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W
szystko zaczęło się kilka lat temu podczas
sprzeczki z przyjaciółką. Przeczytała

książkę o pozytywnym myśleniu i zaproponowała
mi, żebym sobie „obmyśliła” faceta posiadającego
wszystkie odpowiednie cechy i niejako „zamówi-
ła” go u Wszechświata. Nie miałam wtedy najlep-
szego mniemania o takich pomysłach i nieźle się
podczas tej rozmowy zdenerwowałam. Powiedzia-
łam przyjaciółce, że musi uważać, żeby do reszty
nie zgłupieć.

Nasza kłótnia zakończyła się ostatecznie tym,
że podjęłam się przeprowadzenia testu mającego
jej udowodnić, jak kompletną bzdurą jest to
wszystko. Na dziewięciopunktowej liście zawarłam
wtedy takie wymogi, że ma to być wegetarianin,
niepijący, niepalący, ma znać tai chi itd.

Żeby możliwie zmniejszyć statystyczne prawdo-
podobieństwo przypadku, ustaliłam dokładnie
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datę dostawy – mianowicie w czasie określonego
tygodnia odległego o jakieś trzy miesiące. Na tym
dyskusja na razie się zakończyła.

Nadszedł ustalony tydzień i nastąpiła termino-
wa dostawa zgodnie z kompletem tamtych dzie-
więciu punktów. To szaleństwo! – pomyślałam.
Dość szybko dałam się przekonać, że technika jest
w każdym razie warta wypróbowania i wpadłam
w szał zamawiania.

W codziennym życiu od razu robię wszystko, co
w danej chwili można zrobić, i z pewnością nie
należę do ludzi, którzy leżą na hamaku i wciąż
sobie coś zamawiają. Jednak za każdym razem,
gdy wyłania się coś, co bym chciała mieć, a nie
bardzo widzę sposób, jak to osiągnąć, wtedy jest
to „zamawiane”! Biuro, pieniądze (działa przy
kwotach do paru tysięcy – przy kwotach wyższych
mam zbyt wiele wątpliwości, co blokuje przepływ),
praca, mieszkanie itd.

Kiedyś pracowałam w pewnej agencji prasowej
i tworzyłam tam między innymi z zadanych tema-
tów gazetkę informacyjną, którą mogłam zapro-
jektować po swojemu. Dawało mi to tak wiele
przyjemności, że zapragnęłam nauczyć się łama-
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nia gazet. Wieczorowe kursy grafiki komputero-
wej (dziś już niemal wszystkie gazety składa się na
komputerze) były jednak bardzo kosztowne i trwa-
ły latami. Nie opłacało mi się.

Przypadek dobry akurat do zamówienia – tak
dla zabawy. Przecież nie zaszkodzi. Kiedy już się
wzięłam za zamawianie, zażyczyłam sobie, że
chciałabym pracować w małym, przytulnym skle-
piku na wsi i żeby szef firmy był, jeśli wolno pro-
sić, człowiekiem w moim wieku, czarującym, a przy
tym niewybuchowym.

Niedługo potem jedna z moich koleżanek zwol-
niła się z pracy. Przez parę miesięcy chwytała się
różnych zajęć, aż w końcu wylądowała w małej
agencji na wsi. Szef, czarujący, dwudziestosześcio-
letni, sam zajmował się tam całą grafiką. Mnie po
prostu zatkało – ja zamawiam, a to ona dostaje
dokładnie to, co zamówiłam. Nie do wiary!

Wtedy uruchomiłam jeszcze jedno „zamówie-
nie”. Mój były przyjaciel (jeden z tych, których
sobie nie zamawiałam...) był mi winien dość sporą
sumę pieniędzy. „Zamówiłam” zwrot tej właśnie
sumy, obojętnie z jakiego źródła. Pieniądze nie
musiały zatem pochodzić akurat od niego, zresztą
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i tak był goły. Następnie zmieniłam pracę i po-
szłam do pewnej gazety. Gazetę po czterech mie-
siącach zamknięto, a ponieważ miałam długi okres
wypowiedzenia, otrzymałam w ramach odprawy
mniej więcej taką kwotę, jaką sobie „zamówiłam”.
Wspaniale! Początkowo chciałam wyjechać za
granicę i nauczyć się włoskiego.

Nic jednak z tego nie wyszło – oto terminowo
pojawiła się dostawa pierwszego zamówienia.
Tamta koleżanka zadzwoniła, że pilnie potrzebu-
je wsparcia. Jej szef (ten dwudziestosześcioletni)
wyraźnie oświadczył, że daje jej miesiąc czasu. To
powinno wystarczyć, żeby mnie nauczyć składu.

