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P ř e D m lu Va

„Duch soupeří s časem – dokáže natlačit věčnost do
jediné hodiny, nebo natáhnout hodinu do věčnosti.“
Ralph Waldo emerson (1803–1882),
americký spisovatel a filosof

Po vydání mých knih V zajetí jídla a Zbavte se svých kil bolesti
říkalo mnoho čtenářů, že je inspiroval můj příběh proměny
škaredého káčátka v krásnou labuť. Kdysi jsem byla tlustá,
nevzdělaná a nešťastná hospodyně s dvěma malými dětmi,
bez příjmu, s nezdravým manželstvím a nízkým sebevědomím. moji jedinou předností byla hluboká touha změnit
svůj život.
Chtěla jsem být psycholožkou s vytrénovaným tělem a harmonickým osobním životem. také jsem chtěla v domě u pláže
psát psychologické příručky. ale tyto cíle se zdály úplně nedosažitelné. Kde bych na to vzala čas? Kromě toho, abych mohla
platit vysokoškolské školné, musela bych jít do zaměstnání.
Domácí povinnosti už úplně zaplňovaly můj časový rozvrh,
kde jsem tedy měla najít čas na práci, studium na vysoké škole
a psaní? a dům na pláži? odvážný sen pro někoho, kdo má
sotva na měsíční nájem! všechno jsem to chtěla, ale ne za cenu
svých rodinných priorit nebo svého klidu v duši.
jak si přečtete dále, splnila jsem si tyto a další své sny pomocí principů, které popisuji v této knize. Dnes mám úžasný
Předmluva
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život naplněný láskou, rodinou, zdravím, smysluplnou prací,
časem na odpočinek a materiálním pohodlím.
tak jako mnoho lidí, i já jsem musela sladit své ambice
s potřebami rodiny. musela jsem čelit svým obavám jako:
„není sobecké krást čas rodině, abych si vyplnila své sny?
Budu schopna platit účty, když poslechnu své srdce?“ nebo
„jak mám říct svým přátelům, že místo mluvení do telefonu
potřebuji svůj volný čas trávit prací na svých cílech?“
jako celoživotní studentka teologie, filosofie a metafyziky
jsem měla také duchovní obavy. „Co když se moje vůle liší od
vůle Boží? je ode mne duchovně správné stanovovat si cíle,
nebo bych spíš měla čekat na Boží znamení? jsem duchovně
povrchní, když toužím po materiálním pohodlí a požitcích?“
nikdy nebylo mým cílem být nechutně bohatá. Chtěla jsem
finanční jistotu, pěkný domov a bezpečné auto. věděla jsem, že
materiální potřeby jsou u mě až na druhém místě po potřebě
plnit svou duchovní funkci – být milující a laskavá. ale i navzdory tomu jsem potřebovala nějaké ujištění, že když budu žít
duchovním životem, neztratím ze zřetele každodenní starosti,
jako je placení účtů za elektřinu nebo telefon. nemohla bych
se stát duchovním hledačem s nohama na zemi?
odpovědí, kterou jsem přivítala, bylo „ano“. spiritualita je
vlastně velice praktická věc. je to naše národní dědictví, moc
a jistý zdroj vedení, který s námi cestuje, kdekoliv jsme. takže
ze zkušenosti vím, že žít spirituálním životem neznamená, že
člověk musí trpět asketickým nedostatkem.
na druhé straně, obavy a posedlost finanční jistotou blokují
duchovní pokrok člověka. je velice důležité naučit se důvěřovat své vnitřní moudrosti a věřit, že nás vždycky dovede
k šťastným koncům. mnozí lidé by si chtěli zjednodušit život,
ale nevědí, jak pak zaplatit účty. naštěstí nás touhy našeho
| 12 |
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srdce vždycky vedou k smysluplnému životu se smysluplným
příjmem. musíme jenom věřit svému vnitřnímu hlasu a následovat ho.
naučila jsem se na vlastní kůži, že „přej si to a zbohatneš“
neznamená jenom snít o úspěchu nebo brzkém důchodu. znamená to konat na základě své vnitřní moudrosti. Proto v této
knize zdůrazňuji, jak je důležité vypěstovat si jasnou komunikaci, kterou dostáváme od svého vnitřního rádce, a důvěřovat jí.
moje psychologická práce s oběťmi sexuálního, emocionálního a fyzického násilí mne také naučila, že traumata z dětství
mohou i z úspěchu udělat děsivou představu. Pro lidi, kteří
vyrůstali s poselstvím „nestojíš za nic“, je těžké myslet na
ambiciózní životní změnu. (o spojitosti mezi zneužíváním
a přejídáním jsem psala v knize Zbavte se svých kil bolesti.
v této knize popisuji, jak překonat důsledky emocionálního
poškození z raného dětství a uvědomit si, že si úspěch zasloužíte.)
za více než 25 let jsem přečetla stovky knih a studií o motivaci, psychologii, metafyzice, filosofii a sociologii. měla jsem
též velké štěstí, že jsem měla příležitost setkat se a mluvit s tak
velkými mysliteli a spisovateli, jako jsou Dr. Wayne Dyer, Deepak Chopra, james Redfield, marianne Williamson, Dr. Robert
schuller, Brian tracy, Dannion Brinkley (saved by the light),
Betty eadie (embraced by the light), Dr. Brian Weiss a Rosemary altea (The eagle and the Rose). čerpala jsem z bohatých
zdrojů faktických i jedinečných informací, které vás budou
inspirovat a vést na cestě k dosažení vašich přání navzdory
tomu, že máte nabitý program.
čas a soustředění, které věnujete svému odblokování, se vyplatí investovat. Detailně jsem popsala přesné kroky, které vám
pomohou nahradit strach sebevědomím a sebezpochybňování
Předmluva
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vírou. s láskou jsem popsala téměř každý možný krok, který
vás může osvobodit od časových překážek a umožní vám žít
plnějším životem. a nezapomeňte: na každém kroku vaší cesty
budu duchem s vámi!
Doreen virtue, Ph.D.
newport Beach, California
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P o D ě koVá n í

Chci poděkovat ženám a mužům, kteří mi všechna ta léta
svěřovali své nejniternější sny – mým klientům, účastníkům seminářů i čtenářům, kteří se postavili svému strachu
a pochybnostem a neuvěřitelným způsobem změnili svůj
život. Dokázali jste, že odhodlání a víře nemůže nic stát
v cestě!
jsem hluboce vděčna lidem, jako je louise l. hay, Reid
tracy, jill Kramer, Kristina Queen, jeannie liberati, Christy
allison, Ron tillinghast, eddie sandoval, jenny Richards
a Polly tracy.
Děkuji členům své rodiny, přátelům a obchodním partnerům, ke kterým patří michael tienhaara, Charles schenk,
Grant schenk, ada montgomery, Pearl Reynolds, ted hannan, Ben Reynolds, babička a dědeček Craneovi, lloyd
montgomery, Bonnie Krueger, martha Carlson a allison
Bell.
má vděčnost patří i neuvěřitelným duchovním vůdcům,
s kterými jsem měla možnost mluvit a trávit s nimi čas, jako
jsou Dr. Wayne Dyer, marianne Williamson, Deepak Chopra,
Betty eadie, Dannion Brinkley, Dr. Brian Weiss, Dr. Robert
schuller a Rosemary altea.
jaká čest a poučná zkušenost komunikovat s tak skvělými
mozky a milujícími dušemi. Děkuji vám!
nakonec chci vyslovit slova nejhlubší vděčnosti za inspiraci
velkým učitelům, ke kterým patří
Poděkování
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ježíš Kristus, john Randolph Price, Dr. Kenneth Wapnick,
Catherine Ponder, emmet Fox, ernest holmes, mary Baker
eddy, Dr. norman vincent Peale, Dr. napoleon hill, Ruth
montgomery a Forrest holly.
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ÚVoD

jak vystoupit ze začarovaného
kruhu časové tísně

„Ze všech vyslovených i napsaných slov je nejsmutnější
‚Kdyby‘.“
john Greenleaf Whittier (1807–1892),
americký básník

— „Kdybych tak měl více času. začal bych podnikat, abych
mohl pracovat z domu.“
— „moc ráda bych sportovala, ale mé děti a práce mi zaberou každý moment dne.“
— „jednoho dne se mi podaří začít chodit do večerní školy,
ale v této chvíli mám plný program.“
— „začnu pracovat na svých cílech, hned jak děti dokončí školu a budu mít z krku svatbu, návštěvy a dovolenou.“

