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si všimla jednu ženu, Isabellu. Dali sa spolu do reči a  Ingrid 
povedala Isabelle, že veľmi obdivuje jej vyžarovanie a  dobrú 
náladu. Takmer jej aj trochu závidela, pretože v  jej vlastnom 
živote sa všetko zosypalo ako domček z  karát – manželstvo, 
práca, jednoducho všetko.

 Isabella, vždy dobre informovaná a kedykoľvek ochotná po-
môcť, si hneď pomyslela, že to je prípad na objednávku z ve-
smíru. Nebola si však istá, či má – pre ňu takmer cudzej žene 
– porozprávať o tejto zvláštnej metóde. Nemohla sa však tej 
myšlienky zbaviť, až to nakoniec nevydržala a  jednoducho  
Ingrid povedala: 

 „Keby si len vedela, ako úpenlivo som už tých hore prosi-
la...“ odvetila Ingrid, ale Isabella pokračovala: „Ja nehovorím 
o úpenlivej modlitbe, ale o konkrétnej objednávke! Najskôr si 
presne a veľmi konkrétne premyslíš, čo by si chcela, a potom 
túto objednávku jednoducho v myšlienkach  nejakým spôso-
bom odošleš do vesmíru, tak ako budeš cítiť, že to je pre teba 
najlepšie.“

 Ingrid sa na ňu trochu pochybovačne pozrela, ale Isabella  
so svojimi radami ešte neskončila: „A nech ti ani nenapadne 
objednávať si to isté ešte raz! Keď si niečo objednávaš z Quelle, 
tiež si na druhý deň neobjednáš znovu to isté. Inak by si zrej-
me pomysleli, že si nejaká zmätená, a možno by ti nakoniec 
neposlali nič.“

 Ingrid pobavila najmä tá posledná veta, a tak sa predsa len 
rozhodla pri najbližšej príležitosti vyskúšať túto nezvyčajnú 
radu.
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„Myslím si, že by si mala poslať  
objednávku do vesmíru!“P

Od Armaniho 
k párkom a späť

Kto nečítal moju prvú knihu alebo ešte nikdy nevyskúšal  
„objednať si z vesmíru“, prirodzene sa najskôr spýta,  

čo to vlastne je, tá „vesmírna zásielková služba“.  
Najlepšie to úplne jednoducho vysvetlím na príbehu  

Od Armaniho k párkom a späť.

Príbeh sa začal tým, že manžel Ingrid (obľuboval obleky od 
Giorgia Armaniho), ktorý bol dovtedy veľmi úspešný vo svojej 
profesii, mal ťažkú autonehodu a dlho sa z nej nemohol zotaviť. 
Telesne bol síce po pol roku znovu fit, ale šok, ktorý utrpel, mu 
ešte ďalšie štyri roky bránil postaviť sa na nohy aj pracovne. 
Jeho rodina tak namiesto u Armaniho skončila na párkoch.

 Akoby toho ešte nebolo dosť, ich manželstvo sa pod tým-
to tlakom takmer rozpadlo a Ingrid už pomaly pripravovala 
dcéru na to, že jej rodičia sa rozvedú. Keďže manžel stále ne-
pracoval, hľadala si prácu sama. Hoci odpovedala na vyše 70 
inzerátov, podarilo sa jej zamestnať len na čiastočný úväzok 
na pár hodín týždenne. Veľmi jej to nepomohlo, keďže sa teraz 
musela sama postarať o celú rodinu.

 Koncom roka sa dala prehovoriť a po dlhom čase opäť pri-
jala pozvanie na jeden večierok. Aj tam napokon šla, ale skôr 
len z toho dôvodu, že to už sľúbila a chcela dodržať slovo, než 
preto, že by sa na ten večierok nejako veľmi tešila. Počas večera 
si spolu s ostatnými šla niekoľkokrát zafajčiť na balkón. Tam 
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 Večierok pokračoval a  Ingrid sa vrátila domov okolo pol 
druhej v noci. Rozhodla sa ísť ešte na chvíľu von so psom Gassim.  
Keďže bola krásna hviezdna noc, pomyslela si, že by nebo-
lo od veci  skúsiť si niečo objednať hneď teraz. Spomenula si  
na Isabelline pokyny a  premýšľala, čo všetko by chcela mať. 
Teraz bolo pre ňu najdôležitejšie získať lepšie platenú prácu, 
ktorú by mohla dobre zladiť so starostlivosťou o dcéru, a niečo 
by bolo treba urobiť aj s jej manželstvom. 