Było to na wsi, miałyśmy drewniany stół i ławy
w ogrodzie, we dwie złożyłyśmy sześć zupełnie
różnych czasopism fachowych, szef wszystko po-
prawiał gumką, i spędziłam tam dwa lata. Było
super!

Jednak ulubionym przedmiotem zamówień byli
w tamtym okresie mężczyźni. Po liście dziewięcio-
punktowej doszłam do ulepszonej listy piętnasto-
punktowej, a gdy i to nie wypaliło, zapragnęłam
się zabezpieczyć na każdą okoliczność i stwo-
rzyłam listę dwudziestopięciopunktową! Zawsze
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z datą dostawy. Żeby „ci na górze” nie kazali mi
czasem czekać całymi latami...

Cóż, jest w tym pewna zagadka. Nie do wiary,
jak wiele jest możliwości, które człowiekowi
w ogóle nie przyjdą do głowy. Owszem, był
komplet dwudziestu pięciu punktów spełnionych.
Mimo to miałam z tymi dwudziestoma pięcioma
punktami więcej stresu niż z pewnym „facetem ze-
ropunktowym”. Najwidoczniej liczba spełnionych
warunków niczego jeszcze nie gwarantuje.

Dopiero niedawno mój dobry przyjaciel napro-
wadził mnie na wspaniały pomysł, żeby po prostu
zamówić sobie „takiego, który w danej chwili jest
dla mnie najlepszy”. Albo sama nie pomyślałam
o czymś tak oczywistym, albo nie miałam zaufa-
nia, że „ci na górze” też mogą mi wyszukać coś
rozsądnego. W każdym razie tamten przyjaciel
zarzekał się, że jest to dobre postawienie sprawy
i że on jest bardzo zadowolony z dostawy, która
dotarła do niego w trzy dni po zamówieniu.

Obawiam się, że u mnie jest pewien kłopot
z zaufaniem. Podświadomie zakładam, że w owym
„wszechświatowym biurze zamówień” najpierw
przez dłuższy czas „oni”, zanim coś zadziałają,
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spokojnie sobie grają na harfach, o ile nie będę
„naciskać” i nie wyznaczę daty dostawy... A jest
akurat na odwrót. Im bardziej jestem ufna, tym
szybciej sprawy idą.

Moje pierwsze zamówienie złożyłam zresztą
w romantycznych okolicznościach na balkonie
w świetle księżyca; teraz składam zamówie-
nia z każdego miejsca i w taki sposób, jaki akurat
przyjdzie mi do głowy. Kiedyś chciałam w ciągu
tygodnia dostać tanie biuro zaraz obok miejsca za-
mieszkania. Zamówienie złożyłam prosto ze swo-
jego biurka. Trzy dni później zadzwoniła do mnie
sąsiadka i zaproponowała mi dokładnie takie biu-
ro. Trochę mnie to przeraziło i w końcu nie przy-
jęłam tej propozycji, ponieważ cały projekt okazał
się wątpliwy. Trochę się pośpieszyłam z tym za-
mawianiem.

PAMIĘTAJ: Uważaj na to, czego sobie życzysz
i co zamawiasz – to się może pojawić nawet zaraz!
Poza tym, co do wyraźnych zamówień, nigdy się
nie wie, czy to, co człowiek zamawia, w ogóle jest
dla niego dobre. Warto zatrzymać się na trochę
i wczuć się w siebie. Jeden z moich najbliższych
przyjaciół zawsze pęka ze śmiechu, gdy mu opo-
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wiadam o skutkach swoich zamówień. Twierdzi
przy tym, że „kogo Bóg chce ukarać, temu spełnia
życzenia”.

To powiedzenie nie ma oczywiście żadnego
zastosowania. Karanie jest passé, absolutnie nie-
aktualne. Jest odwrotnie: uważam za niezwykle
użyteczne nawet te rzeczy zamówione, których
prawie zaraz po dostawie już nie potrzebuję. Bo
kto wie, ile czasu bym potrzebowała, żeby w inny
sposób stwierdzić, że wcale tych rzeczy nie chcę.
Być może całymi latami próbowałabym spełnić to
czy tamto marzenie. Natomiast tym sposobem
szybciej docieram do istoty tego, czego naprawdę
w tym życiu pragnę. Kto jednak częściej się za-
trzyma i wsłucha w siebie, oszczędzi sobie wielu
zbędnych zamówień.

PO DRUGIE PAMIĘTAJ: Żeby zaprogramo-
wać swoją podświadomość, nie będziesz musiał
stosować żadnej specjalnej techniki oddychania
ani wchodzić w żaden trans. Nie będziesz także
musiał swojej listy zamówień odczytywać, stojąc na
głowie ani w stanie hipnozy. Wystarczy, że z dzie-
cięcą ufnością powiesz, pomyślisz i poczujesz to,
co chciałbyś mieć, a to nadejdzie.