Jak vystoupit ze začarovaného kruhu časové tísně
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už žádný tlak
Chcete více času na vyplnění svých snů a přání? věnujete většinu času povinnostem a zůstává vám ho málo na odpočinek,
sebezdokonalování nebo rodinu? snažíte se, až k bodu vyčerpání, plnit potřeby všech kolem sebe? Chtěli byste, aby vám
někdo pomohl s domácností a abyste měli více času užívat si
života? Potřebujete více času a peněz, abyste mohli přesedlat
na uspokojivější práci a životní styl?
Pokud ano, je tato kniha určena i vám. jako matka dvou teenagerů pracující na plný úvazek bych si byla přála dostat se k podobné četbě před mnoha lety! Přečetla jsem mnoho knih a zúčastnila se mnoha seminářů na téma časového managementu,
ale rady, které se tam nabízely, mi často připadaly nerealistické
nebo hloupé. nakonec jsem se naučila na vlastní zkušenosti, jak
si užívat svou rodinu, práci, studium, fitness, meditaci i chvilky
pro sebe. napsala jsem tuto knihu, abych se s vámi podělila
o svá realistická a účinná řešení časové tísně – taková, která vám
hladinu stresu sníží, místo aby vás ještě více stresovala.
najdete zde návod a odvahu vytvořit si radostný, smysluplný a úspěšný život. a také objevíte – krok za krokem – metody, jak komunikovat s vnitřními a duchovními rádci, abyste
měli jistotu, že jdete správným směrem.
ale ještě předtím mi dovolte, abych vám položila několik
důležitých otázek:
1. jak by se váš život zlepšil, kdybyste měli více nezorganizovaného, tedy volného času?
2. jaké změny byste udělali?
3. jak by se změnily vaše vztahy?
4. jak byste strávili čas navíc?
| 18 |
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jestli si dovedete představit, jak by se váš život zlepšil, kdybyste
měli více času, jste na správné cestě tohle přání uskutečnit.
Dokážete to!

vystupte z rychlého pruhu
asi víte, že nejste sami, kdo si přeje jednodušší a smysluplnější
život. Desítky současných průzkumů ukazují, že už máme
dost věčného honění se za penězi, zatímco obětujeme rodinu
a domácí život. Průzkumy zjistily následující:
— jsme uspěchaní. Podle průzkumu national Parks and
Recreation association z roku 1992 se 39 % z nás cítí
být „pořád ve spěchu“. více žen než mužů (37 % proti
32 %) a více zadaných než svobodných (41 % proti 33 %)
tvrdí, že se většinou cítí uspěchaně.
— jsme ve stresu. Podle průzkumu časopisu US News and
World Report a agentury Bozell celých 70 % z nás zažívá
stres na týdenní bázi a 30 % prohlašuje, že je pod „velkým stresem“.
— toužíme po odpočinku více než po penězích.
 Podle průzkumu Roperova centra z roku 1993,
z 1000 dotazovaných dospělých američanů řeklo
66 % mužů a žen, že vydělávat hodně peněz není pro
ně tak důležité jako před pěti lety.
 Podle průzkumu časopisu US News and World Re
port a agentury Bozell z roku 1995 si 51 % američanů
Jak vystoupit ze začarovaného kruhu časové tísně
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přeje více času pro sebe, dokonce i když to znamená
méně peněz.
 Podle ankety Gallupova ústavu z roku 1993 je 33 %
američanů ochotných přijmout výměnou za kratší
pracovní týden 20% snížení platu.
 za posledních 10 let odmítlo 21 % zaměstnanců společnost DuPont povýšení, které by přineslo větší pracovní tlak, a 24 % si nechalo ujít povýšení, které by
vyžadovalo cestování. Průzkum 8500 zaměstnanců
společnosti DuPont z roku 1992 zjistil, že 57 % mužů
chce flexibilní pracovní dobu, aby mohli častěji trávit
čas doma se svou rodinou.
— změnili jsme priority.
 anketa merck Family Fund zjistila, že 45 % matek
dobrovolně zredukovalo svou zaměstnanost i výdělek,
stejně jako 32 % bezdětných žen a 23,5 % všech mužů.
 v anketě fondu merck řeklo 87 % dotazovaných žen
a 72 % mužů, že chce trávit více času se svými dětmi.
 Podle ankety Roperova centra, prováděné pro časopis Working Woman, řeklo 66 % pracujících žen
a 54 % pracujících mužů, že se jejich postoj k úspěchu změnil.
 v anketě The harwood Group v roce 1995 řeklo
66 % dotazovaných lidí, že by byli se svými životy
| 20 |
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spokojenější, kdyby mohli trávit více času s rodinou
a přáteli. jenom 15 % dotazovaných ve stejné anketě
odpovědělo, že vlastnictví hezčích věcí ve svém domě
by jim přineslo do života více uspokojení.
— ovlivněno je i naše zdraví. v průzkumu časopisu US News
and World Report a agentury Bozell byly zjištěny tyto znepokojující trendy:
 43 % z nás v současnosti trpí fyzickými nebo psychickými symptomy vyhoření.
 Kolem 75–90 % návštěv u lékaře se přímo váže právě
na stres a symptom vyhoření.
— matky dětí mají méně volného času. ženy mají méně času
na odpočinek než muži, hlavně pak ženy mezi 35 a 44 lety
s dětmi pod 15 let. (zdroj: Leisure Intelligence Journal, 1995)
— jednoduchost znamená štěstí. Podle průzkumu The harwood Group z roku 1995 řeklo až 86 % z dotazovaných,
kteří dobrovolně zredukovali svou pracovní dobu, že je
se změnami spokojeno, jak psaly New York Times. Pouze
9 % prohlásilo, že se svým novým způsobem života není
spokojeno.

změna tisíciletí
tyto trendy jasně ukazují stejným směrem: hektické materialistické šílenství posledních desetiletí nám nepřineslo zdraví ani
štěstí, které jsme očekávali. teď jsme ochotni vyměnit honorář
Jak vystoupit ze začarovaného kruhu časové tísně
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za přesčasy za pár chvil strávených o samotě nebo s našimi
blízkými. jenže mnozí se pořád cítí jako oběti hektického životního stylu. obávají se, že když odmítnou pracovat přes čas
nebo jezdit na služební cesty, přijdou o práci a zaměstnanecké
výhody. „moc rád bych zjednodušil svůj život, ale mé děti
ještě pořád potřebují zdravotní pojištění a střechu nad hlavou,“
namítají tito lidé oprávněně.
naštěstí, jak se přesvědčíte, když budete číst tuto knihu,
existují způsoby, jak dosáhnout toho, aby byly zároveň uspokojeny vaše materiální i psychické potřeby.

Trpíte časovou tísní?
mnozí lidé mi říkají, že sní o naplněnějším životě, ale jejich
vlastní povinnostmi přeplněný časový rozvrh jim k tomu
nedává prostor. je krutou ironií, že nemají čas změnit svůj
život!
vědci, kteří zkoumají fenomén časové tísně, položili
1010 američanům následující otázky. odpovězte na každou větu „pravda“ nebo „nepravda“ a podívejte se, jak si stojíte vy.

% odpovědělo vaše
„pravda“ odpověď

věta
1. Když nemám dost času,
často se cítím ve stresu.

43

2. Když potřebuji více času,
ubírám si ze spánku.

40

| 22 |
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3. na konci dne mám často pocit,
že jsem nesplnil, co jsem si
naplánoval.

33

4. Dělám si starosti, že netrávím
dost času s rodinou nebo přáteli.

33

5. Cítím, že jsem neustále
ve stresu a snažím se dělat
více, než dokážu zvládnout.

31

6. Cítím se být uvězněn
v denní rutině.

28

7. Když pracuji přes čas, často mám
pocit provinění, že nejsem doma.

27

8. Považuji se za workoholika.

26

9. nemám čas na zábavu.

22

10. někdy mám pocit, že můj
partner už ani neví, kdo jsem.

21

Vyhodnocení: Pokud jste odpověděli „pravda“ ve třech a více
případech, trpíte časovou tísní.
v celonárodním průzkumu dosáhly ženy v průměru 3,5 odpovědí „pravda“, zatímco muži přibližně 2,9. skupinou nejnáchylnější trpět časovou tísní jsou rozvedené nebo ovdovělé ženy
ve věku od 18 do 49 let s prací na plný úvazek, žijící v domácnosti
s dětmi mezi 6 a 17 lety. (zdroj: Průzkum hilton time 1991.)
Jak vystoupit ze začarovaného kruhu časové tísně
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láska k nezaplacení
změnili jsme pořadí svých priorit a peníze pro nás už nejsou prvotní motivací vstát ráno z postele. nová studie zjistila
potěšující fakt – když budeme chtít trávit více času s rodinou, možná nebudeme muset obětovat svou finanční jistotu.
opak může být pravdou! studie Wharton school z roku 1995
srovnala výdělky lidí, jejichž hlavní prioritou byly peníze,
s příjmem těch, jejichž hlavní prioritou byla rodina. výzkum
ukázal, že ti, kteří považují výběr kompatibilního partnera
a rodinný život za důležitý, vydělali více peněz než lidé, kteří
kladou finance před rodinu!
Citově naplnění lidé pravděpodobně podávají lepší výkon
a lépe se soustředí na práci. Pravděpodobně díky tomu, že
jsou jejich prioritou lidé, jsou v práci společenští, a to z nich
dělá přirozeně srdečné a starostlivé kolegy. jinými slovy jsou
oblíbeni sami sebou, svou rodinou i svými zaměstnavateli.
studie Wharton school zdůrazňuje, že nám reorganizace
priorit může přinést více toho, po čem toužíme: času pro rodinu i zdravý příjem. zde jsou výsledky nedávného národního
průzkumu, ve kterém měli američani určit své tři největší
současné priority. je tenhle seznam srovnatelný s tím vašim?

