Rozdział XIII

MOC PRZYCIĄGANIA - SIŁA PRAGNIENIA

Omówiliśmy potrzebę pozbycia się strachu, aby twoje pragnienie
miało pełną siłę do działania. Zakładając, że opanowałeś tę część zadania
lub przynajmniej jesteś na drodze do jego opanowania, zwrócę twoją
uwagę na inną ważną gałąź tego tematu. Nawiązuję do kwestii
umysłowych wycieków. Nie, nie mam na myśli wycieku wynikającego z
tego, że nie potrafisz dotrzymać własnych tajemnic - to również ważne, ale
jest to zupełnie inna historia. Wyciek, do którego się teraz odnoszę, jest
wywołany nawykiem przyciągania uwagi i jej rozpraszania przez każdy
chwilowy kaprys.
Zdobycie jakiejś rzeczy wymaga tego, aby umysł się w niej zakochał i
był świadomy jej istnienia, wyłączając niemal wszystko inne. Musicie
zakochać się w tym, co chcecie osiągnąć, tak samo, jak zakochalibyście się w
dziewczynie lub mężczyźnie, których chcielibyście poślubić.
Nie chodzi mi o to, żebyś stał się maniakiem na punkcie jednej
sprawy i stracił zainteresowanie wszystkim innym na świecie - to nie
zadziała, ponieważ umysł musi mieć też rozrywkę i odmianę. Mam na
myśli to, że musisz być tak “nastawiony” na upragnioną rzecz, żeby
wszystko inne wydawało się drugorzędne. Zakochany mężczyzna może być
dla wszystkich miły, może z radością podchodzić do obowiązków i
przyjemności życia, ale przy tym wszystkim nuci pod nosem “Just One

Girl”2. Każde z jego działań jest ukierunkowane na zdobycie tej
dziewczyny i stworzenie dla niej wygodnego domu. Czy rozumiesz, o co mi
chodzi? Musisz zakochać się w tym, czego pragniesz. Musisz się w tym
zakochać na poważnie - żaden nowoczesny flirt, żadna “miłość na dziś, a
nie na jutro”, ale dobre, staromodne uczucie. Takie, które nie pozwalało
młodemu mężczyźnie zasnąć, dopóki nie przespacerował się w pobliżu
domu dziewczyny, by upewnić się, że ona wciąż tam jest. To jest
prawdziwa miłość!
Mężczyzna lub kobieta poszukujący sukcesu muszą uczynić tę
pożądaną rzecz swoją główną pasją - nie mogą spuszczać z niej wzroku.
Sukces jest zazdrosny - dlatego mówimy o nim jako o czymś kobiecym.
Żąda ludzkiego przywiązania, a jeśli człowiek zacznie flirtować z innymi
pięknymi czarusiami, wkrótce się od niego odwraca. Jeśli człowiek pozwoli
na to, aby jego główne zainteresowanie zostało odsunięte na bok, przegra.
Siła Umysłu działa najlepiej wtedy, gdy jest skoncentrowana. Musisz
poświęcić upragnionej rzeczy najlepszą i najżarliwszą myśl. Tak jak
zakochany człowiek dokładnie obmyśla plany i schematy, dzięki którym
może zadowolić atrakcyjną osobę, tak człowiek zakochany w swojej pracy
lub interesie poświęci temu swoje najlepsze myśli. Rezultat będzie taki, że
w jego polu świadomości pojawi się sto jeden planów, z których wiele
będzie bardzo ważnych. Pamiętaj, że umysł działa na płaszczyźnie
podświadomości i prawie zawsze zgodnie z pasją lub pragnieniem. Dba o
organizację, łączy ze sobą plany i schematy, a kiedy będziesz ich najbardziej
potrzebował, wskoczą do twojej świadomości. Poczujesz ochotę na krzyk
“hurra”, tak, jakbyś otrzymał jakąś cenną pomoc z zewnątrz.
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Jeśli rozproszysz swoją siłę myśli, podświadomy umysł nie będzie
wiedział, jak cię zadowolić. W rezultacie możesz oddalić się od tego źródła
pomocy i wsparcia. Oprócz tego stracisz potężny efekt w postaci
opracowywania szczegółów twoich planów przez skoncentrowaną myśl. I
znów człowiek, którego umysł jest pełen różnych zainteresowań, nie
wykorzystuje przyciągającej siły, która jest przejawiana przez człowieka o
jednej dominującej pasji. Nie przyciąga też do siebie osób, rzeczy i
rezultatów, które pomogą w opracowaniu jego planów. Nie uda mu się
także zanurzyć w nurcie przyciągania, gdzie miałby kontakt z tymi, którzy
chętnie pomogliby mu ze względu na zgodne interesy.
Zauważyłem we własnych sprawach, że gdy pozwoliłem sobie na
rozproszenie przez cokolwiek poza moją pracą, minęło niewiele czasu i
moje wpływy spadły, a interesy zaczęły wykazywać oznaki braku
witalności. Wielu może powiedzieć, że stało się tak dlatego, że nie zrobiłem
tego, co zrobiłbym, gdyby mój umysł był skoncentrowany na interesach.
To prawda, ale zauważyłem podobne wyniki w sytuacjach, w których nie
było nic do zrobienia - sytuacjach, w których ziarno zostało zasiane i
oczekiwało się na zbiory. I właśnie w takich przypadkach, gdy tylko
skierowałem moją myśl na daną sprawę, ziarno zaczęło kiełkować. Ani
trochę nie mam na myśli tego, że musiałem wysyłać wielkie fale umysłowe
z zamiarem wpływania na ludzi. Po prostu zacząłem rozumieć, jakim
dobrem dysponowałem, jak bardzo ludzie tego chcieli, jak bardzo chcieliby
o tym wiedzieć. I tak dalej! Moja myśl zdawała się ożywiać pracę i ziarno
zaczęło kiełkować. To nie jest czcza fantazja, ponieważ doświadczyłem
tego kilkukrotnie. Rozmawiałem z wieloma innymi osobami na ten temat i
uważam, że nasze doświadczenia doskonale do siebie pasują. Nie wchodź
więc w nawyk przyzwalania na takie umysłowe wycieki. Spraw, by twoje

