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kapitola 6

VÍZIE A IDEÁLY

Ľudia s víziami sú spasiteľmi sveta. 
Tak ako je viditeľný svet podopieraný ne-
viditeľným, sú ľudia, napriek svojim po-
kusom, prehreškom a nečistým sklonom 
udržiavaní nažive krásnymi víziami oje-
dinelých vizionárov. Ľudstvo nesmie za-
budnúť na ľudí s víziami; nesmie nechať 
ich ideály zaniknúť a zomrieť; žije v nich; 
pozná ich ako skutočnosti, ktoré jedného 
dňa uvidí a spozná.

Skladateľ, sochár, maliar, básnik, pro-
rok, mudrc – to sú tvorcovia budúceho 
sveta a stavitelia raja. Svet je krásny, pre-
tože oni žili. Bez nich by pachtiace sa ľud-
stvo zahynulo.

Krásna vízia, vznešený ideál sa jedného 
dňa splní tomu, kto ho uchováva vo svo-
jom srdci. Kolumbus pestoval víziu iné-
ho sveta a objavil ho. Koperník pestoval 

víziu mnohopočetných svetov a širokého 
vesmíru a odhalil ho. Budha mal víziu du-
chovného sveta nepoškvrnenej krásy a do-
konalého mieru a vstúpil do neho.

Opatrujte svoje vízie, starajte sa o svoje 
ideály. Pestujte hudbu, ktorá hrá vo vašom 
srdci, krásu, ktorá sa tvorí vo vašej mysli, 
nádheru, ktorá zdobí vaše najčistejšie myš-
lienky, pretože z nich vyrastú všetky stras-
tiplné podmienky, všetko nebeské prostre-
die. Keď im ostanete verní, váš svet bude 
napokon stvorený. 

Túžiť znamená získať, snažiť sa, zna-
mená docieliť. Majú najnižšie túžby člo-
veka dosiahnuť plnej miery uspokojenia  
a jeho najčistejšej snahy odriekania nedostat-
kom výživy? Taký nie je Zákon. Taký stav 
nemôže nikdy platiť. „Pros a dostaneš.“*

Snívajte vznešené sny, a aké budete 
mať sny, takí budete. Vaša vízia je prísľu-
bom toho, čím sa jedného dňa stanete. Váš 
ideál je proroctvom toho, čo nakoniec ob-
siahnete.

Najväčší úspech bol najskôr po nejaký 
čas snom. Dub spí v žaludi; vtáčik čaká vo 
* viď knihy E. a J. Hicks: Pros a dostaneš 1, 2, Eugenika 
2008
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vajíčku. A v najvyššej vízii duše sa pohy-
buje prebúdzajúci sa anjel. Sny sú sadeni-
cami skutočnosti.

Vaše okolnosti môžu byť nepriaznivé, 
ale neostanú také, ak si uvedomíte svoj 
ideál a budete sa snažiť o jeho dociele-
nie. Nemôžete byť činní vo vnútri a byť 
v pokoji navonok. Tu je príklad mladíka 
postihnutého veľkou chudobou a robotou. 
Dlhé hodiny je uväznený v nezdravej diel-
ni. Nemá vzdelanie a chýba mu akákoľ-
vek kultivovanosť, ale sníva o lepších ve-
ciach. Rozmýšľa o inteligencii, elegancii, 
o cnosti a kráse. Predstavuje si, a v duchu 
buduje ideálne podmienky pre život. Väč-
šia sloboda a širšie obzory sa ho zmoc-
nia. Nepokoj ho podnieti k činu a on vy-
užíva všetok svoj voľný čas a prostriedky 
na rozvoj svojich ukrytých síl a zdrojov. 
Čoskoro sa jeho myseľ tak zmení, že ho 
dielňa už nemôže udržať. Dostala sa do ta-
kého nesúladu s jeho rozpoložením mysle, 
že vypadáva z jeho života rovnako, ako sa 
odhadzuje odev. A s nárastom príležitostí, 
ktoré zapadajú do rámca jeho zväčšujú-
cich sa schopností, odchádza úplne. O nie-

koľko rokov neskôr vidíme tohto mladíka 
ako dospelého muža. Vidíme, že ovláda 
isté myšlienkové sily, ktoré uplatňuje s ce-
losvetovým vplyvom a neporovnateľnou 
silou. V rukách drží opraty nesmiernych 
povinností; prehovára a životy sa menia; 
muži a ženy veria jeho slovám a pretvára-
jú svoje povahy. Pripomínajúc slnko, stáva 
sa pevným a žiarivým stredom, okolo kto-
rého obieha veľa osudov.

Uskutočnil víziu svojej mladosti. Sply-
nul so svojím ideálom.

Aj vy, milí čitatelia, uskutočnite víziu 
(nielen prázdne želania) svojho srdca, 
nech je škaredá, alebo krásna alebo zme-
sou oboch, pretože vždy budete lipnúť 
na tom, čo v kútiku duše milujete najviac. 
Do vašich rúk budú vložené iba výsledky 
vašich vlastných myšlienok. Získate to, čo 
si zaslúžite; nič viac a nič menej. Nech je 
vaše súčasné prostredie akékoľvek, osta-
nete, kde ste, alebo sa povznesiete vďaka 
svojim myšlienkam – svojim víziám, svo-
jim ideálom. Stanete sa rovnako malými 
ako vaša ovládajúca túžba, takými veľký-
mi ako vaše prevládajúce snaženie.
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Nemysliaci, nevedomí a ľahostajní ľu-
dia, ktorí vidia iba viditeľné účinky vecí 
a nie veci samotné, hovoria o šťastí, osu-
de a náhode. Keď vidia bohatého človeka, 
hovoria: „Ten má ale šťastie!“ Keď pozo-
rujú niekoho, kto je intelektuálne schopný, 
hovoria: „Ten má dobrý osud!“ Keď za-
znamenajú zbožnú povahu a široký vplyv 
niekoho ďalšieho, podotknú: „Náhoda 
mu pomáha na každom kroku!“ Nevidia 
pokusy, neúspechy a zápasy, ktorými títo 
ľudia prešli, aby získali svoje skúsenosti. 
Neuvedomujú si obete, ktoré vykonali, 
nezlomné snaženie, ktoré museli vyvinúť, 
vieru, ktorú posilňovali, aby mohli preko-
nať zdanlivo neprekonateľné a uskutoč-
niť víziu svojho srdca. Nevidia temnotu 
a zármutok; vidia iba svetlo a radosť a na-
zývajú to „šťastím“. Nevidia dlhú, ťažkú 
cestu, ale vidia iba príjemný cieľ a nazý-
vajú ho „dobrým osudom“. Nerozumejú 
procesu, ale vnímajú iba výsledok a nazý-
vajú ho „náhodou“.

Snaženie a výsledky sprevádzajú všet-
ky ľudské záležitosti. Veľkosť snaženia je 
meradlom výsledku. Nie zmena. Nadanie, 

schopnosti, hmotné, intelektuálne a du-
chovné vlastnosti sú ovocím úsilia. Sú to 
dokončené myšlienky, dosiahnuté ciele, 
splnené vízie.

Víziu, ktorú velebíte vo svojej mysli, 
ideálom, ktorý nastolíte svojmu srdcu, vy-
budujete svoj život. Tým sa stanete.