Jaké jsou vaše priority?
% těch, kteří tuto oblast
určili jako jednu ze 3 priorit
1. Rodinný život
2. Duchovní život
3. zdraví
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68
46
44
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4.
5.
6.
7.
8.

Finance
Kariéra
milostný život
odpočinkové aktivity
Dům a domov

25
23
18
14
11

zdroj: Bozell/KRC Research, US News and World Report, prosinec 1995
čísla přesahují 100 %, protože respondenti uváděli tři odpovědi

rychlý úklid
Reorganizace čehokoliv – prádelníku, korporace nebo našeho
vlastního života – ze začátku nevyhnutelně přináší zmatek
a neklid, než se věci znovu vrátí k normálnímu fungování.
Když na jaře vyklízím prádelníky a přesunu šaty a krabice na
podlahu, nejdříve to vypadá, že je tam větší nepořádek než
předtím. Když někdo během období úklidu vejde do mého
domu, asi si myslí, že se tam zrovna prohnal cyklon. ale ten
nepořádek se vyplatí, když pak člověk vidí všechno uspořádané a uklizené.
myslím, že chápete, kam mířím: když začnete reorganizovat
svůj časový program a zvykat si na nové priority a aktivity,
ze začátku se může zdát, že bude váš život v ještě větším nepořádku. ale nevzdávejte to, protože – stejně jako v případě
mého prádelníku – brzy uvidíte, jak se postupně vše mění
k lepšímu.

Jak vystoupit ze začarovaného kruhu časové tísně
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Část PrVní

za méně peněz
víCe muziky

kaPitola 1

volný čas… zdarma

„S životem se dá dělat víc, než ho jenom zrychlovat.”
mahátma Gándhí (1869–1948),
indický národní a duchovní vůdce

čas je zvláštní jev. je to jeden z nejbohatších a nejlépe obnovitelných zdrojů, jaký máme. je také zdarma. a přece se často cítíme,
jako že o čas „žebráme“. Každý den dostáváme úplně zadarmo
celých 24 hodin. nezáleží na tom, kdo jsme, jakého jsme pohlaví
nebo náboženství. Každé ráno se probudíme s vlastnictvím celých 24 hodin dne. Pokud žijeme 86 let, máme k dispozici vice
než 750 000 hodin, které můžeme využít dle své libosti.
tak proč v nás čas vyvolává takovou úzkost a stres? Proč jsme
napjatí, rozzlobení, cítíme se ošizeni a sklíčeni, když trávíme
svůj čas neuspokojivým způsobem? Proč máme pocit, že nám
čas řídí rodina, přátelé, spolupracovníci nebo zaměstnavatelé?
Problém je částečně v tom, že každým rokem se progresivně zmenšuje koláč našeho života. Když nám bylo pět, byl
rok pětinou našeho dosavadního života, takže čas do šestých
narozenin se jevil jako celá věčnost. ale když vám je 30, je
jeden rok mnohem menším dílem, 1/30 vašeho dosavadního
života. a když je vám 40, je to ještě méně, 1/40 koláče, a tak
Volný čas… zdarma
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dále. Každý rok ubíhá rychleji, protože je menším dílem našeho života.
tím, že si na sebe nakládáme pořád více a více povinností,
dluhů, domácích prací a závazků, rozdělujeme momenty dne
na menší a menší porce. Rozptylujeme svou pozornost tolika směry, že se celý den kolem nás už jenom přežene. Když
pro nás osobně nejsou povinnosti, které musíme plnit, zajímavé nebo důležité, často sníme o dnu v budoucnu, kdy bude
všechno lepší. tím, že nežijeme v přítomném okamžiku, tady
a teď, vzdalujeme se od plného prožití dne. jako když řídíte
auto a u toho sníte: když pak večer přijedete domů, nepamatujete si, jak jste se vlastně domů dostali.
strach a nervozita spotřebovávají energii, čímž náš produktivní čas ještě více zkracují. hlavním faktorem, který tyto emoce
vyvolává, jsou často peníze. společnosti redukují počet zaměstnanců a mnozí lidé se ocitají v situaci, že pracují za tři a zároveň
mají strach, že také brzy dostanou výpověď. lidé po celé zemi,
se kterými mluvím, se děsí finanční nouze. touží po pohodlí,
smysluplnosti a bezpečí. možná se cítíte podobně.
„Pocit nedostatku“ se ve vztahu k času může stát sebe naplňujícím proroctvím. neustálé obavy a strach v souvislosti s nedostatkem času spotřebovávají energii a blokují kreativitu! často
si opakujte, že času je vždy dost. Říkejte si to znovu a znovu
a napětí se z vás vytratí. Když zapomenete na obavy z nedostatku času, bude se váš časový rozvrh zdát volnější.

vytváření volného času
záplava povinností, které musíme plnit, může mít za následek,
že se začneme v klaustrofobických časových rozvrzích cítit jako
vězni. existují však způsoby, jak se vysvobodit. ze všeho nejdříve
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chci zdůraznit, jak jsou pro dosahování cílů cenné malé útržky
volného času. Deset minut tady, třicet tam – tyhle chvilky se sčítají – jako mince ve spořicím prasátku. tím vám nechci říct, že
máte do už tak přeplněného denního rozvrhu vtěsnat ještě další
aktivity. v celé této knize se naopak snažím ukázat, jak pomocí
správného využití času dosáhnout optimálního fyzického, duševního, citového, duchovního a finančního zdraví. takové zdraví
však nedosáhneme bojem proti životu, ale naopak, ponořením
se do něj. vzdor a zlost na nedostatek času nás pouze obírá o klid,
radost a finanční jistotu, které jsou našim cílem.
moje psychoterapeutická a učitelská práce s tisíci muži
a ženami za poslední desetiletí mě přesvědčila, že existují tři
faktory, které brání dosažení těchto cílů:
1. strach
2. neorganizovaný časový harmonogram
3. nepoužívání úžasné duchovní síly, kterou máme všichni
k dispozici. tato síla je neomezená a zázračně a okamžitě léčí naše finanční, pracovní, zdravotní, rodinné
a vztahové problémy (v knize se budeme postupně věnovat všem těmto třem faktorům.)
ať už sníte o čemkoliv – klidu, času na hraní s dětmi, dokončení studia, vlastním podnikání nebo meditování –, nečekejte
na budoucnost s nadějí, že pak budete mít více času. volný
čas se děje teď, díky vědomým rozhodnutím a preferencím.
například v čase, který zabere bezmyšlenkovité sledování televizního pořadu, čtení novin od titulu po tiráž nebo dlouhé
klábosení po telefonu, můžeme udělat krok k uskutečnění
svého snu. nadšení z uskutečnění toho jediného kroku vás
nabije energií, potřebnou na plnění dalších povinností.
Volný čas… zdarma
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Pamatujte si:
volný čas nehledáme, volný čas si vytváříme.

kam se čas ztrácí?
jádrem většiny stížností, které o nedostatku času od lidí slýchám, jsou následující pocity:
— „Když si beru čas sama pro sebe, cítím se provinile nebo
sobecky.“
— „necítím se být připraven začít pracovat na svých osobních touhách.“
— „nemám dost disciplíny určit si a pak dodržovat harmonogram plnění svých cílů.“
— „nemám úplně jasno v tom, co chci. vím jen, že nejsem
spokojen se svým současným životem.“
— „Bojím se, že když budu věnovat čas svým touhám, sníží
se mi příjem, a to bude mít vážné následky.“
Chápu tyhle obavy a pochybnosti, protože jsem je měla i já
sama. Pak jsem ale přišla na to, že těmito malými rozumovými
konflikty sama se sebou přicházím o další energii. myslela
jsem si například: měla bych dnes jít cvičit. Pak jsem si pomyslela: ale tento týden jsem byla málo s dětmi. a takhle jsem
se sebou polemizovala pořád dokola.
„tak dost!“ řekla jsem si nakonec. „musí přece existovat
jiný způsob.“ a on existuje. nejdříve jsem se naučila činit
k uskutečňování velkých cílů malé krůčky. je to jako ta stará
moudrost – napiš stránku denně a za rok máš celou knihu.
a opravdu to funguje. Pak jsem začala hledat způsoby, jak
uskutečnit tyto malé krůčky ve volných pěti nebo deseti
| 32 |

Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas

minutách, když jsem čekala ve frontě v bance, nebo na telefonu, nebo když jsem s rodinou koukala na televizi.
Když už mluvíme o televizi:
Otázka:

jaká je podle vás nejrozšířenější aktivita, které se
američané věnují ve volném čase?
Odpověď: sledování televize!
Podle průzkumu nazvaného trendy trávení volného času, který
se uskutečnil mezi roky 1990 a 1992, publikovaného v časopisu
Americká demografie, trávíme před televizí 30 procent všeho
volného času. Podle průzkumu President’s Council on Physical
Fitness z roku 1994 až 84 % z nás sleduje televizi aspoň třikrát
týdně. Rodiny s dětmi tráví sledováním televize ještě více času –
6,3 hodin za týden – jak zjistila anketa anguse Reida z roku 1994.
Kdybyste byli nuceni omezit rozpočet, nejdříve byste zredukovali nedůležité věci. s časem to není jinak. a protože
sledování televize je hlavním zlodějem času, alespoň si vyberte
z těchto čtyř možností:
1. Pokračujte a užívejte si televizi. nakonec je to odpočinková a relativně nenákladná činnost. zbavte se pocitů
viny (pocit viny nás obírá o energii a nadšení) za to, že
vysedáváte u televize a dejte si povolení užívat si to. sledování televize je ještě příjemnější, když se mazlíte se
svým milým, nebo když si povídáte o sledovaném pořadu
s dětmi. můžete si před televizí na podlaze udělat piknik,
nebo si dát popcorn a limonádu a společně se smát.
2. Zatímco sledujete televizi, pracujte na svých projektech. Proč nevydělat na tomhle čase? sedíce před
Volný čas… zdarma
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televizí můžete jezdit na rotopedu, psát děkovné dopisy,
číst noviny, nebo pracovat na svém hlavním cíli. já jsem
takové zdvojování provozovala léta a je to skvělý způsob,
jak se vlk nažere a koza zůstane celá.
3. Buďte selektivní. nahrávejte a sledujte jenom své oblíbené pořady a speciály. Reklamy přeskakujte. vyhýbejte
se nekonečnému vysedávání u televize a přepínání kanálů v naději, že najdete něco aspoň trochu zábavného.
zabraňte tomu, aby se z vašeho obýváku stalo nonstop
kino 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a určete si „televizní hodiny“.
4. Vytáhněte televizi ze zásuvky. zkuste televizi 7 dnů
vynechat a uvidíte, co se bude dít s vaším časovým
rozvrhem. Pravděpodobně zjistíte, že vy i vaši blízcí
více čtete a povídáte si. Budete mít více času věnovat
se věcem, na kterých vám opravdu záleží, a možná
se rozhodnete televizi trvale nahradit akváriem nebo
knihovničkou.
sledování televize není samo o sobě špatné. ale pro
mnohé z nás je logické začít při hledání volného času
právě odsud.

jak trávíme víkendy
Dalším zdrojem volného času jsou ty slavné víkendové dny,
které pro většinu z nás začínají v pátek odpoledne a končí
v neděli večer. slíbili jste si někdy, že budete na svých cílech
pracovat o víkendech, kdy máte více času? Pak přijde neděle
večer a vy se divíte, kam se ty úžasné příležitosti poděly. Podle
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jednoho průzkumu trávíme většinu víkendů domácími pracemi. Rozdělení je následovné:

činnost
Práce pro zaměstnavatele
vaření
Úklid
Pochůzky
Prádlo
opravy v domácnosti
nákup potravin
Placení účtů

čas, který jí
věnujeme o víkendu
2 hodiny 54 minut
2 hodiny
2 hodiny 17 minut
1 hodina 43 minut
1 hodina 18 minut
1 hodina 12 minut
59 minut
34 minut

zdroj: Hilton Time Survey, 1991

Když se podíváme na tenhle seznam, není divu, že toužíme po
zábavě a jednodušším životním stylu! Které z těchto aktivit bychom mohli zracionalizovat, delegovat nebo eliminovat? Dále
v knize se podíváme na způsoby, jak tyto vzácné chvilky využít.

soustředěný čas
studie ukazují, že když si můžeme vybrat mezi náročnou činností, kterou dělat chceme, a jednoduchou, kterou úplně dělat
nechceme, většina z nás si vybere tu druhou možnost, protože
je pro nás lehčí. jediný způsob, jak začít pracovat na těžkém
úkolu, je nadchnout se pro něj.
v této knize vám pomohu probudit ve vás nadšení pro cíle,
které chcete dosáhnout, tím, že vám ukážu:
Volný čas… zdarma
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— jak přesně určit, jaké životní změny chcete dosáhnout;
— jak posílit vaše rozhodnutí uspět;
— jak najít nejúžasnější pomoc a směr od svého vnitřního
průvodce;
— způsoby, jak uskutečnit vaše cíle v pevném časovém plánu;
— jak získat zpátky vlastnictví vašeho volného a pracovního času;
— jak identifikovat a překonat strach, zbavit se pocitu viny
a pochybností o sobě, které vám brání začít naplňovat
nebo dokončit své cíle.
mnoho mých klientů, přátel a známých, kteří to mysleli dobře,
mi řeklo o svých plánech změnit svůj život, když budou mít
více času. jedna moje známá, lorraine, mi nadšeně říkala
o svém snu napsat detektivní román. absolvovala hodně kurzů
psaní a měla už děj, postavy a základní strukturu knihy.
„já jsem tou knihou tak nadšena!“ říkala lorraine. „Během
letních prázdnin začnu psát.“
Když jsem lorraine potkala na podzim, ptala jsem se, jak jí
to jde s knihou. nadšení pro projekt ji neopustilo, ale vysvětlovala mi, že dovolená opravdu přeletěla. „neměla jsem čas
ani začít psát!“ stěžovala si.
já chování lorraine v žádném případě nesoudím. vím
z vlastní zkušenosti, jak náročné je u důležitého projektu začít.
vím, jak těžké je čelit strachu ze selhání. o co jednodušší je
pořád se na splnění svého snu připravovat, než opravdu začít
něco dělat. tohle otálení je založeno na myšlence: „Už jsem
téměř připravena, ale ještě ne úplně.“
i já jsem musela překonávat obavy, které mě ochromovaly
až do stadia chronické paralýzy. z mrtvého bodu jsem se dostala tím, že jsem se sama sebe zeptala: „Co by byla nejhorší
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věc, která by se mi mohla stát, kdybych do toho šla?“ většinou
bývá odpovědí zahanbení a pocit trapného odmítnutí. a pak
jsem se sama sebe zeptala: „Co nejhoršího se mi může stát,
když do toho nepůjdu?“ najít odpověď na tuto druhou otázku
už bývá složitější. nakonec jsem své myšlenky stočila k veselejším představám o tom, co nejlepšího mě může čekat, když
do toho půjdu. tyto příjemné duševní představy mě obyčejně
pobídnou k akci.
mnoho lidí se zabývá činnostmi, které je netěší a vlastně je
ani dělat nechtějí. Každý den poslouchám od klientů a čtenářů,
že mají strach z nedostatku ve svém životě – nedostatku peněz, lásky a zdraví. jsou otrávení, protože mají tolik práce, že
nestíhají dělat to, co by si doopravdy přáli. Co to je za život?
Pokud už máte dost usilovného snažení bez odměny, zapamatujte si, že největší překážkou úspěchu může byt právě to
snažení. jako čínské prstové pastičky, které čím silněji taháme
či tlačíme, tím více se sevřou. Když jsme zběsilí a vystrašení,
neposloucháme svého vnitřního průvodce, který se zoufale
dožaduje naší pozornosti. tenhle vnitřní rádce, jak se později
dočtete, je váš osobní interaktivní zdroj největší finanční, citové
a zdravotní moudrosti. Určitě se do tohohle kombinačního
génia a nejlepšího přítele, který je pořád s vámi, zamilujete!

Beze strachu je možné všechno
Když jsem se poprvé rozhodla napsat knihu, byla jsem mladá
matka dvou aktivních kluků. zrovna jsem se vrátila do práce
jako sekretářka pojišťovací společnosti a dálkově jsem studovala na vysoké škole.
nouze mě naučila vážit si krátkých úseků času. Když se na
to zaměříte, dokážete za půl hodiny udělat opravdu hodně!
Volný čas… zdarma
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Při všech těch cílech a povinnostech, které jsem měla, jsem
nemohla ztrácet čas televizí nebo dlouhými telefonáty s přítelkyněmi. Uvědomila jsem si, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím udělat jednoznačná rozhodnutí o tom, jak budu
využívat svůj čas.
nejdříve jsem si vytvořila seznam svých krátkodobých
a dlouhodobých priorit. soustředila jsem se na duchovno,
rodinu, na své fyzické a psychické zdraví, vzdělání a psaní.
Ubrala jsem časově náročné a nedůležité věci, jako návštěvy
kina, večírky nebo obědy a – jako když u diety vynecháte tuky –
svůj časový rozvrh jsem tím zeštíhlila.
možná si myslíte, že všechno tohle plánování a určování
priorit ze mě udělalo vystresovanou trosku. ale stal se pravý
opak. čím více jsem se věnovala svým prioritám, tím jsem
měla sama ze sebe, své rodiny a celého svého života lepší pocit.
můj pocit stresu se zmenšil! Přátelé se zanedlouho začali ptát
na můj „tajný recept“, jak vše stihnout.

