
Úterní Dobíječ s Napoleonem Hillem #5

Milí čtenáři, 
strach je jedním z hlavních důvodů, proč lidé nedosahují 
svého potenciálu. Napoleon Hill se ke strachu mnohokrát 
vyjádřil ve své slavné knize Myšlením k bohatství, kde 
psal například o šesti typech strachu a radil čtenářům, 
aby předtím, než uvedou jakoukoli část filozofie úspěchu 
do praxe, byla jejich mysl připravena ji přijmout. Zmínil, 
že příprava mysli není obtížná a začíná studiem, analý-
zou a pochopením tří nepřátel, které je třeba odstranit. 
Těmito nepřáteli mysli jsou nerozhodnost, pochybnosti 
a strach. Nerozhodnost je semeništěm strachu. Postupně 
vykrystalizuje v pochybnost a z obou společně pak vzniká 
strach.

Napoleon Hill také vyjmenoval šest základních obav, 
kterými jsou: strach z chudoby, z kritiky, z nemoci, ze 
ztráty lásky, ze stáří a strach ze smrti.

Všechny ostatní obavy, které máme, nejsou tak důleži-
té. Strach je stavem mysli a negativním impulsem, který 
může být převeden do fyzické podoby. Strachu můžeme 
s úspěchem čelit pomocí síly vůle.

Existuje šest základních druhů 
strachu, jejichž kombinací 
čas od času trpí každý člověk. 

Člověk se může považovat za šťast-
livce, pokud netrpí všemi šesti na-
jednou. Podle četnosti jejich výskytu 
jsou to následující:

Strach z CHUDOBY
Strach z KRITIKY
Strach z NEMOCI

------------------------
Tyto tři strachy tvoří základ starostí 

člověka.

Další tři jsou:
Strach ze ZTRÁTY NĚČÍ LÁSKY

Strach ze STÁŘÍ
Strach ze SMRTI

Všechny ostatní strachy jsou méně 
důležité a mohou být přiřazeny k ně-
kterému základnímu strachu.

Nadvláda těchto strachů se jako 
prokletí tohoto světa šíří ve vlnách. 
Po takřka šest let, po které trvala 
velká hospodářská krize, jsme se 
zmítali na vlně STRACHU Z CHU-
DOBY. Během světové války jsme 
se zmítali na vlně STRACHU ZE 
SMRTI. Jen co válka skončila, 
jsme se ocitli na vlně STRACHU 
Z NEMOCI způsobeného epidemií 

Z pera Napoleona Hilla

Šest základních druhů strachu
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Napoleon Hill nám také radí, abychom se vyhýbali 
negativnímu prostředí nebo lidem a hledali společnost 
těch, kteří nás budou ovlivňovat tak, abychom přemýšleli 
a jednali sami za sebe.

Napoleon Hill navíc ve své knize poskytl čtenářům 
seznam padesáti sedmi slavných výmluv, tzv. starcova 
„kdyby“. Vytváření výmluv je hluboce zakořeněný zvyk, 
který je těžké prolomit. Svět však chce vědět jen jednu 
věc – dosáhli jste úspěchu?

Překonat naše obavy může být obtížné, ale nakonec to 
bude stát za tu námahu. Napoleon Hill nám připomíná, 
že strach je jen uměle vytvořený ďábel. Z toho logicky 
vyplývá, že pokud si člověk své strachy sám vytvořil, 
může je také porazit.

Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Napoleon Hill v době vydání  
Myšlením k bohatství



„Američané začali myslet na chudobu po krachu na Wall Street v roce 1929. Pomalu, ale jistě toto 
masové myšlení vykrystalizovalo ve svůj fyzický ekvivalent známý jako hospodářská krize.“

Napoleon Hill

Jen málokdo to o něm ví... Než ale dosáhl svého vrcholného úspěchu, používal 
Napoleon Hill po určitou dobu unikátní pětistupňový postup pro nabytí pravé 
sebedůvěry. Byla to promyšlená afirmační formulka, kterou bylo možné přečíst 
během pouhých dvou minut, ale její dopad na podvědomou mysl byl hluboký 
a transformující. Probouzela sebedůvěru.

