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Milí čtenáři, 
úspěšní lidé nemají mnoho času myslet na neúspěch, zato 
neúspěšní lidé se myšlenkami na neúspěch nechají snad-
no ovládat. Shakespeare nám zanechal mnoho podnětů 
k přemýšlení, když řekl: „Nic není samo o sobě ani dobré, 
ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme.“ Pocho-
pení Shakespearových slov vám umožní ovládnout každý 
přírodní zákon.

Každý z nás si vytváří svůj vlastní svět – a vytváří 
ho prostřednictvím své mysli. Faktem je, že žádní dva 
lidé nevidí stejnou věc stejným způsobem. Příčinou jsou 
myšlenky. Stávající podmínky jsou pouze důsledky našich 
myšlenek. Každý z nás utváří sebe i své okolí tím, že své 
myšlenky směřuje ke svým vytouženým cílům.
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Jedním z hlavních rozdílů mezi lidmi a zvířaty je, že 
život zvířat je řízen teplotou, klimatem a ročními obdo-
bími. Pouze lidé se dokázali do značné míry osvobodit 
od přírodních zákonů, protože chápou vztah příčiny 
a následku.

Začátek nového roku je vhodnou dobou pro zhodnoce-
ní vašich stávajících návyků a k vytvoření návyků nových 
a žádoucích.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Tři základní esence kosmické síly návyků

Tvárnost
Jedná se o schopnost měnit se. 
Znamená to také, že jakmile jednou 
dojde ke změně, vaše nová podoba 
vydrží až do další změny – nevrátíte 
se do starého stavu. Všimněte si 
rozdílu mezi modelovací hmotou, 
která je tvárná, ale drží tvar, který jí 
byl dán, a rtutí, která může na oka-
mžik nabýt jakéhokoli tvaru, ale 
nikdy jej neudrží. Můžete se změnit 
vlivem prostředí nebo vlastním 
rozhodnutím.

Frekvence
Opakování je matkou moudrosti. 
Jedním z faktorů ovlivňujících rych-
lost, s jakou si lze návyk osvojit, je 
to, jak často je vědomě opakován. 
Vaše schopnost tak činit se může 
lišit v závislosti na okolnostech. 
Můžete mít práci, která vyžaduje 

maximální soustředění na daný úkol, 
takže se musíte věnovat pouze jemu 
a své návyky můžete rozvíjet pouze 
ve svém volném čase. Do hry také 
vstupuje osobní iniciativa – pokud 
jste líní, nebudete se do rozvíjení 
návyku nutit. To může proces jeho 
osvojení významně zpomalit.

Intenzita
Můžete danou činnost provádět jen 
tak, nebo se na ni budete soustředit. 
Soustředění buduje návyk rychle. 
Zvyk vtisknete do svého podvědomí 
a stane se součástí všeho, co děláte.

Nyní si představme tyto tři základ-
ní esence na příběhu ze života. Žena, 
která pracovala na směnný provoz 
v montážním závodě na elektroniku, 
měla povoleny dvě desetiminutové 
přestávky, jednu v 18:00 a druhou 
ve 22:30. Většina jejích spolupra-

covníků využívala tyto přestávky 
k tomu, aby si zapálila cigaretu. Ona 
si ale nechtěla vypěstovat návyk, kte-
rý by měl škodlivý vliv na její zdraví, 
a tak se rozhodla dát si raději svači-
nu. Její zahrada byla v plném květu, 
takže si dávala mrkev, jablko nebo 
něco jiného, co si sama vypěstovala. 
Jako člověk už byla tvárná, je to sou-
část přirozenosti každého z nás. 

Napoleon Hill se svojí pozdější životní 
láskou Annie Lou.



„COKOLI SI VAŠE MYSL DOKÁŽE PŘEDSTAVIT A ČEMU DOKÁŽE UVĚŘIT, TOHO 
MŮŽETE DOSÁHNOUT.“

Napoleon Hill

Pěstování nových návyků si obec-
ně lidé spojují s disciplínou, kázní 
a špetkou utrpení a překonávání se. 
Co kdyby ale bylo možné, abyste se 
na tu chvíli, kdy budete znovu praco-
vat na svém novém návyku, těšili tak 
moc, že nebudete schopni dospat? 
Co kdyby to pro vás nebylo obtížné, 
ale doslova návykové? O kolik by to 
najednou bylo snazší? Šance na se-
lhání by byly mizivé. Každému se 
přece chce dělat to, co se mu dělat 
chce. A v tom, aby se vám chtělo usi-
lovat o nový návyk, vám pomůže mít 
na paměti výslednou odměnu. Tedy 
onen důvod, proč si nový návyk 
vůbec pěstujete. Slovy Napoleona 
Hilla - mít svůj jednoznačný hlavní 
záměr. Jakmile se z vašeho nového 

návyku stane dopravní prostředek 
nebo součást plánu k uskutečnění 
vaší TOUHY, překonáte hory, moře 
a všelijaké zásahy prozřetelnosti.