jak natáhnout hodinu
věřím tomu, že jediný důvod, proč jsem uspěla a splnila si
svůj sen, byla moje hluboká touha. měla jsem v sobě PotŘeBU psát; jinak se to nedá popsat. Příšerně jsem se bála,
že bych mohla umřít, aniž bych měla možnost napsat svou
první knihu. mými motivátory nebyly ani sláva, ani bohatství (i když tyto požitky publikování nepodceňuji). Byla to
potřeba zanechat na světě stopu, nějaký důkaz, že jsem tady
byla. Dědictví pro potomstvo, nesmrtelnost – to byly cíle
mé duše.
mé psaní bylo jako klišé z filmů: hospodyně, která pozdě
večer, když už děti spí, píše na psacím stroji za kuchyňským
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stolem. to byl jediný volný čas, který jsem měla! Bylo to v době
před počítači, takže jsem si svoje myšlenky nejdříve zapisovala rukou, až pak jsem je přepsala na psacím stroji a všechny
chyby jsem musela opravovat opravným lakem.
můj závazek splnit si cíle a priority nebyl bez boje! Když
jsem psala poprvé, najednou jsem pocítila obrovské nutkání
začít sbírat chumáče příze z koberce. opravdu! také jsem se
hodně zabývala utíráním prachu pod lednicí. myslela jsem si:
„Dokud nebude dům perfektně uklizen, nemůžeš začít psát.“
Když se teď na to dívám zpátky, chápu, že moje otálení byla
jenom obrana před možným neúspěchem. Koneckonců, co
kdybych nebyla našla pro svou knihu vydavatele? než čelit
takovému zklamání, raději to ani nezkoušet!
také jsem trpěla spisovatelským blokem. Kdykoliv jsem
si sedla k psacímu stoji, popadla mě silná vnitřní nervozita
a rozhodla jsem se místo psaní uklízet dům. Po týdnu těchto
problémů jsem požádala o pomoc svou profesorku psychologie. její slova mi ještě pořád znějí v uších: „Prostě piš!“ to byla
ta rada, jednoduchá a obyčejná: Prostě to dělej.
a tak jsem si koupila kalendář a sestavila jsem si pevný rozvrh psaní. Držela jsem se ho a radostně odškrtávala každý den
v kalendáři. za tři týdny jsem dokončila návrh knihy. o osm
měsíců později jsem měla v rukou smlouvu!

časová inventura
jestli jste znechuceni, protože se váš život ocitl v mrtvém
bodě, nejste v tom sami! tolik chytrých, úspěšných lidí mi
v průběhu let vyprávělo o svých zmařených plánech, o tom,
jak uvízli v blátě povinností a jejich kola se točí naprázdno
pořád dokola.
Volný čas… zdarma
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jak jsem už říkala, mým cílem, kterého chci touhle příručkou dosáhnout, je pomoct vám zbavit se toho čas
a energii požírajícího tuku z vašeho časového rozvrhu. ale
znovu, neradím vám, abyste se stali superženou nebo supermužem! součástí vaši životní změny může být i zjednodušení vašeho života a zredukování aktivit, povinností a majetku.
jde o to, abyste si vytvořili takový způsob života, který vám
nejlépe vyhovuje. K dosažení tohoto cíle doporučuji následujících pět kroků:
1. zformulujte si jasnou představu o tom, co chcete (což
může zahrnovat i více volného času a odpočinku).
2. identifikujte a pak odstraňte nebo zredukujte obavy,
předsudky nebo pochybnosti, které vás blokují.
3. zbavte se ve svém životě zlodějů času a energie.
4. Posilněte své intuitivní a duchovní komunikační dovednosti, abyste se dověděli, jak dosáhnout svých cílů.
5. využívejte krátké úseky času a neustále postupujte kupředu, směrem ke svým snům.

Co si máme zapamatovat
— volný čas nehledáme. musíme si ho vytvořit.
— je lepší využívat k vyplňování svých přání malé časové
úseky, než čekat na nějaký den v budoucnu, kdy budeme
mít „více času“.
— to, že jsme zaneprázdněni, ještě neznamená, že jsme
opravdu produktivní. zpochybněme každou svoji
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aktivitu a zjistěme, jestli je doopravdy nutná, nebo je
pouze produktem strachu a pocitu viny.
— Boj s časem zvyšuje iluzi nedostatku. je nutné pracovat
v souladu s časem, ne proti němu. takovýhle klidný
přístup nám pomůže uslyšet rady našeho vnitřního průvodce o zdraví, lásce, duchovnu i penězích.
v další kapitole se podíváme na to, jak velký vliv mají na splnění vašich snů domněnky a falešná přesvědčení o čase. čtěte
dál – to nejlepší ještě přijde!

Volný čas… zdarma
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kaPitola 2

Cíle vaší duše

„Když zůstanete pokojní a plně soustředění, budete
plnit všechny své povinnosti tím správným tempem.“
Paramahansa jógánanda (1893–1952),
autor knihy Autobiografie jogína
a zakladatel společnosti seberealizace

Představte si sami sebe za 70 nebo 80 let. octli jste se na druhé
straně. Díváte se na zem a vidíte podobné lidi, jakými jste
byli sami: zápasící, soutěžící a ustrašené. ale jasně vidíte i to,
že každý z těchto lidí má své naděje a sny. také jste se, od své
proměny, která následovala vaši fyzickou smrt, naučili, že když
se člověk na něco zaměří, může mít, cokoliv chce.
Chápete už, že když se lidé pevně rozhodnou, mohou
změnit své životy. Uvědomujete si také, kolik příležitostí jste
promarnili, když jste byli ještě na zemi. „mohl jsem být, mít
nebo udělat cokoliv jsem chtěl,“ vzpomínáte s politováním.
„Kdybych jen měl dost víry v sebe a ostatní lidi, mohl být
můj život úplně jiný!“ najednou uvidíte někoho, koho jste
znali a měli rádi, když jste ještě žili na zemi. vidíte, jak ta
osoba bojuje se životem a je to pro vás příležitost pomoct jí.
tak zasáhnete a vytvoříte zázračnou náhodu, která tu osobu
cíle vaší duše
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posune blíže k jejímu cíli. Bohužel vaše pozemská přítelkyně
tuto příležitost promarní, protože nevěří, že už pro ni nadešel
správný čas, aby se na ni usmálo štěstí.. neuvědomuje si, že
ona – tak jako my všichni – si úspěch zaslouží.

