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Jak jsem objevila 
„objednávkovou službu“

Celé to začalo před pár lety, když jsem se po-
hádala se svou přítelkyní. Četla nějakou kníž-

ku o pozitivním myšlení a navrhla mi, abych si 
vymyslela nějakého muže se všemi žádoucími 
vlastnostmi a „objednala“ si ho z vesmíru. Tenkrát 
jsem neměla o takových nápadech valné mínění 
a dost jsem se při tom rozhovoru rozčílila. Měla 
jsem dojem, že musím svou přítelkyni vysvobodit 
ze všech těch bludů, než naprosto zblbne.

Hádku jsme nakonec uzavřely tím, že si podám 
na zkoušku objednávku, abych jí dokázala, že je to 
všechno naprostý podvod. Ten vysněný měl splňo-
vat devět předpokladů: vegetarián, antialkoholik, 
nekuřák, měl umět tai-chi atd.

Abych snížila statistickou pravděpodobnost spl-
nění na minimum, stanovila jsem celkem přesně 



 
� 20 � 

Raději tedy zámek s parkem, ale ne tak daleko 
od mého přítele. Ale pracovat v něm a bydlet, to 
je v pořádku. O tom všem jsem přemýšlela jen tak 
v duchu. A někdy, když jen tak v duchu o něčem 
přemýšlím, musím si položit otázku, jestli mi v tom 
mém mozku někdo nenašeptává, abych si přála 
přesně to, co se stejně stane. To je skoro vylouče-
né, aby se tak často stalo přesně to, co si přeji!?

Jinému mému příteli se totiž také naskytnul 
zámek, v němž se právě zařizuje vzdělávací stře-
disko s vegetariánskou učební kuchyní. Leží jižně 
od Mnichova a tudíž ve směru bydliště mého pří-
tele. A samozřejmě má i roztomilý park a výhled 
z terasy na jezero. Samozřejmě mě tam ten přítel 
pozval na víkendový výlet a samozřejmě tam byl 
i navzdory neděli odpovědný vedoucí. Stejně tak 
samozřejmě mi byl moc sympatický a když budou 
hotové úpravy, budou samozřejmě potřebovat 
všechny možné spolupracovníky. Můžeme se zase 
sejít a o všem si popovídat…

Momentálně píšu knihu o náhodách a vy-
dávám vlastní (pozitivní) časopis, což mě stojí 
spoustu času. To znamená, že je zatím ve hvěz-
dách, jestli budu někdy s někým spolupracovat na 
nějakém zámku. Ale jednu známou to přivedlo na 
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Nevědomky si jistě objednávám i krize, protože 
na počátku všeho je zrno, které ve mně klíčí. Ale 
není to praktické, že si aspoň můžeme vědomě 
objednat nějaké uspokojivé řešení, když nám vů-
bec nic nenapadá? Řídím se heslem: Lepší než být 
pasivní obětí je vzít osud do vlastních rukou. Bdělý 
člověk není podle mého názoru ten, kdo vždycky 
všechno ví a komu všechno perfektně vychází, 
ale ten, kdo sám sebe pozoruje a v každé situaci 
umí vědomě rozhodnout: Co si chci myslet a jakou 
realitu si chci vytvořit prostřednictvím svých myšle-
nek a citů? Jasné úmysly (= objednávky) přitahují 
jednoznačné dodávky. A jak je vidět, jako předmět 
objednávky nejsou nedosažitelné ani zámky a jiná 
nepravděpodobná přání!

V následujících kapitolách čtenář najde rady 
a podněty, jak se uvolnit, otevřít a získat důvěru. 
Je to něco jako trénink jak objednávat. Ono to 
vlastně vůbec není tak jednoduché... Naopak, je 
to hrozně složité. Největší potíž je právě v tom, že 
musíme se vším všudy pochopit, jak je to šíleně 
lehké (moje jedenáctiletá sestřenice by řekla, že to 
dokáže i mimino). Často se řídíme podle vnitřní-
ho programu, podle něhož je život údajně strašně 
složitý. Pochop, že je jednoduchý a od toho oka-
mžiku se také stane jednoduchým.
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Vědomí „volné svobodné energie“...

...mají i indičtí jogíni, kteří pomocí tanečních ri-
tuálů a dýchacích technik dosahují bezbolestnos-
ti. Po takovém rituálu si nechají propíchnout kůži 
tuctem jehel, ale přitom neukápne ani kapka krve 
a na kůži nezůstanou jizvy ani rány. Nejzajímavěj-
ší to však je, když vystoupí sám mistr takové sku-
piny. Jeden si například uřízne špičku jazyka před 
západním publikem a běžícími kamerami, ukazu-
je obecenstvu vypláznutý zbytek jazyka, počká, 
až ho kamera zabere zblízka a zase si „přilepí“ 
zpět uřezanou špičku. Jen jedno je přísně zaká-
zané: během představení se ho nesmí dotknout 
žádný skeptik. Kdo už zažil nejrůznější účinky 
různě vysokých vibrací a energií, ví proč: nižší 
vibrace křečovitého nebo pochybujícího člověka 
mohou srazit mistrovy vibrace tak, že už si jazyk 
nikdy pořádně nepřilepí.