pragnienie było świeże i czynne, pozwól mu zacząć działać bez ingerencji ze
strony sprzecznych pragnień. Zakochaj się w tym, co chcesz osiągnąć,
nakarm to swoją fantazją, spójrz na to tak, jakby już zostało osiągnięte, ale
nie trać zainteresowania. Nie spuszczaj celu z oka i spraw, by dominująca
pasja była silna i energiczna. Nie bądź umysłowym poligamistą - jedna
umysłowa miłość jest wszystkim, czego człowiek potrzebuje. A konkretnie
jedna w tym samym czasie.
Niektórzy naukowcy twierdzą, że coś, co równie dobrze można by
nazwać “Miłością”, leży u podstaw całego życia. Twierdzą, że miłość
rośliny do wody powoduje, że wysyła ona swoje korzenie, dopóki nie
znajdą tego, co ukochane. Mówią, że miłość kwiatu do słońca powoduje, że
wyrasta on z ciemnych miejsc, by przyjmować światło. Tak zwane
“chemiczne sympatie” są w rzeczywistości formą miłości. Pragnienie jest
przejawem Uniwersalnej Miłości Życia. Nie używam pustych słów, kiedy
mówię ci, że musisz pokochać to, co chcesz osiągnąć. Tylko ogromna
miłość pozwoli ci pokonać wiele przeszkód na twojej drodze. Nic oprócz
tej miłości nie pozwoli ci udźwignąć ciężaru zadania. Im bardziej czegoś
Pragniesz, tym bardziej to Kochasz, a im bardziej to Kochasz, tym większa
będzie w tobie, jak i poza tobą siła przyciągania skierowana na osiągnięcie.
Kochaj więc tylko jedną rzecz jednocześnie - nie bądź umysłowym
Mormonem.