zasloužíte si mít úspěch
mnoho mých klientů mi řeklo o svých snech, nadějích a touhách. i když si přáli své životy změnit, cítili se z mnoha důvodů zablokováni. většinou tento blok verbalizovali stížností:
„změnil bych svůj život, kdybych měl více času!“
Suzanne, sekretářka realitní kanceláře, jednou během terapie
přiznala, co je jejím tajným snem: vždycky toužila psát dětské
knihy. Jedinou potíží bylo, že po osmihodinovém pracovním
dnu, péči o děti a domácnost jí na to zůstávalo málo času
a energie.
Další klientka, Corinne, říkala, že si nic nepřeje více, než se
vdát a mít rodinu. Ale její přeplněný časový program, který
zahrnoval manažerskou práci, večerní studium a hodiny ae
robiku, jí neposkytoval dost času, aby si našla vhodného muže
a začala s ním chodit.
Mark, 37letý stavební inženýr, chtěl vždycky získat licenci na
řízení malého letadla. Pořád čeká na ten den, kdy mu jeho
časový harmonogram umožní vydechnout a udělat si kurzy
létání.
Robin by chtěla zhubnout a dostat se do formy, ale neví, kdy
bude mít čas cvičit. Rána věnuje přípravě dětí do školy a její
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zaměstnání zdravotní sestry jí neumožňuje žádné pauzy. Ve
čer musí vařit večeři a pomáhat dětem s domácími úkoly. Kdy
má s tak nabitým programem chodit do posilovny?
LuAnne sní o tom, že opustí své staré nudné zaměstnání
a otevře si poradenskou firmu. Uvědomuje si, že podnikání
vyžaduje absolutní odevzdanost a soustředění. LuAnne uva
žuje, jak by mohla simultánně plnit své současné pracovní
povinnosti a začít budovat novou firmu. „Nemohu si dovolit
odejít z práce, dokud moje firma nezačne vydělávat,“ vysvět
luje. „Ale je to situace z Hlavy 22, protože má nová práce
nemůže prosperovat, dokud budu zároveň pracovat na plný
úvazek v jiném zaměstnání!“
mnoho mých klientů reaguje na své frustrace sebepoškozujícím chováním, jako je přejídání. o používání jídla jako útěchy
jsem psala ve svých knihách Zbavte se svých kil bolesti a V za
jetí jídla. jako terapeutka jsem vždycky zastávala názor, že tím,
že se zaměříte na zlepšení kvality svého života, se váš apetit
znormalizuje a přirozeně bude následovat úbytek váhy. v souladu s touhle filosofií – mou specializací bylo léčení nutkavého
(kompulzivního) přejídání – jsem vždy, ve jménu uzdravení,
do terapie zahrnula i rodinu, manželství, kariéru a duchovní
poradenství.
následně, po 12 letech poradenství pro tisíce mužů a žen,
jsem v lidech, kteří měli pocit, že jim nebylo dopřáno splnit
si své touhy, identifikovala jasné vzorce chování. mé úspěšné
snažení pomoct jiným lidem dosáhnout svých snů mě inspirovalo k napsání této příručky. Pamatujte, že ať už je přáním
vašeho srdce cokoliv, pomocí procesu odblokování obav a pochybností o sobě toho můžete dosáhnout.
cíle vaší duše
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„mohla jsem to udělat já!“
jak často jste viděli knihu, umělecké dílo, nebo jinou povedenou
věc a říkali jste si: „to jsem mohl/mohla udělat i já!“ nebo „Proč
mě nikdy nenapadlo udělat něco takového?“ jak často jste viděli zamilovanou dvojici v restauraci nebo parku a povzdechli
si: „Proč i já nemohu mít krásný romantický vztah?“ nebo jak
často jste si všimli osoby se zdravě vypracovaným tělem a přáli si
mít také tak hezké tělo?
to, že budete jiným lidem závidět jejich život (a bude vám z toho
mizerně), vás ani o kousek neposune k realizování vašich vlastních
přání. žárlivost na úspěchy jiných vám doslova zabouchne dveře
před vlastním úspěchem, protože to pro vás bude pouze negativním potvrzením, že na světě není dost dobrých věcí pro všechny.
žárlivost předpokládá, že když jeden člověk zvítězí, druhý
musí zákonitě prohrát – jinými slovy, jeden vždy selhává. Když
se sami budete cítit jako poražení, projeví se to ve vašem životě
nějakou prohrou!
některé lidi motivuje strach – strach z chudoby, strach ze ztráty
lásky partnera, strach ze ztloustnutí atd. strach je však neefektivním motivátorem, protože oslabuje rozhodnost a ničí kreativitu.
ostatní lidé vaše obavy a nejistotu cítí, a místo aby měli chuť vám
pomoct, odpuzuje je to. v strachu není žádná síla ani kouzlo,
v opaku strachu, tedy v lásce a radosti, je však nekonečná moc
a kouzlo.
Pro dosažení úspěchu je váš postoj a víra vším. můžeme
klidně prohlásit, že úspěch nezávisí ani tak na tom, s kým se
znáte, ale jak jste dospěli k poznání. Dokonce i v nejtemnějších
chvílích finanční nejistoty, problémů ve vztahu a zdravotních
potíží nebo starostí s nadváhou se vždy můžete rozhodnout, jakého typu myšlení se budete držet:
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Myšlení založeného na strachu, které se soustředí na
zjevné problémy spojené s danou situací
nebo
Myšlení založeného na lásce, které se soustřeďuje na
možnosti a nasměruje situaci k šťastnému konci
tady je několik příkladů „vyděšeného“ myšlení, které blokuje
naplňování vašich přání. Když se v nějaké oblasti života cítíte
špatně, zjistěte, jestli důvodem není negativní myšlení. Pokud ano, tabulka vám poskytne účinné alternativní myšlenky.
Pište nebo čtěte pozitivní myšlenky dvakrát denně po dobu
30 dnů a vytvoříte si duševní zvyk, který inspiruje pozitivní
akci a vede k vytouženým výsledkům.

Zaměňte vystrašené myšlenky za myšlenky nabité láskou
myšlenky založené na strachu

myšlenky založené na lásce

„Bojím se, že mi dojdou peníze
a budu v nouzi.“

„tvrdě pracuji a se svými penězi
nakládám zodpovědně. na své
straně dělám všechno, co mohu,
a věřím, že Bůh se ze své strany
o mě také postará.“

„všichni svobodní lidé, kteří za
něco stojí, jsou zadaní. nikdy
nebudu mít dobrý vztah a budu
sama (sám) do konce života.“

„vím, že můj úžasný partner mě
hledá přesně tak, jak se ho (ji)
snažím najít i já. Uvolním se
a budu věřit duchovnímu světu
jako zprostředkovateli, který
nás dá dohromady přirozeně, ve
správný čas a na správném místě.“

„měl bych se rychle prosadit ve
své práci.“

„věnuji pozornost své intuici
a následuji ji. věřím, že všechny
moje potřeby budou splněny.“

cíle vaší duše
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myšlenky založené na strachu

myšlenky založené na lásce

„jiní lidé mi vždycky překážejí
v mých plánech. Kdybych tak
mohla před všemi uniknout,
všechno by se změnilo.“

„jsem zodpovědná za všechny
situace ve svém životě a teď jsem
se rozhodla, že do svého života
přitáhnu pozitivní lidi, kteří mě
v mých snech budou podporovat.“

„Co když mě vyhodí z práce
a nebudu mít na složenky?
Co když přijdu o bydlení
nebo o auto?“

„Dnes se dobře starám o sebe
i o své povinnosti. věřím, že
všechny zítřky budou stejné.“

„já mám vždycky smůlu. musím
si dávat neustále pozor a být
připravena na další katastrofy.“

„Dělám potřebná opatření
a představuji si, že se mi dějí
dobré věci (vím, že špatnou
situaci mohu vytvořit, jenom
když se na to zaměřím.)“

„Cítím se nejistě, jako kdybych
měl už zítra o všechno přijít.“

„jsem v bezpečí, protože vím,
že mé snahy a myšlenky mají
pozitivní směr. ať se stane cokoliv,
vím, že budu schopen si s tím
poradit.“

„nikdy nemám na nic dost času!“

„mám dost času, abych se
postarala o všechny své potřeby.“

„Bojím se, že když nebudu každý
den cvičit, přiberu.“

„Cvičení mi přináší hodně energie
a pocit, že jsem plný života.
vím, že když vynechám jeden
den cvičení, pořád budu zdravý
a v dobré kondici.“

„všichni mě chtějí pořád jenom
využívat.“

„od ostatních lidí očekávám to
nejlepší a také to dostávám.“

dotkněte se hvězd
ve svém životě můžete udělat jakékoliv změny. jediné, co to
vyžaduje, je pevné rozhodnutí, že tuto změnu chcete a očekáváte. Klíčovým slovem je „pevný“, protože vlažná rozhodnutí
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přinášejí vlažné výsledky. Když si řeknete – „asi bych jednou
chtěla nový dům…“ –, nestimuluje to k akci ani vás, ani vesmír.
taková vyhlášení jsou v rozporu s myšlenkami, ze kterých
vycházejí, jako třeba: „Chtěla bych změnit svůj život, ale neočekávám, že se to doopravdy stane.“
ale pevné rozhodnutí – to je úplně o něčem jiném! Když
si dupnete a vyhlásíte: „tohle ve svém životě budu a tohle
nebudu akceptovat,“ vesmír vám to oplatí ovacemi ve stoje.
Přinese vám přesně to, co jste si objednali – někdy i okamžitě.
všechno v našem životě je projekcí našich myšlenek, tak jako
obraz, vycházející z promítačky filmů. Když změníte myšlenky,
jako kdybyste vyměnili film v promítačce. a na druhé straně
se tím změní i obraz, který z ní vychází. jak říká Kurz zázraků
„všechno, co se zdá, se může změnit, protože je to zdání.“

vnímání času
jestli věříme tomu, že trvá dlouho najít si novou práci, jiný dům
nebo lepší vztah, tak to dlouho trvat bude. ale když věříme, že
změny se mohou uskutečnit za moment, pak se také uskuteční!
Pěkná věc na snění je ta, že můžete rozhodnout o všech detailech snu, protože jste snícím vy sami. Dokonce můžete určit,
jak dlouho bude vašim snům trvat, než se zhmotní.
vždycky jsem odmítala konvenční představy o tom, jak
dlouho „by mělo“ trvat splnění cíle. Pravidla všeobecně nemám moc v lásce. to je možná jeden z důvodů, druhým důvodem může být to, že jsem netrpělivá. vždycky, když mi lidé
říkali, jak dlouho něco bude trvat, přísahala jsem si, že jim
dokážu, že jsou jejich časová pravidla nesprávná.
například nám v prvním ročníku psychologie náš profesor
řekl, že než budeme moct začít pracovat v oboru, musíme získat
cíle vaší duše
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titul. Už za 4 měsíce jsem dostala práci jako poradkyně na největší psychiatrické klinice. Když další profesor slyšel, že chci
publikovat, řekl, že bez doktorátu knihu napsat nemohu. moje
první kniha vyšla několik let předtím, než jsem se stala Ph.D.
tohle je jenom pár, i když vyvzdorovaných příkladů toho,
jak jsem odmítala přijímat tradiční míry času. mnoho mých
přátel i klientů, kteří mají stejný názor jako já, vypráví podobné příběhy. Podstatou je:
Ať už o čase věříte čemukoliv – že ho máte hodně, nebo
že ho nemáte dost –, vždycky máte pravdu!

