
Predstavte si, že už máte to, čo chcete. Vžite sa do
toho obrazu. Čo pritom vidíte, počujete, cítite? Je to
naozaj to, čo chcete? Prinesie to radosť vám aj ľuďom
okolo vás? Predstavte si svoj splnený sen čo najpodrobnejšie.
Jeden môj známy si jasne a detailne predstavil svoje
budúce pracovné miesto.
„Vidím sa v pracovni pri počítači,“ hovorí so zatvorenými
očami. „Vľavo je okno. Mám pokojnú tvár
– niečo si čítam z internetových stránok.“
„Koľko peňazí dostávaš?“ pýtam sa ho.
„Vidím sa v deň výplaty. Dostávam hotovosť v dolároch.“
„Zrátaj si ich.“
„Tri sto.“ Za nejaký čas sme sa stretli zas.
„Predstav si,“ hovorí, „že som pred mesiacom nastúpil
do práce. Pracovňa je presne taká, akú som ti
opísal, až na detaily. A dnes som dostal výplatu – tri
sto dolárov. Vyzerá to, že tvoja metóda funguje.“
„Samozrejme. Vari si o tom pochyboval?“
„Vôbec nie.“
„V tom prípade mi dlhuješ desať percent,“ žartujem.
„Dnes ťa pozývam na večeru,“ hovorí.
Podávame si ruky a lúčime sa. Takéto chvíle sú v živote
veľmi príjemné!
Prečo je dôležité predstaviť si sám seba v budúcnosti,
ako by ste už dosiahli svoj cieľ a mali to, čo
chcete? Má to vážny dôvod. Ak si budete predstavovať
iba danú vec, vaša energia bude odchádzať k tomuto
predmetu a k ľuďom, ktorí sú s ním spojení. Môžete
sa tak dostať do závislosti na nich. Presne tak sa
človek stáva otrokom peňazí, vecí a názorov. Pritom
jedno z biblických prikázaní znie: z ničoho si nerob
modlu. Na Východe existuje jedno veľmi pekné porekadlo:
„Kadiaľ myšlienka – tadiaľ energia, kadiaľ
energia – tadiaľ krv.“
Mnohí ľudia sa pritom takto správajú. Niektoré
knihy dokonca dávajú presne takýto návod: vytvorte
si jasný obraz toho, čo chcete vlastniť, a nabite ho pozitívnymi
emóciami (energiou); robte to čo najčastejšie.
Lenže to je typický návod na to, ako sa stať na niečom
závislý alebo byť stále sklamaný. Aj ja hovorím,
aby ste si vytvorili jasný obraz, ale obraz vás samých.
Tak ostanete pánmi svojho sveta. Okolitý svet vám iba
pomáha uskutočňovať váš zámer, a vy zas pomáhate
jemu.
Keď si vytvárate svoj vlastný obraz, nestrácate
energiu, ale ju naopak zhromažďujete. Dláždite si
cestu takými hodnotami, ako je istota, pokoj a radosť,
a dovoľujete svojmu podvedomiu prejaviť tvorivosť.
Ste slobodní a silní.

Cvičenie – Rozšírenie vedomia
Toto cvičenie vám pomôže jasne si predstaviť svoj



cieľ a značne rozšíriť vaše vnímanie.
1. Popíšte nejakú udalosť z vlastného života čisto
vizuálne.
Napríklad: „Bol som v divadle. Keď som vošiel do
sály, videl som veľa ľudí. Všetci boli veľmi pekne,
sviatočne oblečení. Sála bola zaliata svetlom. Ohromné
reflektory osvecovali pódium. Uvidel som svoje
miesto v štvrtom rade a posadil som sa. Potom som sa
poobzeral dookola. Na stenách viseli veľké obrazy...“
2. Teraz rovnakú situáciu opíšte iba zvukovo:
„V sále bol hluk. Ľudia sa medzi sebou rozprávali.
Jedni hovorili hlasno, druhí potichu, aby nerušili ostatných.
Počul som úryvky rôznych viet. Nechcel som
načúvať cudzím rozhovorom, a tak som sa sústredil na
hudbu. Zrazu zaznel zvonček. Potom znovu, a ešte raz.
Sála sa ihneď stíšila a ľudia sa začali rýchlo usádzať na
svoje miesta. Počul som, ako vŕzgajú kreslá...“
3. Teraz použite iba telesné pocity:
„Keď som sedel na svojom mieste, cítil som slávnosť
atmosféry. Radosť, ktorú som cítil, sa nedá s ničím
porovnať. Bolo mi dobre a príjemne. Mal som aj
pohodlné miesto. Kreslo bolo mäkké, potiahnuté zamatovou
látkou, ktorá bola príjemná na dotyk. Páčilo
sa mi prechádzať po nej rukou...“
4. A teraz to všetko spojte:
„Sála vyzerala nádherne a slávnostne. Hrala hudba,
javisko bolo zo všetkých strán osvetlené. Videl som
veľa ľudí. Muži a ženy boli veľmi pekne oblečení. Cítil
som sa dobre a príjemne. Mám divadlo rád. Bolo
vidno, že ľudia sa tešia na to, čo uvidia. Jedni hlasno
o niečom debatovali, druhí mlčky a zádumčivo sedeli
vo svojich kreslách. Zrazu zaznel zvonček a ja som sa
rozhodol zaujať svoje miesto. Keď som sa posadil, všimol
som si, že kreslo je veľmi pohodlné. Miesto bolo
dobré – videl som na celé javisko. Mal som šťastie...“
Teraz urobte to isté so svojím zámerom. Podrobne
ho opíšte na každej úrovni:
Čo uvidím, keď sa môj zámer uskutoční?
Čo budem počuť?
Ako sa budem cítiť?
Potom to všetko spojte do úplného obrazu.

