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Milí čtenáři, 
síla, nátlak, hrozby a zastrašování mohou někdy fungo-
vat, ale dáte-li druhému něco, co chce nebo potřebuje, 
obvykle to přinese lepší a dlouhodobější výsledky. Staré 
přísloví říká, že na med se chytí víc much než na ocet.
Pokud jde o lidi, je mnohem pravděpodobnější, že do-
stanete to, co chcete, když ostatním pomůžete získat 
to, co potřebují nebo chtějí. Když budete s ostatními 
spolupracovat a uplatňovat přitom Zlaté pravidlo, bude-
te odměněni. Říká se, že nikdy nemůžete mít velký vliv 

Jednou z nejničivějších sil na svě-
tě jsou pomluvy. Zraňují s kru-
tostí sobě vlastní a nelítostně ničí 

vaši pověst.

Pomluva je jako dvousečný meč. 
Nejenže podkopává toho, kdo je 
pomlouván, ale vrací se jako bu-
merang, takže současně nahlodává 
pověst toho, kdo pomluvu šíří. Po-
mlouvač na druhých vidí jen to špat-
né a soustředí se na malichernosti. 
Svou duši postupně utápí v černotě 
vlastních myšlenek a slov, až nevidí 
krásu v ničem a nikom.

Kdo je zodpovědný za váš život?
Takový člověk se řídí pouze vlast-
ními měřítky. Všimněte si, že ti, 
kteří pomlouvají nebo se dopouštějí 
jakéhokoliv náznaku zla, když mluví 
o druhých, tím pouze vyjadřují svoje 
vlastní nedostatky. Chyby, které hle-
dáme na druhých, jsou obvykle jen 
odrazem našich vlastních slabostí.

„Člověk se stává dospělým teprve 
tehdy, když přestane fňukat a nadá-
vat a začne hledat skrytou spravedl-
nost, která řídí jeho život. Jakmile si 
totiž uvědomí, že je to především 
on, kdo je zodpovědný za svůj 
život, přestává ukazovat na ostatní 
jako na příčinu svého nešťastného 
stavu a pracuje na změně svých 
myšlenek. Přestane bojovat pro-
ti okolnostem, nehledá už chyby 
na druhých a začne v sobě objevovat 
skryté síly a možnosti.“

Zkuste si malý test:
Příště, až se ve vaší přítomnosti zmí-
ní jméno někoho, koho nemáte rádi, 
zkuste držet jazyk za zuby a nevy-
pustit z úst jedovatou slinu. Pokud se 
vám to povede, můžete být na sebe 
hrdí, protože se díky tomu začnete 
stávat magnetem pro ty nejlepší lidi 
ve vašem okolí.

Nepřitahujete to, co chcete, ale 
to, co máte ve svém srdci, tedy 
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Vyzkoušejte Zlaté pravidlo
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na ostatní, dokud se nejprve nenaučíte ovládat sami sebe. 
V následujícím novinovém úryvku z roku 1921 poskytu-
je Napoleon Hill několik praktických vodítek, jak Zlaté 
pravidlo uplatňovat v životě.

Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Nedatovaná zimní fotografie  
N. Hilla, cca 1915–1920

kým ve skutečnosti jste! To je Zlaté 
pravidlo – princip, který se nikdy 
nemění.

„Díky Zlatému pravidlu můžete 
uspět v jakékoliv oblasti života.“



„Co lepšího můžeme začít dělat v této nejisté době, kdy světu vládne chaos, boje a lidé ztrácejí víru 
a naději na lepší zítřky než zasévat konstruktivní myšlenky tam, kde dříve rostly destruktivní? Vy sami 
máte vliv na určitý počet lidí, a pokud chcete tento vliv uplatnit, musíte odložit stranou veškerou nená-

vist nebo předsudky a věnovat každičký kousek svého vlivu tomu, abyste lidem pomohli vidět pošeti-
lost těchto bojů a destruktivního úsilí. Vyplatí se vám to. Využijete-li svého vlivu k šíření dobra, může-
te si být jisti, že se vám vaše úsilí vrátí jako bumerang a dočkáte se požehnání. Svět vám vrátí to, co mu 

předáte. Tím si buďte jisti. Buď si můžete stěžovat, nebo tvořit, buď můžete STAVĚT, nebo BOŘIT.“

Napoleon Hill

Současná situace vašeho života 
a vše, co v něm máte, a kde jste, jsou 
sklizeň Vašich minulých myšlenek, 
slov a činů. Nic nevznikne z ničeho. 
Vše je důsledek. Takový je zákon. 
Je to ale zákon, který můžete obrátit 
ve svůj prospěch.