vyžadujte své sny!
Poté, co zvítězíte nad limitujícími názory na čas, musíte začít
naplno očekávat splnění svých snů. nestačí doufat, že se váš
život změní: musíte to očekávat!
takže…
Nestačí si pouze přát, aby se vaše sny splnily, musíte
to vášnivě chtít!
Doufat ve splnění snů nestačí, musíte si být jisti, že se
splní okamžitě!
Nebojte se, že dobré věci se dějí jiným, vězte, že dobro
je pro všechny, vás nevyjímaje!
Nestačí pouze požádat, aby se vaše božská cesta
naplnila. Dupněte si a vyžadujte to!
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vzpomeňte si na nějakou situaci ze své minulosti, když jste si
dupli. možná když potřebovalo vaše dítě nebo domácí mazlíček urgentní lékařskou pomoc, nebo když s vámi váš partner
špatně zacházel, nebo když se vám někdo snažil prodat nějaký
šmejd. vzpomínáte, jak černo-bílé bylo tehdy vaše myšlení?
neexistovalo, že byste se spokojili s jakoukoliv alternativou
toho, co jste doopravdy chtěli!
a teď přesuňte tuto vášnivou odhodlanost i na své cíle.

splnění snu tady a teď
jen čiré odhodlání mi pomohlo najít si nový domov. jak jsem
už říkala, pokud tomu doopravdy věříte, můžete svůj život
změnit okamžitě. Dosažení cílů trvá dlouho, jenom když na
ně aplikujeme lidská očekávání o čase a podmínkách.
Před pár lety jsem bydlela v malém pronajatém bytě u říčky.
jsem opravdu „vodní bytost“, potřebuji žít bezprostředně
u vody. Při pohledu na jezero, moře nebo řeku má duše zpívá
a má kreativita jen kvete. jenže ta malá říčka u mého bytu byla
úzká a schovaná za stromy. tak nějak jsem slyšela, jak se voda
pění na kamenech, ale ze svého okna jsem na vodu neviděla.
Byla jsem z toho neuspokojivého výhledu zklamaná a ještě
více mě rozesmutňovalo, že ten byt nevlastním, jenom si ho
pronajímám.
jednou jsem se probudila v takové té špatné a protivné náladě. Bylo mi z celé situace nanic! z těch stísněných prostorů.
z vyhazování peněz na nájem. a hlavně z toho, že z okna nevidím na vodu. v ten den jsem si přísahala, že se odstěhuji –
žádné ale, kdyby a co by – tahle holka se rozhodla!
věděla jsem, do jakého bytu bych se chtěla přestěhovat. Povolila jsem své představivosti uzdu a vysnila si všechny detaily,
cíle vaší duše
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po kterých jsem toužila, jako když počítač ze směsice obrázků
vytvoří jeden obraz. vizualizovala jsem si svůj vysněný dům
a dbala jsem při tom, aby ta představa byla ještě přijatelná
jako uvěřitelný sen i pro můj rozum. nepředstavovala jsem
si, že koupím zámek, protože jsem nevěřila, že by to v té době
bylo možné. a bez přesvědčení se sny v hmatatelnou realitu
nemění.
věděla jsem, že můj dům bude stát u vody. Dovedla jsem
si sama sebe představit v menším kondomíniu na břehu nedalekého jezera. nic moc okázalého, jenom útulné bydlení
v dobrém stavu. vlastnila bych ten byt a byla jsem pevně
rozhodnuta platit za měsíc méně, než byl můj současný měsíční nájem. a ano, ještě jedna věc: protože jsem neměla velké
úspory, chtěla jsem to celé koupit úplně bez hotovosti.
Když si na to vzpomenu, je zajímavé, že jsem nikdy ani na
chvilku nezapochybovala o oprávněnosti svého přání. věděla
jsem, co chci, a to bylo všechno! v to ráno jsem si dupla. můj
proces rozhodování byl úplně stejný, jako když žádáme od
číšníka, aby nám vyměnil špinavou sklenici za čistou, nebo
když požádáme v supermarketu, aby nám vrátili přeplatek.

poslušný vnitřní rádce
Když už jste zadali objednávku, vesmír ji promptně vyřídí. nicméně váš nový dům, práce, výhled, kariéra nebo partner vám
do klína sami od sebe nespadnou. nemůžete čekat, že zazvoní
zvonek a vy u svých dveří najdete pytel plný peněz.
stane se ale to, že začnete pociťovat nenápadná pošťouchnutí (kterým také říkám, že něco cítím v kostech, mám tušení,
předtuchu, nebo slyším vnitřního rádce), které vás pobídnou
k určité akci. můžete mít například nutkání zavolat určité
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osobě, přečíst si konkrétní knihu, jít na nějakou přednášku
anebo jet do nějaké firmy. věřte mi, tato pobídnutí jsou odpovědí na vaše modlitby. Poslušně je následujte a uvidíte, jak
se vám doslova před očima vaše sny plní – někdy kousek po
kousku, jindy okamžitě a najednou.
se svým vnitřním rádcem tvoříme tým. žádá od nás, abychom plnili své životní poslání, a když chceme sejít z cesty,
protestuje. jako reakci na jeho naléhání, abychom změnili
svůj život, si začneme vytvářet nové mentální představy o tom,
jaký by náš život měl být. vnitřní rádce na ně reaguje jako
věrný a poslušný sluha. a pak my na oplátku musíme následovat jeho vedení, abychom dosáhli naplnění svých snů.
vždy následujte svou intuici, i když se to zdá být bizarní nebo
hloupé.
intuice mě dovedla k domovu mých snů. ještě v to ráno, kdy
jsem se rozhodla přestěhovat, jsem jela do práce a najednou
mě propadla silná předtucha, která mě donutila zabočit do
malé vedlejší uličky. Poslechla jsem instinkt a octla jsem se na
klikaté cestě u jezera, které mě hned okouzlilo.
můj vnitřní rádce mě táhl jako slepecký pes a já jsem šla za
ním – i když musím přiznat, že jsem se divila, co proboha dělám na téhle vedlejší silničce, když už mám být dávno v práci.
Pak mé oči uviděly něco, co potvrdilo, že moje intuice byla
správná: tam, přímo přede mnou, stálo nádherné dvoupatrové kondominium ve stylu Cape Cod s arkýřovými okny
a výhledem na jezero. a nejhezčí na něm byla velká cedule
„na prodej“ zastrčená do pelargónií porostlého okenního parapetu.
Když jsem si opisovala telefonní číslo na realitního agenta,
chvěly se mi ruce, protože jsem věděla – prostě jsem věDěla –,
že tohle bude můj domov. Byla jsem tak nedočkavá, až budu
cíle vaší duše
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moct zavolat na číslo uvedené na ceduli „na prodej“, že jsem byla
sotva schopna řídit. hned jak jsem dorazila do práce, všechno
klapalo: realitnímu agentovi jsem se dovolala ihned. Domluvili
jsme se, že se odpoledne sejdeme u kondominia.
interiér domu byl ještě milejší než exteriér, i když bylo jasné,
že potřebuje trochu lásky a péče a také pořádný úklid. Cena
byla mnohem nižší, než jsem čekala. Co se mě týkalo, už mi
to tam patřilo! Předložila jsem realitnímu agentovi (který, jak
se ukázalo, ten dům vlastnil) své finanční požadavky. souhlasil
s mým návrhem bezhotovostní koupě a do hodiny jsem měla
podepsanou smlouvu a v ruce klíče. ještě ten víkend jsem se
nastěhovala do kondominia, o kterém jsem krátce předtím
jenom snila.

Úplně spokojena
Počkejte, to ještě není všechno! samozřejmě jsem do svého
nového domova potřebovala kočku. měla jsem jasnou představu, jaká by kočka mých snů měla být (do této chvíle dosáhla moje důvěra ve zhmotnění snů vrcholu!) Představovala
jsem si dlouhosrstou himálajskou kočku s velkýma modrýma
očima. Chtěla jsem dospělou kočku, která by byla vykastrovaná a měla by všechna očkování. a ještě něco: stejně jako
u domu jsem si přála, abych za ni nemusela platit.
BUm! Udělala jsem další pevné rozhodnutí a mé instinkty
se daly znova do práce. vedly mě k zlatým stránkám, kde
na mě v sekci „veterináři“ přímo vyskočila jedna konkrétní
reklama. znova na základě intuice jsem vytočila číslo.
Řekla jsem recepční, že chci adoptovat dospělou himálajskou kočku. „to máte štěstí!“ řekla. „jedna z našich klientek
zrovna dostala psa a musí se zbavit kočky, protože ti dva spolu
| 54 |

Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas

nevycházejí. moc ji mrzí, že o kočku přijde, ale její dcera je
zblázněna do toho psa. zrovna dnes odpoledne dala k nám na
nástěnku oznámení, že daruje kočku. je to samička himálajské
kočky, jmenuje se Precious a má všechna očkování v pořádku.“
odpoledne jsem se sešla s majitelkou, která byla moc ráda, že
její milovaná kočka našla novou majitelku, která ji ocení. a já
jsem byla šťastna, že moje představa perfektního domova –
s kočkou schoulenou před krbem – se splnila.

