


GDYBYŚ MIAŁ REALNĄ MOŻLIWOŚĆ
SPEŁNIENIA SWOICH PRAGNIEŃ,
BYŁBYŚ CIEKAWY W JAKI  SPOSÓB
MOŻESZ TO ZROBIĆ?

Kiedy widzisz spadającą gwiazdę, myślisz nad życzeniem...
Skoro zobaczyłeś spadającą gwiazdę, znaczy, że patrzysz w niebo…

Jeśli patrzysz w niebo, to znaczy, że jeszcze w coś wierzysz.

Bob Marley

Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych pragnień,

tych nad którymi zastanawia się cała ludzkość, jest to jak

spełnić własne marzenia (rozumiane tutaj jako życzenia,

które mamy nadzieję spełnić, ale również w sensie

dosłownym, ponieważ marzenie wiąże się z



podświadomością, a stamtąd właśnie bezpośrednio

wywodzą się nasze pragnienia).

Pragnienie obarczone jest ogromnym bagażem

oczekiwań, postrzegane z dużą dawką emocji, a zarazem

jako coś niezwykle trudnego lub wręcz niemożliwego do

zrealizowania; coś mitycznego, utopijnego i zbyt

wyimaginowanego aby mogło się spełnić w naszej

nowoczesnej i technologicznie nastawionej

rzeczywistości.

Owa rzeczywistość sprawia, iż nie zachwycamy się nią

już tak jak kiedyś, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi.

Podobnie, nie jesteśmy już tak samo skłonni do zmian i

innowacji, które wymagałyby od nas zrobienia

czegokolwiek lub wyrwania się z naszej strefy komfortu,

podniesienia tyłka z kanapy i zerwania z ulubionymi

fantazjami.

Mimo to, chcę ci uświadomić, drogi czytelniku, że aby

zrealizować swoje pragnienia nie musisz wcale robić

niczego dziwnego ani przesadnego. To co zamierzam ci

tutaj wyjawić jest w zasięgu każdego i nie wymaga ani

dużego wysiłku ani nakładów finansowych (nie licząc

tych kilku złotówek, które wydałeś na moją książkę).



Nie wymagam od ciebie żadnej szczególnej wiedzy, nie

zachęcam do jogi ani medytacji, nie ma tu też żadnych

odniesień do religii ani ograniczeń wiekowych.

Myślisz sobie pewnie teraz: mogę spełnić swoje

pragnienia nie robiąc nic, co on próbuje mi wmówić?

Doskonale rozumiem twoje wątpliwości. Nie zachęcam

cię do wstąpienia do żadnej szkoły magicznej, zwyczajnie

oferuję ci metodę, która pozwoli na zmianę pewnych

rzeczy w twoim życiu, stworzenie nowych perspektyw

oraz zmianę twojego punktu widzenia świata.

W zasadzie to przedstawię na to wszystko dwie metody,

więc będziesz mógł wybrać sobie tę, która wydaje ci się

lepsza, albo korzystać z obu w celu wzmocnienia efektu i

uzyskania wcześniejszych rezultatów.

Czy zdarzyło ci się kiedyś bezskutecznie czegoś szukać

aby zdać sobie sprawę, że cały czas miałeś to tuż pod

nosem?

Podobnie, wszystko to czego potrzebujesz do realizacji

twoich pragnień nie znajduje się wcale tak daleko, nie

wiadomo gdzie i kiedy, lecz jest do twojej dyspozycji tu i

teraz; można wręcz powiedzieć, że masz to pod samym

nosem.



Nie można niczego pragnąć w czasie przeszłym, bo to

już po prostu było i minęło. Co więcej, przeszłość to

jeden z głównych motywów dla których odczuwamy

pragnienia: z powodu związanych z nią niedokończonych

spraw, dawnych niepowodzeń i żali.

Oczywiście, w przyszłości na pierwszym planie

postawisz swoje pragnienie, jednak taka przyszłość

urzeczywistni się tylko pod warunkiem, że już teraz, w

chwili obecnej, zaczniesz ją tworzyć. Nie odkrywam tu

niczego nowego: jeśli chciałbym mieć w przyszłości

ogród z kwiatami, to już teraz muszę przynajmniej

przewrócić i użyźnić glebę, zasiać nasiona, itd.

Dostarczę ci też pewnych wskazówek, chociaż dużo

ważniejsze jest abyś wiedział nie dlaczego to wszystko

działa, lecz w jaki sposób.

Żeby lepiej to wszystko zrozumieć, wyobraź sobie, że

wchodzisz do domu i zapalasz światło naciskając

włącznik.

Któż z nas wie co to dokładnie jest elektryczność, jak i

dlaczego działa, w jaki sposób tworzy światło w żarówce,

albo na jakiej zasadzie działa sama żarówka i w jaki



sposób wytwarza się ta energia elektryczna i dociera do

mojego pokoju?

Czy wreszcie: dlaczego kiedy nie zapłacę rachunku,

żarówka już się nie pali?

Żarty żartami, ale większość z nas całkowicie ignoruje

tego typu pytania, co więcej, w ogóle nas one nie

obchodzą. Mimo że wiedza, iż żarówka została

wynaleziona przez Edisona oraz inne podobne

informacje mogą wzbogacić nasz bagaż kulturowy, to

skupiając się na tym co jest naprawdę przydatne,

wystarczy po prostu wiedzieć, że kiedy naciskamy

włącznik, to zapala się światło, a kiedy znowu go

wciskamy światło gaśnie. I kropka.

A więc, tak jak wspomniałem, krok po kroku opiszę

tutaj metodę, która pozwoli ci z łatwością zrealizować

twoje pragnienia, wtedy przekonasz się, że dosłownie

każdy jest w stanie ją zrealizować; nie trzeba uczyć się

żadnych magicznych rytuałów, wydawać dodatkowych

pieniędzy w trakcie czytania, ani robić niczego wbrew

swoim ideałom i przekonaniom (żebyśmy dobrze się

zrozumieli: nie będę prosił cię abyś obrabował bank ani

chodził po rozżarzonych węglach, itd.).



Jedyne czego potrzebujesz to długopis, dwa czyste białe

notatniki (lub dowolny zeszyt w którym można pisać)

oraz trochę cierpliwości (chyba domyślasz się, że to nie

działa tak, że dziś o czymś pomyślisz, a jutro się spełni).

Najpierw muszę jednak jeszcze coś wyjaśnić.

Książka którą trzymasz w rękach ma charakter czysto

praktyczny, jej celem nie jest zapełnienie stron samymi

pomysłami, lecz środkami niezbędnymi do faktycznego

osiągnięcia tego czego pragniesz, wystarczy tylko

spróbować.

Podzieliłem ją na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Opisana teoria ma służyć lepszemu zrozumieniu

mechanizmów rządzących moją metodą oraz ułatwieniu

osiągnięcia założonych celów. Rozmyślnie nie będę jej

tutaj jednak szczegółowo analizował, z tych samych

powodów dla których opisałem powyżej metaforę z

włącznikiem światła.

Tak więc, bardziej niż na rozważaniach filozoficznych

skupimy się zatem na poznaniu owych potężnych

środków, które mogą zmienić życie każdego kto

zdecyduje się podążać za moimi wskazówkami.
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