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Milí čtenáři, 
nikdy nešetřete díky nebo chválou. Upřímné poděkování 
za pomoc, které se vám dostane, může být pro druhého 
stejně tak cenné, jako pomoc, kterou mu časem vrátíte. 
Kdykoli se vám v životě přihodí něco pozitivního, podělte 
se o váš úspěch s těmi, kteří vám na cestě k jeho dosaže-
ní pomohli. Pokud se to hodí, děkujte a chvalte veřejně. 
Úspěch má totiž svou vlastní přitažlivost – když vtáhnete 
lidi do svých úspěchů, sdílíte s nimi okamžik, kdy mohou 
pociťovat hrdost. A nikdo na světě nezažívá vzrušení 
z dosaženého úspěchu každý den.

Když vás někdo pochválí, nebojte se upřímně podě-
kovat. Význam komplimentu spočívá v uznání, kterého 

Mnoho úspěšných mužů 
a žen tvrdí, že se k úspě-
chu dopracovali sami. Ří-

kají o sobě, že jsou tzv. „self-made“. 
Faktem ale je, že nikdo se na vrchol 
nedostane bez pomoci.

Jakmile si stanovíte svůj hlavní 
jednoznačný cíl a učiníte první 
kroky k jeho dosažení, zjistíte, že se 
vám dostává pomoci z mnoha neče-
kaných míst. Buďte připraveni za ni 
poděkovat.

Opravdová vděčnost popisuje stav 
mysli, který je hluboce duchovní 
povahy. Díky vděčnosti se stáváme 
magnetem a otevírají se nám dveře 
ke kouzelným silám Nekonečné 
inteligence.

Důležité však je vděčnost upřímně 
cítit.

DĚKUJTE DENNĚ
Vděčnost a laskavost jsou si velmi 
blízké. Vědomým rozvíjením pocitu 
vděčnosti se stanete zdvořilejšími, 
důstojnějšími a laskavějšími lidmi. 
Každý den poděkujte za to, co máte. 
Díky tomu si uvědomíte, že ať už je 
vaše situace sebehorší, vždycky může 
být mnohem hůř – a vy budete rádi, 
že tomu tak není.

„Denně děkujte, buďte vděční 
a oceňujte to, co už máte.“

Pokuste se najít nové a jedinečné 
způsoby, jak svou vděčnost vyjádřit. 
Nemusí to být nutně v materiálních 
darech. 

Z pera Napoleona Hilla

Opravdová vděčnost se vyplácí

Datum vydání: 22. 11. 2022

se vám dostane. Jestliže ocenění nedokážete přijmout, 
projevujete tím druhé osobě nedostatek respektu. Je tomu 
tak i v případě, pokud berete kompliment jako výzvu, 
abyste začali vyjmenovávat všechny své další úspěchy. 
Tím druhému naznačujete, že toho vlastně neví dost 
na to, aby vám mohl poklonu vyseknout.

Když se naučíte častěji děkovat a vlídně přijímat chválu,
budete se více radovat z úspěchu!

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Váš čas a vaše ochota jsou mno-
hem cennější.

PODĚKUJTE BLÍZKÝM
Nezapomeňte děkovat vašim nej-
bližším – vaší ženě nebo manželovi, 
rodičům, dětem, příbuzným a těm, 
se kterými se denně stýkáte a které 



byste mohli mít tendenci zanedbávat. 
Pravděpodobně jste jim zavázáni víc, 
než si uvědomujete.

Vděčnost dostává nový význam, 
když je vyjádřená nahlas. Vaši 
nejbližší pravděpodobně ví, jak jste 
rádi, že je máte, ale řeknete jim to. 
Uvidíte, že se začnou dít zázraky.

Pracujte s vděčností kreativně. 
Napadlo vás někdy, že byste mohli 

napsat šéfovi zprávu, jak moc máte 
rádi svou práci a jak jste vděční 
za příležitosti, které vám nabízí? 
Upřímně vyjádřená vděčnost vám 
kromě šéfova poděkování a ocenění 
vašich schopností může přinést třeba 
i zvýšení platu. Vděčnost je totiž 
nakažlivá.

Pamatujte, že vždycky můžete 
za něco být vděční. I když vás zrov-
na odmítl klient, poděkujte za čas, 

který vám věnoval. Třeba to vyjde 
příště.

„Vděčnost nic nestojí, ale je 
to velká investice do vaší 

budoucnosti.“

Napoleon Hill
Zdroj: Miami Daily News,  

10. července 1956

Modlitba vděčnosti od Napoleona Hilla

„Denně děkuji za moudrost, díky které rozpoznávám, přijímám a náležitě využívám velké bohatství, 
které mám nyní k dispozici. Nemám nepřátel, protože nikoho z žádné příčiny nezraňuji, ale snažím se 
prospět všem, s nimiž přicházím do styku tím, že je učím cestě k trvalému bohatství. Mám více hmot-
ného bohatství, než potřebuji, protože jsem prost chamtivosti a toužím pouze po materiálních věcech, 

které mohu používat, dokud žiju.“

Když jsem poprvé četl příběh miliardáře Erolla Abramsona, spadla 
mi několikrát brada. Jeho velkolepou kariéru nastartovalo to, že mu 
jeden bohatý zákazník místo bujného spropitného dal pouze jednu 
pomačkanou dolarovku, na které byl perem pro mladého Erolla na-
psaný vzkaz: „Myšlením k bohatství | Napoleon Hill“. A přesně dolar 
tehdy chlapce stálo si záhadnou knihu v obchodě koupit.

Díky urputnému následování rad v knize uvedených, se z Erolla 
ještě jako teenagera stal dolarový multimilionář. Kdykoli je dnes sám 
v situaci, že má spropitné někomu dát, uplatňuje své motto: „Knížka 
místo dýška“ a obsluze věnuje jeden výtisk knihy Myšlením k bohat-
ství. Neustále jich vozí v autě zásobu.

Před námi je posledních několik týdnů, po které přijímáme objednáv-
ky na dotisk knihy Myšlením k bohatství | 1937 První vydání od Na-
poleona Hilla, kterou jsme vloni poprvé přivedli do Česka v původní, 
nezkrácené podobě a se správným překladem od znalců Hillova díla. 
Využijte toho a změňte svůj život. Vše totiž začíná změnou myšlení.

Petr Štěpánek

Producent & Vydavatel

Kniha, která mění život | Myšlením k bohatství

Přejít na stránku o dotisku knihy

https://myslenimkbohatstvi.film/knihy/dotisk-myslenim-k-bohatstvi/?sid=9c5a68c093df431cbdfc313fee4ff9a9&t=n