Váš zámer vás má podnecovať
k činom
Možno sa vám váš zámer zdá príliš všedný a banálny,
než aby vás podnecoval k činom. Napríklad si
dávate za cieľ dokončiť diplomovú prácu. Ale stále to
odkladáte na poslednú chvíľu, pretože tento zámer je
pre vás málo príťažlivý.
V takom prípade porozmýšľajte, ako ho spojiť
s nejakým väčším, významnejším a príťažlivejším



zámerom. Napríklad, ak dokončíte diplomovú prácu
pred termínom, budete mať v lete viac voľna. Potom
sa budete vedieť do tejto málo lákavej práce vrhnúť
s oveľa väčšou energiou.
Nabite svoj zámer príjemnými emóciami, aby vás
priťahoval a vábil.
Položte si tieto otázky:
Prečo to vlastne potrebujem? Je to skutočne to, čo
mi chýba?
Čo príjemné a užitočné mi prinesie uskutočnenie
môjho zámeru, čo to dá iným ľuďom v mojom okolí?
Zlepší to môj život a život môjho okolia?
Pomôže mi to naplniť moju túžbu?
Naše zámery sa nemusia obmedzovať iba na materiálne
hodnoty. Môžu to byť nové vzťahy alebo nejaké
hodnotné vlastnosti. Je dobré, ak nás v živote zaujíma
všetko.
Naučte sa pokladať si magickú otázku: „Načo?“
Načo potrebujem dosiahnuť tento cieľ (uskutočniť
tento zámer)? Čo mi to prinesie? Pomôže to môjmu
rastu a vývoju ako ľudskej bytosti?
Aký úžitok to prinesie mojej rodine, krajine, celému
svetu? Naplní sa tým moja túžba? Snažte sa myslieť
vo veľkom. Tým si pritiahnete viac sily a energie
na uskutočnenie vášho zámeru.
Veľkou motiváciou môže byť zdravie alebo láska.
Mnohí ľudia sa napríklad rozhodnú prestať fajčiť, až
keď je reálne ohrozené ich zdravie. A niektoré ženy
začnú chudnúť a starať sa o seba, keď sa zamilujú.
Raz som prišil k svojmu známemu, ktorý práve
upratoval. Zdalo by sa, že na tom nie je nič čudné.
Ale preňho to bola mimoriadna udalosť. Môj známy
bol totiž starý mládenec. Doma si upratal tak raz za
pol roka. Viete si predstaviť, ako to tam vyzeralo medzitým.
Naposledy si upratal pred tromi mesiacmi, aj
to len preto, že mal ťažkú bronchitídu. Lekár mu povedal,
že ak neutrie všetok prach, môže dostať astmu.
Preto keď som ho videl s metlou a handrou, pochopil
som, že sa stalo niečo nezvyčajné.
„Slavo, čo sa ti stalo?“ pýtam sa. „Sú iba dve možnosti:
buď si ochorel, alebo čakáš dôležitú návštevu.“
„Skôr to druhé,“ odpovedal. „Nedávno som sa zoznámil
s krásnou dievčinou a pozval som ju na návštevu.
Mimochodom, o chvíľu príde, takže nemudruj,
vezmi metlu a pomôž mi.“


