
Krok 1.
SVOJ ZÁMER SI PRESNE SFORMULUJTE
„O svojom zámere prehlasujem: ...“
Využite na to zásadné pravidlá:
1. Váš zámer musí byť pozitívne sformulovaný.
2. Váš zámer musí byť sformulovaný v prítomnom
čase.
3. Váš zámer musí byť sformulovaný v prvej osobe.
Pozor! Keď svoj zámer formulujete, vychádzajte
z princípu hojnosti: „Žijem v bohatom vesmíre!“
Váš zámer má by  odhodlaný! Zaho te všetky starostiť ď
a pochybnosti o tom, že nedosiahnete, o si prajete.č
Krok 2.
PREDSTAVTE SI SVOJ ZÁMER
Vytvorte si jasný a presný obraz seba a toho, čo
chcete mať. Vizualizujte si konečný výsledok. Urobte
to natoľko konkrétne, ako je to len možné. Použite svoju
predstavivosť, tvorivosť a fantáziu. Odpovedzte si na
otázky ako:
• Ako zistím, že som dosiahol/dosiahla želaný výsledok?
• Čo uvidím, budem počuť alebo cítiť, keď dosiahnem
svoj cieľ?
• Aké bude moje správanie, myšlienky a pocity,
keď dosiahnem želaný stav?
Váš zámer vás musí povzbudzovať k činu.
Nakŕmte svoj zámer príjemnými emóciami, aby boli
jeho súčasťou.
Položte si otázky:
• Na čo mi to je?
• Ak sa môj zámer uskutoční, čo príjemné a užitočné
to prinesie mne a ľudom okolo mňa?
• Ako to bude pôsobiť na môj vývoj?
Krok 3.
UR ITE SI ROZMERY SVOJHO ZÁMERUČ
Váš zámer má mať reálne rozmery.
Môže byť príliš veľký a vtedy by sa mal rozdeliť na
niekoľko menších, ľahšie dosiahnuteľných.
Keď si stanovíte nejaký cieľ, možno budete musieť
svoj zámer niekoľkokrát preformulovať, kým nepostrehnete,
že prvý krok už nadobúda reálne rozmery
a vy môžete konať. Nezabúdajte na známe porekadlo:
„Aj cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým krokom.“
Krok 4.
UR ITE SI POTREBNÉ ZDROJEČ
Máte všetky nevyhnutné zdroje pre uskutočnenie
vášho zámeru. Sila sa vždy nachádza vo vašom vnútri.
A oporným bodom je vždy súčasný okamih. Treba
len získať prístup k týmto zdrojom. Preto sa sami seba
opýtajte:
• Čo potrebujem, aby sa môj zámer uskutočnil?
Zdroje môžu byť vnútorné i vonkajšie. Vnútornými



zdrojmi sú napríklad pozitívne naladenie, istota,
vaše osobitné schopnosti, poznatky a talenty. Vonkajšími
zdrojmi môžu byť peniaze, vedomosti, kontakty.
V každom prípade, vonkajšie zdroje závisia od vašich
vnútorných presvedčení.
Krok 5.
UR ITE SI PRVÉ KROKY A ZA NITE KONAČ Č Ť
Ak sú vaše zámery seriózne, stanovte si prvé kroky
a konajte. Nezabudnite, že len skutky sa počítajú.
Vaše skutky by mali byť nielen vnútorné (zbavenie
sa agresívnych emócii, práca s negatívnymi myšlienkami
a presvedčeniami), ale aj vonkajšie (konkrétne fyzické
úsilie, stretávanie sa s potrebnými ľuďmi atď.).
Prevezmite stopercentnú zodpovednosť za uskutočnenie
svojho zámeru.
Všetky udalosti vo svojom živote si vytvárame sami,
preto prestaňte obviňovať, odsudzovať a urážať. Ani vy,
ani hocikto iný nemá vinu na tom, že niečo konkrétne
nemáte. Vinníci vôbec neexistujú.
Ak človek nereaguje tak, ako by ste chceli, prevezmite
zodpovednosť a konajte. Porozmýšľajte o tom,
čo musíte urobiť, aby ste vyvolali pre vás potrebnú reakciu.
Súvisí to s pružnosťou.
Čo musím spraviť, aby som získal/získala, čo chcem?
Aký by mal byť môj prvý a následný krok?
A pamätajte! Od okamihu, kedy ste svoj zámer sformulovali,
sa vám snažia všetci a všetko na tomto svete pomôcť.
Všetky sily vesmíru sú na vašej strane a vo vašom
vnútri sú všetky nevyhnutné zdroje pre dosiahnutie cieľa.
V živote musíte hrať rolu aktívne. Vaše pôsobenie na
psychickej a fyzickej úrovni pôsobí na nejaký mechanizmus
a spúšťa tajomnú a nepochopiteľnú silu zámeru.
Vaša cesta by vám mala prinášať radosť.
Sformulovaním zámeru v budúcnosti si pred seba
staviate úlohu v prítomnosti a naopak, akýkoľvek problém
v prítomnosti sa môže premeniť na zámer budúcnosti.
Uskutočnenie vášho zámeru je cestovaním z aktuálneho
stavu do takého, aký si prajete. Je to vaša životná
cesta. Predstavte si, že na tejto ceste budú prekážky,
ktoré vás zocelia a posilnia, vyskytnú sa rôzni ľudia, od
ktorých sa niečo nové naučíte a zdokonalíte sa.
Musíte si želať dokončiť túto cestu. Musíte veriť, že
cieľ je dosiahnuteľný a stojí za to, aby ste ho dosiahli.
Rozhodne sa v živote zaoberajte tým, čo vás baví.
Buďte zvedaví a neprestávajte sa čudovať!
Krok 6.
IDENTIFIKUJTE PREKÁŽKY NA VAŠEJ CESTE
A ODSTRÁ TE ICHŇ
Urobte to čím skôr, ešte v štádiu formovania zámeru.
Zbaví vás to zbytočných starostí. Položte si otázky:
• Čo by mi mohlo v uskutočnení môjho zámeru prekážať?
• Aké prekážky sa môžu vyskytnúť na mojej ceste?