pravidlo stejných příležitostí
v této chvíli si můžete myslet „tak dobře, této autorce se přihodilo několik neuvěřitelných náhod,“ nebo „tato autorka ví, jak
zhmotňovat sny. ale to se mně nikdy nemůže stát!“ Duchovní
zákonitosti a pravidla, která umožňují okamžité splnění snů
platí pro každého – bez výjimek!
tak jako každý, kdo zvedá činky, si nakonec vypěstuje svalový tonus, tak i každý, kdo používá principy zhmotnění, si
může splnit své sny. Duchovní zákony nikoho nediskriminují
a nikomu nezakazují, aby je použil. je to s nimi jako s elektrickou energií – je jedno, kdo jste, když stlačíte vypínač, světla
se rozsvítí. elektrice je jedno, kdo ji rozsvítí, poslouchá pouze
příkazy. s duchovními principy je to úplně stejné.
Duchovní principy zhmotňování jsou podobné matematice. Dvě a dvě jsou vždycky čtyři, bez výjimky. nezáleží
na věku, rase, pohlaví, vzhledu, minulosti nebo etnickém
původu člověka, který sčítá dvě a dvě. výsledek je pokaždé
stejný, protože matematické pravidlo – duchovní pravidlo –
je dáno Bohem a platí vždycky. musíte věřit, že bude fungovat
i pro vás, protože víra je základním předpokladem, aby to
fungovalo.
cíle vaší duše
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„Intuice nás dovedla domů“
S dvěma teenagery a dvěma dětmi v pěstounské péči se Terry
a Betty Fennelovi cítili ve svém malém třípokojovém bytě
stísněně. Myšlenka přestěhovat se se zdála být finančně ne
možná, ale Terryho duchovní víra pomohla rodině změnit
sny ve skutečnost.
Terry vysvětlil podobnosti svého vysněného domu realit
nímu agentovi. Venkov, pro teenagery bazén, ze kterého by
měli radost v létě, satelit, wellness, nejméně pět pokojů, školní
autobus v dostupné vzdálenosti, garáž, prostor pro pracovnu,
prostor na basketbalové hřiště a velká ložnice se sedačkou.
Realitní agent poslouchal a pak zvolal: „Terry, takový dům
pro vás mám!“ A říkal pravdu. V domě bylo všechno, co Terry
popisoval, spolu s 4 akry pozemku a jezírkem s rybami. Ale
cena byla astronomická – jejich měsíční náklady by se zečtyř
násobily! Musel by se stát zázrak, aby si Terry a Betty mohli
tenhle nový dům dovolit. Jenže zázrak se stal.
Dvojici se dům moc líbil a udělali nabídku, kterou majitel
ihned přijal. Ale místo toho, aby se ze svého nákupu radovali,
byli Terry a Betty zmateni. Na jedné straně oba věděli, že
tohle je dům, jaký si přáli. Na druhé straně je silná intuice
varovala před jeho koupí za tak vysokou cenu.
Navíc jedna věc za druhou dopadala špatně. Úředníci
z programu pro pěstounské rodiny si dali na čas a dům
neodsouhlasili okamžitě. Zástupce hasičů vyžadoval kom
pletní přestavbu domu. Dokonce se ozvaly hlasy, že uspořá
dání domu nevyhovuje ubytování adoptovaných děti. Terry
a Betty pochopili tyhle obrovské překážky jako potvrzení, že
mají následovat svůj instinkt a obchod zrušit. Váhavě proto
podepsali odstoupení od kupní smlouvy.
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Později, když dvojice mluvila o tomhle domu, o který přišli,
Betty tvrdila, že přesto tak nějak ví, že by v tom domě měli žít.
Řekla Terrymu: „Kdybychom ho dostali, všichni by na tom
vydělali! My bychom měli nádherné místo pro život, agent by
dostal tučnou provizi, majitelé by dostali své peníze, naše děti
by měly dost místa, a dokonce i program pro adopci by z toho
měl prospěch tím, že bychom měli lepší domov pro ještě více
osvojených dětí. Když ten dům nedostaneme, všichni prohrají.“
Terry Betty připomněl, že tu koupi zrovna zrušili, ale ona
trvala na tom, o čem byla přesvědčena, totiž že by nějak ten
dům měli vlastnit. Betty nakonec řekla: „Dostaneme ten dům,
protože smlouvu s námi spolupodepíše Bůh.“
O dva týdny později zavolal rozrušený realitní agent a řekl
jim, že udělal určitá opatření, takže si teď dvojice může dovolit
koupit dům přesně za cenu, kterou Terry na začátku zmiňoval.
Najednou jejich nedávná intuice začala dávat smysl. Vedla
je koupit dům, ale ne za původní prodejní cenu. Terry, Betty
a všechny jejich děti získali svůj vysněný dům přesně za cenu,
jakou si představovali, když původně líčili detaily svého ideál
ního domova!

mít všechno
moje klientka suzanne byla skeptická, když jsem jí vysvětlovala
principy zhmotnění snu. „to jsou přesně takové věci, o kterých
pořád mluví můj muž,“ říkala. to byla fráze, kterou jsem v době
terapie od suzanne slyšela hodně často. Když jsem s ní mluvila
o moci myšlenky, vizualizaci, víře a podobně, nevěřila ani jedinému slovu. „Bláboly“ bylo myslím to slovíčko, které používala.
to všechno se změnilo jednoho dne, když její manžel Roy
přinesl domů něco, co byl pro suzanne ekvivalent zázračné
cíle vaší duše
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fazole, která se změnila v obří stonek. takhle mi suzanne svůj
zážitek popsala:
„Roy a já jsme vždycky snili o tom, že si postavíme dům na
útesu s výhledem na Tichý oceán. Celá léta jsme bydleli v tem
ném kaňonu několik kilometrů od oceánu. I když jsem po
tom toužila stejně silně jako Roy, nikdy jsem nevěřila, že se
to doopravdy splní. Nejsme totiž nijak bohatí! Roy však o tom,
že svůj vysněný dům dostaneme, nikdy nepochyboval.
„Vždycky mi říkal, že používá afirmace a vizualizaci
a představuje si, že vlastníme pozemek na místě s výhledem
na moře. Já jsem jenom obracela oči a myslela si: ‚Jenom si
snívej.‘ Ale Roy to dokázal! Jsem z toho prostě v šoku!“
Na aukci pozemků v ten den učinil Roy úspěšnou nabídku
na pořádný kus pozemku s výhledem na moře. Byl přesně ta
kový, jaký si představoval, a koupil ho přesně za sumu, kterou
původně určil. Suzannin skepticismus ohledně zhmotňování
snů zmizel, což Roy také předpokládal!
Příklady zhmotnění snů, které zažili mí přátelé, příbuzní, klienti a já sama, bych mohla naplnit celou knihu! nemám žádné
pochybnosti o tom, že když se tyto principy aplikují správně,
vždycky fungují.
tady je několik dalších krátkých příkladů:
— jeden můj přítel, který se jmenuje Dan, chtěl rogalo.
v kanceláři si na zeď pověsil fotku svého oblíbeného
typu rogala a každý den na něj koukal. Do měsíce od
chvíle, když si tu fotku pověsil, se jeho soused zmínil, že
se chystá přestat lítat na závěsném kluzáku. a vlastně,
neměl by Dan zájem o jeho kluzák? soused trval na tom,
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že ho Danovi daruje. Byl to přitom přesně ten model
a barva rogala, jakou měl Dan na fotce v kanceláři!
— jedna známá, Debra, byla už otrávená ze všech seznamek pro nezadané. jako svobodná matka se chtěla vdát
za skvělého muže, který by miloval její děti. napsala si
seznam všech vlastností „vysněného muže“, po kterých
toužila, a nosila ho v peněžence. Každý den se Debra
podívala na seznam a věděla bez jakýchkoli pochyb, že
tu osobu potká. a také se to splnilo. o měsíc později
začala chodit s Chrisem – velice pohledným a úspěšným
mužem, který měl do puntíku všechny vlastnosti z jejího
seznamu. Dneska se milují a žijí v šťastném manželství.
— tohle je „menší“ ale o to působivější zhmotnění. několik roků předtím, než jsem ho potkala, balil můj nynější
manžel michael úplně na poslední chvíli vánoční dárky.
všechno bylo v pořádku, než mu došla lepicí páska. Protože to bylo na Štědrý den, jediný otevřený obchod, kde
mohl pásku koupit, byl vzdálený několik mil. michael,
který je velkým zastáncem zhmotňování, dal vesmíru
vědět, že tu pásku opravdu potřebuje. intuice ho pak donutila vyjít ven z domu. a tam – uprostřed ulice – ležel
velký kotouč průhledné lepicí pásky. michael ji pořád
má a říká jí „zázračná páska“.

za krátkou chvíli
Cílem všech těchto mých příkladů je ukázat vám, že „pravidla“
času při zhmotňování snů podléhají umělecké licenci. můžeme
si je přepsat tak, aby časově vyhovovala našim potřebám. Když
cíle vaší duše
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