Přejete-li si, aby se ve vašem životě 
objevilo něco jiného, než co v něm 
máte nyní, začněte přemýšlet, jakými 
příčinami byste mohli takovou skli-
zeň zasít. Zákony vesmíru říkají, že 
nesejde na tom, kdo do půdy zrnko 
kukuřice vloží. Každému vyroste 
kukuřičný klas se stonásobným 
výnosem. 

Základními stavebními prvky 
životního bohatství jsou: myšlenky, 
slova a činy. Tyto tři ingredience 
jsou prvotní semínka, která neustále 
zasíváte a jejich úrodu sklízíte. Platí, 
že kdykoliv můžete změnit své my-
šlenky, svá slova a své činy.

Celý svět Myšlením k bohatství má 
za úkol upoutat pozornost čtenáře 
a diváka na myšlenky a slova, které 

zapříčiní setbu rozkvětu, prosperi-
ty a úspěchu v jeho životě. Mnohé 
z našich programů obsahují prvky 
jasných úkolů a akčních kroků, které 
k myšlenkám a slovům přidají správ-
né činy.

Obdržel jsem nespočet e-mailů 
od lidí, kteří se do některé z našich 
knih nebo programů naplno pono-
řili. Mnohdy to udělali v těžkých 
životních chvílích, kdy už se modlili 
za zázrak a znenadání se jim do cesty 
„připletlo“ Myšlením k bohatství. 
Někdy to byla kniha. Někdy Nakopá-
vač bohatství. Jindy Program Myšle-
ním k bohatství.

Svěřím vám jedno tajemství. Ne-
najdete ho uvedené nikde v našich 
knihách ani programech. Je to tajem-
ství, které nyní povím jenom vám, 
kdo jste dočetli až sem, na úplný 
konec tohoto dílu Úterního Dobíječe 
s Napoleonem Hillem.

Existuje prostý důvod, proč všichni 
lidé, kteří se kdy ponořili naplno 
do knih a programů Myšlením k bo-

hatství, pokaždé zažehli turbíny úspě-
chu a dosáhli tak velkolepého životní-
ho bohatství. Myšlením k bohatství je 
totiž nakonec vždy do poslední buňky 
v těle přesvědčilo, že mohou. Přimělo 
je uvěřit v sebe samé.

Toto je tajný kód, kterým je protka-
ná každá kapitola knihy Myšlením 
k bohatství, každá minuta filmu 
Myšlením k bohatství, každý den 
Nakopávače bohatstsví. Vše je napsá-
no, natočeno a upraveno tak, abyste 
uvěřili v sebe!

To dělá z Myšlením k bohatství 
nejúčinnější a dosud nikdy a ničím 
nepřekonaný návod na úspěch. Myš-
lením k bohatství totiž nemá v centru 
pozornosti sebe, ale vás. Už od dob 
Napoleona Hilla nikdo v Nadaci ani 
v našem Tvůrčím týmu není poháněn 
touhou po vlastní slávě a pozornosti, 
ale po vašem úspěchu a změně světa 
k lepšímu.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel

Investice do mysli přináší nejlepší výnos

Aplikováním Zlatého pravidla 
můžete přilákat zákazníky či klienty 
v jakémkoli oboru nebo profesi, mů-
žete si udělat stálé přátele ze všech, 
které znáte, a co je nejlepší, můžete 
naplnit své vlastní srdce sebeúctou 
a štěstím, které ten, kdo hledá v dru-

hých jen to špatné, nikdy nezažije. 
Můžete přimět kohokoliv, aby se 
k vám choval tak, jak si přejete. Jak 
to uděláte? Budete se k němu chovat 
přesně tak, jak si přejete, aby se on 
choval k vám. Když vytrváte, dočkáte 
se dřív, než byste si mysleli. 

Vyzkoušejte to.

Napoleon Hill
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