• Čo zlé sa mi môže stať, ak sa môj zámer uskutoční?
Popracujte na vašich myšlienkových blokoch. Zmeňte
staré, negatívne presvedčenia a postoje a vytvorte si
nové, s ktorými sa priblížite k cieľu.
Ktoré myšlienky treba zmeniť a vytvoriť nové, aby
ste sa mohli priblížiť k cieľu?
Krok 7.
BU TE VNÍMAVÍĎ
Musíte byť bystrí a citliví, aby ste si všimli, či vás to,
čo robíte, posúva k tomu, čo chcete.
Musíte byť k sebe veľmi vnímaví. Počúvajte hlas
intuície a svoje pocity. Častejšie sa obracajte do svojho
vnútra. Súčasne buďte vnímaví k okolitému svetu,
k správaniu a reakciám ľudí. Udržujte svoje zmysly
v strehu, aby ste si všimli, či po ceste uskutočnenia svojich
zámerov kráčate k vytúženému výsledku oddane.
Vnímavo sledujte všetky znamenia, s ktorými sa na vašej
ceste stretnete.
Krok 8.
BU TE PRUŽNÍ V SPRÁVANÍ I MYSLENÍĎ
Musíte byť veľmi pružní a meniť svoje konanie,
kým nedosiahnete to, čo chcete.
Základným pravidlom je: „Ak to, čo robíte, nefunguje,
robte niečo iné.“
Ak sa dvere nechcú otvoriť do jednej strany, skúste
ich otvoriť do druhej.
Pre uskutočnenie svojich zámerov musíte nielen počúvať,
vidieť a cítiť čo sa deje, musíte byť aj zásobení
rozmanitými reakciami a byť ochotní zmeniť svoje konanie.
Ak svoje konanie nezmeníte, stále budete dostávať
to isté.
Pamätajte! Kontrolu nad situáciou má človek, ktorý
sa správa veľmi pružne.
Krok 9.
STARAJTE SA O ISTOTU SVOJICH MYŠLIENOKČ
Dosiahnutie vášho zámeru musí byť prospešné pre
vás a vaše okolie.
Pamätajte si, že váš vytúžený zámer nesmie škodiť
niekomu druhému. Presvedčte sa, že váš zámer je
v úplnej harmónii s vami a s okolitým svetom. To, čo
dosiahnete, by nemalo zlepšiť len váš život, ale aj život
iných ľudí.
Krok 10.
STANOVTE SI MIESTO A AS USKUTO NENIAČ Č
SVOJHO ZÁMERU
Zapamätajte si! Váš zámer sa uskutoční v správnom
čase a na správnom mieste.
Dajte svojmu podvedomiu možnosť, aby si vybralo
miesto a čas uskutočnenia vášho zámeru. Samé si tým
najlepším spôsobom preráta všetky možné varianty.
Jednoducho sa obráťte do svojho vnútra, k svojmu
podvedomému rozumu a poproste: „Podvedomie, urči



optimálny čas a miesto pre uskutočnenie môjho zámeru.“