 Tak usilovne sa sústredila na tieto myšlienky, až mala pocit,  
že sa jej všetka energia hromadí v bruchu a začína tam krú-
žiť. Keď konečne odoslala objednávku do jasnej oblohy plnej 
hviezd,  bolo to, akoby vyletela z  jej brucha ako špirála. Pre 
Ingrid to bol takmer mystický zážitok. Bola z toho trochu zmä-
tená, ale ďalej o tom nepremýšľala. 

 Na druhý deň šla do práce, kde robila na čiastočný úväzok. 
Hneď ráno jej zazvonil telefón, bola to pomocná účtovníčka 
jej daňového poradcu. Chcela vedieť, či si Ingrid ešte stále hľa-
dá prácu. Ingrid prisvedčila. Účtovníčka jej nadiktovala tele-
fónne číslo majiteľky jednej firmy. Účtovníčka tej firmy dala 
pred niekoľkými mesiacmi výpoveď a ešte stále si za ňu nena-
šli náhradu a veľmi naliehavo už niekoho potrebovali.  Ingrid 
hneď zavolala majiteľke firmy a ešte v ten istý deň popoludní 
si s ňou dohodla stretnutie. Sotva sa z toho dokázala spamätať. 
Všetci ľudia tam k nej boli veľmi milí a aj so šéfkou si hneď 
porozumela. Napokon zostalo už len dohodnúť termín, kedy 
by mohla nastúpiť. „Bolo by to možné už zajtra?“ spýtala sa 
majiteľka podniku. „Žiadny problém? To je skvelé! Tak dovi-
denia zajtra.“

 Išlo to tak jednoducho! Ingrid bola úplne nadšená a poná-
hľala sa domov. Samozrejme, okamžite zavolala Isabelle a po-
rozprávala jej, že sa jej práve splnila prvá objednávka. Prvý 
telefonát hneď ráno po objednávke a bola z toho nová práca! 
Isabella bola rovnako nadšená.

 Nasledujúci deň volá Ingrid do práce jej manžel, ktorého  
medzitým tiež „zasvätila“ do objednávok a  hovorí jej:  
„Počúvaj, máš splnenú ďalšiu časť objednávky. Mala si predsa  
tú stratu z  nevýhodne uzatvorenej zmluvy, ale predstav si,  
nejako z toho vyšiel dobropis na vyše 5000 eur.“

 „Nezmysel,“ hovorí Ingrid, skalopevne presvedčená, že to 
nemôže byť pravda. „Musel si to zle pochopiť. To bude mínus,  
nie plus!“ No predsa len to bolo plus.

 Medzitým si začala objednávať aj ich deväťročná dcéra a da-
rilo sa jej dosiahnuť úspechy s naozaj milými maličkosťami. Sa-
mozrejme, nemohla si to nechať pre seba, a tak pri najbližšom  
telefonáte zvestovala  babičke: 

  

 Ingridin manžel všetko zobďaleč pozoroval, stále však zo-
trvával vo svojej pasivite. Po posledných udalostiach získala 
Ingrid nový elán a rozhodla sa, že už nechce žiť ako predtým. 
Svojmu mužovi dala preto ultimátum: „Buď do prvého decem-
bra podnikneš niečo, čo ma presvedčí, že túto situáciu spolu 
zvládneme, alebo vezmem dcéru a odchádzam.“

 Nebola to hrozba, ale konštatovanie, pretože Ingrid mala už 
naozaj dosť čakania na Godota. Bolo jej jasné, že od života oča-
káva viac než len neustály strach zo stroskotania.