To je stejné, jako když přijdeš do kanceláře, 
zpíváš si a pískáš a hned tě někdo okřikne: „Fuj-
tajfl, musíš pískat tak falešně? Prosím tě, ušet-
ři nás!“ Tvoje nálada je okamžitě v háji, tvoje 
melodie taky. A s tím jogínovým jazykem je to 
stejné… 
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Jak se naučit poslouchat 
svůj vnitřní hlas

(Aby člověk nepřeslechl, 
kde a kdy bude dodána jeho objednávka.)

Zde se tedy dostáváme k nejtěžší kapitole? Ne, 
vůbec ne. Jen jsem tě chtěla trochu zmást. To 

je ta nejsnadnější kapitola.

Tato technika je velmi jednoduchá, ale abych 
mohla vysvětlit, proč je tak účinná a proč je právě 
tenhle aspekt tak hrozně důležitý, musím zabrousit 
do poněkud jiné oblasti.

Jde totiž o to, aby člověk plnil víc závazků 
vůči sobě samému.

Co to má znamenat? Je to prosté – když plníš více 
závazků vůči sobě samému, vysvětlíš sám sobě 
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To je náš svět. V některých podobnostech se 
ten příběh zřejmě liší, ale tak vypadá náš svět. 
A proto: plň více závazků vůči sobě samému. Když 
se budeš víc zabývat sám sebou, naplní tě to radostí. 
Cítíš jednotu s vlastní bytostí i s vesmírem. Když 
jdeš do práce a šéf je protivný a zdráhá se s tebou 
diskutovat, tak tam asi nebudeš chtít zůstat. Pro-
stě odejdeš. Nebudeš dál dělat nějakou práci jen 
pro peníze. A přestaneš se bát, protože ti spojení 
s tvým Já dodá potřebnou sílu. Cítíš se jako součást 
celého vesmíru. Když žiješ svou pravdu, dostane 
se ti podpory! Vycítíš to! Víš to! A tak klidně ode-
jdeš a najdeš si jinou práci. Takovou, při které si tě 
budou vážit a která pro tebe bude tvůrčí. Takovou, 
z níž se vrátíš domů plný radosti, tvůrčích sil. Tuto 
radost přineseš domů ke své rodině, kterou budeš 
ctít a milovat. A láska, která svedla muže a ženu 
dohromady, láska, která dala život dětem, poroste 
a prohloubí se a mnozí jí budou dojati. Moji milí, 
je na čase! Nastává čas změn. Je na čase, začít plnit 
víc závazků k sobě samému.

Jsi si vědom toho, že máš spoustu zvyků, spous-
tu nevědomých myšlenkových vzorů, které si vů-
bec nepřeješ. V minulosti jsi se možná snažil je 
pochopit a snažil ses je analyzovat: proč jsem ta-
kový? Co jsem udělal špatně? Jak se mohu změnit? 
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Tvým přirozeným stavem 
je uvolnění

Představ si, že bys vzal košili nebo svetr, který 
máš právě na sobě a na jednom místě ho zkrou-

til jako při ždímání. Abys ho udržel v tomto stavu 
(napětí a stresu), musel bys vyvinout energii. Jak-
mile se uvolníš a přestaneš vyvíjet energii, látka se 
zase rozvine a vrátí do svého přirozeného stavu.

Přirozený stav uvolnění kromě toho znemožňuje 
negativní myšlení (jak už bylo řečeno v kapitole 6). 
Musíš vynaložit jistou energii na to, aby ses mohl 
cítit špatně.

Aha. Už ti to dochází? Nemusíš dělat vůbec NIC, 
aby šlo všechno jako po másle. Je to tak – skoro. Bo-
hužel jsme si na náš stav napětí dost zvykli. Všechno, 
co ti pomůže se uvolnit, tě uvede do přirozeného 
stavu štěstí a přiblíží tě kýžené metě „Přišel jsem, 
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objednal (přál si) a dostal“. Budeš-li se řídit radou 
z minulé kapitoly (Plň více závazků k sobě samé-
mu), zjistíš sám nejlépe, co ti přitom pomáhá.

Dále uvádím pár zcela nezávazných tipů, jak se 
uvolnit, z nichž si třeba nějaký vybereš. Nebo si 
můžeš sám něco vymyslet. 

1.  Dělat trochu sport – plavat, jezdit na kole, 
chodit po horách, tančit atd.

2.  Začneš dělat jógu (skoro všude můžeš zpo-
čátku přijít jen na zkoušku).

3.  Tai-chi zvyšuje pohyblivost a flexibilitu těla, 
ducha a duše, zdokonaluje vnímavost.

4.  Meditace – jakákoliv forma, která se ti líbí.

5.  Vezmi si inzeráty přírodních léčebných 
metod a vyber si nějakou, která tě přita-
huje – nějaký zvláštní druh masáže, vodní 
shiatsu aj.

6.  Třeba nejlépe relaxuješ, když vypneš tele-
fon, uvaříš si své nejoblíbenější jídlo a k to-
mu se zavřenýma očima posloucháš svou 
oblíbenou hudbu.

