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DNEVNA OPTIMIZACIJA 

 

Dnevna optimizacija je proces koji se izvodi na dnevnoj bazi prvih 

dvadeset dana nakon što ste prošli kroz proces Uvodna optimizacija. 

On se, koristeći dodatne digitalne kartice koje su sastavni dio ove 

igre, izvodi na dnevnoj bazi prvih dvadeset dana nakon što ste prošli 

kroz proces Uvodna optimizacija i traje oko dvije minute. Glavna 

svrha procesa Dnevna optimizacija jest optimizirati vaš mozak i um 

kako biste mogli brže i jasnije prepoznati igrače koji će se u vašoj 

percepciji pojavljivati tijekom dana, a i pojačati snagu simbola koje 

ćete koristiti tijekom igre. 

Proces je brz i jednostavan i svodi se na sljedeće korake…  

Otvorite digitalne kartice koristeći svoje računalo, tablet ili pametni 

telefon te oko sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na prvu 

karticu – simbol pod nazivom Zlatni trokut. Nije nužno da odbrojavate 

sekunde – sedam sekundi je samo okvirna vremenska jedinica. Isto 

vrijedi i za sve ostale korake Dnevne optimizacije. 

Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi pokušajte 

stvoriti što jasniju sliku Zlatnog trokuta (koji simbolizira vašu namjeru 

i voljnost da svoju dušu i njezinu mudrost uključite u proces koji 

izvodite u tom trenutku). Nebitno je koliku ćete jasnoću slike uspjeti 

postići, važno je da učinite taj korak. 

Zatim, prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Žuti patuljak i s 

razumijevanjem pročitajte njegovu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Žutog patuljka. 

Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi pokušajte 

stvoriti što jasniju sliku Žutog patuljka. 

Istu stvar samo nastavite činiti sa svim ostalim karticama. 

Dakle… 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalaze Zaigrana vrata i s 

razumijevanjem pročitajte njihovu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Zaigranih 

vrata. Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi 

pokušajte stvoriti što jasniju sliku Zaigranih vrata. 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Leteća krava i s 

razumijevanjem pročitajte njezinu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Leteće krave. 
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Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi pokušajte 

stvoriti što jasniju sliku Leteće krave. 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Kanta s blatom i s 

razumijevanjem pročitajte njezinu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Kante s blatom. 

Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi pokušajte 

stvoriti što jasniju sliku Kante s blatom. 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Zlatni novčić i s 

razumijevanjem pročitajte njegovu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Zlatnog 

novčića. Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi 

pokušajte stvoriti što jasniju sliku Zlatnog novčića. 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Opuštena fotelja i s 

razumijevanjem pročitajte njezinu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Opuštene 

fotelje. Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi 

pokušajte stvoriti što jasniju sliku Opuštene fotelje. 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Radosni dupin i s 

razumijevanjem pročitajte njegovu ključnu poruku. Nakon toga, oko 

sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Radosnog 

dupina. Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi 

pokušajte stvoriti što jasniju sliku Radosnog dupina. 

Prijeđite na sljedeću karticu na kojoj se nalazi Zlatni hram (koji 

simbolizira vašu namjeru za povezivanjem s božanskom Prisutnošću 

ili božanskim Svjetlom koje je u vama i posvuda oko vas). Nakon toga, 

oko sedam sekundi svu svoju pozornost usmjerite na sliku Zlatnog 

hrama. Zatim, zatvorite oči i sljedećih sedam sekundi, u svojoj glavi 

pokušajte stvoriti što jasniju sliku Zlatnog hrama. 

 

*** 

Kao što sam to već naglasio na samome početku, sedam sekundi je 

samo okvirna vremenska jedinica. Nemojte paralelno s izvođenjem 

procesa pokušavati odbrojavati vrijeme. Samo okvirno osjetite kada 

je prošlo otprilike sedam sekundi. Isto tako, sasvim je nevažno koliko 

ćete jasno moći zamisliti sliku pojedinih igrača ili simbola u trenutku 

kada zatvorite oči. Ono što je važno jest da samo učinite taj korak i 

zamislite onoliko jasnu sliku koliko možete u tom trenutku. Isto vrijedi 

za sve korake Dnevne optimizacije.  