Takže, co doopravdy chcete? A jak 
vám zamýšlený návyk pomůže toho 

dosáhnout?

Využijte své představivosti a vyob-
razte si v ní spojnici mezi novým 
návykem a naplněním vaší touhy. 
Prosyťte tento obraz emocemi. 
Představte si sebe sama, jak na svém 
novém návyku s chutí pracujete. Jak 
máte ze sebe dobrý pocit a radost 
z toho, že při každém opakování se 
přibližujete výsledku. Pokud nedo-
volíte, aby do vaší představivosti 
pronikl obraz opačný, například, že 

místo salátu si k večeři dáte chipsy, 
nebo že místo schodů tentokrát pou-
žijete výtah, pak jistě zvítězíte. Tělo 
má totiž vždy tendenci následovat 
představu v mysli. Udržíte-li ji sou-
středěnou na obraz vašeho nového 
návyku a tuto představu doplníte 
emocemi radosti z výsledku, nejen, 
že uspějete, ale budete se těšit na ka-
ždou chvíli, kdy svůj nový návyk 
budete opakovat a pěstovat. Začne to 
pro vás být návykové.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel Myšlením 

k bohatství
Máte-li něco na srdci, napište

producent@myslenimkbohatstvi.film
www.facebook.com/petr.stepanek.live

Návykové pěstování návyků...

Každý den, po celé léto a podzim, 
přesně v 18:00 a ve 22:30, si dávala 
svačinu. Tím si vytvořila určitou 
frekvenci dané činnosti.

Prvek intenzity se měnil podle je-
jího relativního hladu. Někdy jedla 
s chutí, protože si doma dala málo 
jídla. Někdy jídlo před příchodem 
do práce vynechala úplně a inten-
zita jejího hladu byla o to větší. Ale 
kdykoli přišla přestávka, najedla 
se bez ohledu na to, jak velký měla 
hlad.

Jak měsíce plynuly, uvědomila 
si, že bez ohledu na to, co snědla, 
dostává před přestávkami hlad. Sle-
dovala hodiny a čekala na příležitost 
se najíst. Někdy se zdálo, že ten čas 
nikdy nepřijde. A když už neměla 
dostatek ovoce a zeleniny ze své 
zahrady, přešla na cokoli jiného, co 
našla doma – na tyčinku, koblihu, 
sušenky. To je jasný příklad dobro-
volného vytvoření návyku. Ve sku-

tečnosti to ale nebyl dobrý návyk. 
Začala přibírat na váze a zjistila, že se 
před přestávkami myšlenkami na jíd-
lo na půl hodiny rozptýlí od práce.

Rozhodla se tedy, že se svým 
návykem skoncuje a přestala si 
nosit jídlo. To nebylo řešení, proto-
že v závodě byly automaty na jídlo 
a ona si ho prostě začala kupovat. 
Nejenže stále jedla, ale nyní za jídlo 
utrácela mnohem více peněz. V tuto 
chvíli jí nezbývalo nic jiného než se 
zmocnit své mysli, vnuknout jí silný 
motiv a podniknout rozhodné kroky. 
Stanovila si vedlejší cíl, aby se svého 
návyku zbavila. Udělala to tak, že 
začala číst a touhu po jídle nahradila 
touhou po poznání a inspiraci.

Když přišla přestávka, sáhla místo 
po tyčince po knize. Frekvence 
zůstala samozřejmě stejná. Jediné, 
co se lišilo, byla intenzita. Zpočátku 
pocit hladu přetrvával, ale po několi-
ka dnech získala chuť na čtení, která 

přebila starou touhu po jídle. Vytvo-
řila si nový návyk, který vytlačil ten 
starý.

Každý zbytečný nebo škodlivý 
návyk lze nahradit vhodnějším 
a více žádoucím, pokud si to vy 
sami přejete. V tomto pojetí spo-
čívá jádro celé vědy o osobním 
úspěchu. Kosmická síla návyků je 
prostředkem, jak do svého života 
začlenit každý ze sedmnácti principů 
úspěchu. Ovládněte svůj duševní 
postoj a prostřednictvím sebekázně 
jej udržujte v pozitivním nastavení. 
Připravte si duševní půdu tak, abyste 
do ní mohli zasadit každý hodnotný 
plán, záměr nebo touhu pomocí 
opakované a soustředěné činnosti. 
Vězte, že vyklíčí, vyroste a najde své 
vyjádření, které vám přinese vše, co 
od života chcete.

Napoleon Hill
Zdroj: Napoleon Hill: Klíče k úspěchu
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