 Prvého decembra ju muž informoval, že na druhý deň nastu-
puje do práce. Získal nové zamestnanie ako vodič nákladného 
auta! Ingrid bola z toho úplne vedľa. Od toho svojho plejboja, 
ktorý si tak veľmi zakladal na krásnych oblekoch a kravatách, 
by niečo také nikdy nečakala. Obnosené džínsy, vykladať a na-
kladať tovar do neskorého večera – neuveriteľné!

„Babi, neuveríš, ale mamka si teraz objednáva  
z vesmíru a všetko sa jej to fakt plní...“
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Odvtedy sa jej muž nevracia domov skôr ako o deviatej večer 
a býva úplne hotový. Napriek tomu je na tom tak dobre, ako už 
dávno nie. Konečne sa niečo začalo hýbať! Konečne aj on sám 
zarába peniaze, hoci nie veľa. Ale nakoniec nabral vietor do 
plachiet a znovu chytil život do svojich rúk.

Ingrid si opäť začala svojho muža vážiť a v ich manželstve to 
znovu iskrí. Sú spolu šťastní, aj na veľkú radosť ich malej dcéry. 

A ako to už v živote býva, keď sa človek preberie zo strnulosti 
a  v  rodine znovu zavládne spokojnosť, vrátia sa aj kreatívne 
nápady a odvaha. A tak Ingridin manžel teraz usilovne listuje 
v novinách a premýšľa, ako by znovu naštartoval svoju kariéru. 
Šoférom nákladného auta predsa nemusí byť nastálo, aj keď ho 
tá práca v tom čase zachránila. 

Áno, to bola typická objednávka do vesmíru. Všetko jasné? 
Ak nie, máš pred sebou celú knihu, ktorá ti poskytne ďalšie 
inšpirácie, a  v  5. kapitole ešte raz presne vysvetlím techniku 
objednávania. 

Niekto môže, samozrejme, namietnuť, že nová práca pre Ingrid 
i  to ostatné bola len náhoda. Ak by to aj bola náhoda, čo by 
to zmenilo? Keď niekto verí na objednávanie z vesmíru a vďa-
ka tejto viere načerpá novú odvahu do života, až sa napokon 
v jeho živote začnú diať pozitívne veci samy od seba, tak je to 
predsa fantastické!

Okrem toho podstupuješ veľké riziko, ak tieto objednávky 
naozaj fungujú a ty ich nikdy nevyskúšaš. Čo všetko by ti tak 
mohlo uniknúť! Na druhej strane nič nestratíš, keď to jedno-
ducho raz skúsiš a trochu sa s tým pohráš, kým sa aj v tvojom 
živote nezačnú diať pozoruhodné veci.

A
Aktuálne 

k objednávkam z vesmíru

Na tomto mieste by som chcela dať najskôr niekoľko  
úvodných tipov novým alebo doposiaľ neúspešným  
objednávateľom a zmieniť sa aj o mojich novších  

úspechoch a neúspechoch.

Aby bolo objednávanie úspešné, má to jeden háčik – objednáv-
ky treba odosielať s detskou dôverou a hneď na ne zabudnúť. 
Podľa doterajších skúseností je zjavné, kedy a ako objednáv-
ky najlepšie fungujú. Všetko, čo si objednávame s  ľahkosťou 
a nemáme pritom pocit, že to až tak nutne potrebujeme, príde 
hneď. 

 

 Zdanlivo nespravodlivo a  úplne inak to prebieha u „pre-
svedčených ezoterikov“, ktorí sa domnievajú, že toho už veľa  
vedia a dokážu. Objednávajú si totiž až s posvätnou vážnosťou 
a prikladajú tomu príliš veľký význam. A to už nie je ono. Ešte 
horšie: Človek si myslí, že niečo potrebuje, a dúfa, a zároveň 
sa obáva, či to naozaj príde. Nepríde nič. Čudný vesmírny zá-
kon, však? Ten, kto niečo potrebuje, to nedostane, a  ten, kto 
si s úsmevom a len tak zo zábavy objedná niečo, čo by sa mu 

Čím je človek spokojnejší a dôverčivejší,  
keď odosiela „skúšobnú objednávku“,  

tým rýchlejšie nasleduje dodávka.