Nazval ji:
„Receptura sebedůvěry“

Její správný a přesný český překlad vyhotovený do podoby pergamenu o velikos-
ti A5 jsme se rozhodli přiložit jako malou pozornost ke každé knize objednané 
v rámci dotisku Myšlením k bohatství | 1937 První vydání. Přesněji řečeno, 
do každé zásilky vložíme o jednu „Recepturu sebedůvěry“ navíc pro případ, 
že byste knihy objednávali pouze jako dárek pro druhé. Ať vám jedna zůstane. 
Objednávky k dotisku knihu Myšlením k bohatství budeme uzavírat přesně 
o půlnoci 31. prosince 2022 a knihy rozesílat na přelomu února a března.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel

Získejte sebedůvěru jako Napoleon Hill

nemoci, která se rozšířila po celém 
světě.

Strach není nic jiného než stav 
mysli. A stav své mysli může člověk 
kontrolovat a usměrňovat. Lékaři, 
jak jistě všichni víme, jsou méně ná-
chylní k nemocem než obyčejní laici, 
protože se NEMOCI NEBOJÍ.

Beze strachu či váhání přicházejí 
lékaři denně do kontaktu se stovka-
mi nemocných, kteří mají nakažlivou 
chorobu, jako třeba neštovice, aniž 
se sami nakazí. Jejich imunita vůči 
nemoci je z větší části, ne-li zcela, 
založena na absolutní nepřítomnosti 
STRACHU.

Člověk nemůže vytvořit nic, co 
nejprve nepočne ve formě myš-
lenkového impulsu. Na základě 
tohoto konstatování lze prohlásit, že 
MYŠLENKOVÉ IMPULSY ČLO-
VĚKA SE ZAČÍNAJÍ OKAMŽITĚ 
PŘEMĚŇOVAT DO SVÉ FYZICKÉ 

PODOBY, AŤ UŽ JSOU TYTO 
MYŠLENKY CÍLENÉ, NEBO 
SVÉVOLNÉ. Myšlenkové impulsy 
náhodně zachycené z éteru (myšlen-
ky vyslané jinou myslí) mohou určit 
finanční, podnikatelský, odborný 
nebo sociální osud se stejnou jisto-
tou jako myšlenkové impulsy, které 
člověk záměrně a plánovaně sám 
vytvoří.

Z toho, co je zde řečeno, vyplývá 
důležitý závěr pro všechny, kteří 
nechápou, proč někteří lidé „mají 
štěstí“, zatímco jiní se stejnými nebo 
lepšími schopnostmi, vzděláním, 
zkušenostmi a mozkovou kapacitou 
jsou předurčeni ke smůle.

Tento jev je možno vysvětlit tím, 
že každý člověk má schopnost 
zcela kontrolovat svou vlastní mysl 
a touto kontrolou očividně každá 
osoba může buď otevřít svou mysl 
pochybným myšlenkovým impul-
sům vyslaným z jiných mozků, nebo 

pevně zavřít dveře a vpustit pouze 
myšlenkové impulsy dle vlastního 
výběru.

Příroda obdařila člověka absolutní 
kontrolou nad jednou jedinou věcí 
a tou jsou jeho MYŠLENKY. Tato 
skutečnost dohromady s tím, že co-
koli člověk vytvoří, začíná ve formě 
myšlenky, přivádí člověka ke způso-
bu, jakým může porazit STRACH.

Pokud je pravda, že VŠECHNY 
MYŠLENKY MAJÍ TENDENCI 
PŘEMĚNIT SE VE SVŮJ FYZICKÝ 
EKVIVALENT (a to je pravda a není 
důvod o tom pochybovat), pak je 
stejně tak pravda, že myšlenky stra-
chu a chudoby se nemohou promě-
nit v odvahu a finanční hojnost. 

Napoleon Hill

Zdroj: Myšlením k bohatství / 1937 
První vydání 

Více o dotisku knihy Myšlením 
k bohatství

https://myslenimkbohatstvi.film/knihy/dotisk-myslenim-k-bohatstvi/