7.  Třeba bys měl bez partnera jet na víkend se 
starým přítelem (přítelkyní). To není proti 
tvému partnerovi, nýbrž pro tebe.
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Šedé jsou všechny teorie
– důležitý je zážitek!

Samozřejmě je důležité se zabývat čtením teorií 
a snažit se je pochopit. Ale mnohem důležitější 

je jejich převedení do praxe. Je to báječné, když 
se to prostě daří, ale kdo chce, ten si může dopřát 
„pořádný motivační impuls“ zvenčí.

Někteří za tímto účelem chodí do kurzů, kde 
„to“ zažívají na vlastní kůži. Pro jednoho „non-
-plus-ultra“ a absolutní úspěch, druhý se bojí závis-
losti. Kromě toho se na těchto kurzech odehrávají 
i značně podivné věci. Excesivní archeologické vy-
kopávky z dětství mi nic neříkají. Protože „energie 
je přitahována pozorností“ a zesiluje to, na co se 
pozornost zaměřuje. V podstatě potřebuješ použít 
jen návod z kapitoly č. 6 „Jak se naučit poslouchat 
svůj vnitřní hlas“. Těm, kdo se nemohou rozkývat, 
nabízím své vlastní zážitky. 
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Někdy to jde i takhle:

Jak se v kurzu naučit pozitivně myslet 
(Zpráva jedné účastnice o jejím prvním kurzu.)

Kdo si pod tím umí něco představit? Já jsem si neu-
měla představit vůbec nic. Ale přesto jsem tam jela 
– kvůli vnitřnímu neklidu, stresu a nervóznímu zaží-
vání. Psychicky jsem se připravila na výuku technik 
autogenního tréninku, autosugesce, na řízené cesty 
v transu a samozřejmě i na trochu teorie.

S těmito novými poznatky jsem si chtěla osvojit 
schopnost relaxovat sama, v soukromí a odstranit psy-
chické aspekty svých potíží. Nepochybně jsem se to 
všechno naučila... Ale kdo si myslí, že je to všechno, 
ten by podceňoval Gudrun Freitagovou, která vede 
tyto kursy už patnáct let. Její kurzy vznikly mimo jiné 
na základě myšlenek dr. J. Murphyho, jednoho z nej-
známějších autorů v oblasti pozitivního myšlení.

Nic tedy netuše jsem přijela do Heissenhofu na 
čtyřdenní kurz, rozkládajícím se na moc pěkném 
místě u Inzellu. Ve dvě hodiny odpoledne to za-
čalo. Asi tak padesát účastníků sedělo na zemi na 
polštářcích a dekách v lehlém oblečení a poslou-
chalo uvítání, po němž hned následovala hodina 
teorie. To ještě odpovídalo mým představám; ale 
pak se dostavilo první překvapení.
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Abychom se uvolnili a osvobodili od svěrací 
kazajky všedního dne a přestali se cítit cize, násle-
dovala taneční diskotéka. Padesát lidí ve věku od 
dvaceti do sedmdesáti pěti let se pustilo do tance. 
Každý podle svého, podle své síly a energie, ně-
kteří se dívali trochu nejistě kolem sebe, a někteří 
starší účastníci se kolébali na místě, potom co se 
ujistili, že je všechno dovolené. Pak nastala pře-
stávka s kávou.

Tato neočekávaná vložka částečně vzbudila 
mou zvědavost, co přijde dál, částečně mě trochu 
znejistěla; o překvapení zřejmě nebude nouze.

O přestávce jsem se rozhlížela kolem sebe a sna-
žila se uhádnout něco o dalších účastnících. Při dal-
ších kurzech jsem zjistila, že kromě jedinců, žijících 
ze sociální podpory a multimilionářů je zastoupeno 
úplně všechno. To se dalo vytušit už podle aut, stojí-
cích přede dveřmi. Ale, kdo je kdo, se většinou nedo-
zvíme ani během celého kurzu. Všichni na sobě mají 
trička a sportovní kalhoty, a také jsme zaměstnáni 
spoustou jiných věcí, než abychom se zabývali tako-
vými „nepodstatnými věcmi“, jako je povolání.

Bylo nás tu prostě padesát různých osobností 
a ani při nejlepší vůli se mi při první přestávce 
nepodařilo zjistit více. 



Objednáváme si z vesmíru je návodem, jak dosáhnout 
splnění svých přání.

Bärbel Mohr nám na příkladech ukazuje, jak lze díky uni-
verzu přivolat vysněného muže, získat žádoucí zaměstnání 
nebo nový byt. To vše můžeme objednávat z vesmíru, 
víme-li jak na to.

Autorka nás naučí, jak naslouchat svému vnitřnímu hlasu, 
jak pozitivně ovlivnit svůj život a dostát povinnostem vůči 
sobě samému. Návody provázejí četná podobenství a drob-
né humorné příhody, jakož i tipy, které můžeme s úspě-
chem využít v každodenním životě.

Kniha se okamžitě po svém vydání stala bestsellerem 


