje knihy skôr podľa názvu, ako podľa obsahu. Obyčajnou
zmenou názvu jednej knihy, ktorá nešla na odbyt, z nej
nakoniec predal viac ako milión výtlačkov! Samotný text
knihy sa pritom vôbec nezmenil. Vydavateľ dal knihe len
nový obal s novým názvom, ktorý nahradil predchádzajúci,
nič nehovoriaci.


