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Milí čtenáři, 
o našem právu zvolit si svou budoucnost existuje úžasná 
knížka Your Greatest Power od J. Martina Koheho, jejíž 
přečtení zabere asi 30 minut. Vřele vám ji doporučuji!

Vlastníte úžasný majetek, a pokud ho budete správně 
využívat, pomůže vám dodat sebedůvěru a klid. Použí-
vání tohoto mocného aktiva vám umožní pohybovat se 
směrem k vašemu hlavnímu životnímu cíli či záměru.

Správné použití tohoto aktiva promění neúspěch 
v úspěch.

Datum vydání: 31. 1. 2023

Jak často jsme měli k dispozici moc volby a nedokázali 
ji využít? Nepochybně jsme tuto obrovskou moc již v ru-
kou měli, ale pak jsme ji zahodili, protože jsme ji neuměli 
rozpoznat.

Moc volby je tím největším aktivem, které člověk 
může mít.

Don Green
Předseda Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Co si vyberete?

Jsou dvě věci, které příroda nedo-
poručuje a přísně trestá: vakuum 
(prázdnotu) a nečinnost (nedo-

statek činnosti).

Vyřadíte-li jakýkoli sval z aktiv-
ního používání, začne atrofovat 
(chřadnout) a stane se zbytečným. 
Přivážete-li si ruku k boku a tím 
ji vyřadíte z činnosti, časem i ona 
ochabne a přestane vám sloužit. 
Stejný zákon, který řídí ostatní části 
těla, řídí i mozek, kde se organizují 
a uvolňují vibrace myšlenek.

Pozitivní mysl najde vždy způ-
sob, jak to lze udělat, negativní 
mysl hledá všechny způsoby, jak to 
nelze udělat.

Buď používáte mozek k vědomé-
mu myšlení v souvislosti s věcmi, 
které chcete, nebo zasáhne příroda 
a vytvoří jeho prostřednictvím řadu 
negativních okolností, které nechce-
te.

Vždy máte na výběr: Zmocnit se 
své myšlenkové síly, nebo ji nechat 
napospas náhodě a okolnostem, kte-
ré si nepřejete. Příroda vám umož-
ňuje zaměřit svou mysl na cokoliv, 
po čem toužíte.

Příroda vám také umožňuje vytvo-
řit si vlastní plán, jak svého přání do-
sáhnout. Veškeré vaše úsilí korunuje 
výhodami, které najdete v obálce 
s nápisem Odměny. Tato obálka od-
razuje od nečinnosti a trestá ji všude 
tam, kde se objeví.

Ne nadarmo se říká, že úspěch 
přitahuje další úspěch, zatímco 
neúspěch přitahuje další neúspěch. 
Možná jste to již sami mnohokrát 
pozorovali, i když jste pravděpodob-
ně neanalyzovali, proč se tak děje.

Pokud svou mysl budete používat 
společně s pozitivním mentálním 
přístupem a současně budete věřit 
v úspěch jako ve své právo, vaše 

víra vás neomylně povede k jakékoli 
formě úspěchu. Pokud však zaujmete 
negativní mentální přístup a napl-
níte svou mysl myšlenkami strachu 
a frustrace, vaše mysl k vám bude 
přitahovat negativní okolnosti vyplý-
vající z těchto nežádoucích myšlenek.

Nebo se nemusíte vůbec pokoušet 
svou mysl vědomě ovládat a otevřete 

Napoleon Hill při jedné z mnoha 
přenášek, na které byl zván.



„Pokud chceš, můžeš.“

Tomáš Baťa

Nejvíce promarněného života nám přináší neviditelná bublina, ve které každý 
jsme. Je to bublina našich stávajících názorů a přesvědčení. Je to bublina naší 
pravdy a aktuálního poznání. To v ní ztrácíme svůj drahocenný čas.

Kdesi v člověku, někde tam v egu, máme nutkání svoji pravdu brát jako svoji 
identitu. A tak, když se naší pravdy někdo dotkne, máme ho za narušitele 
a v horším případě za nepřítele. Myslíme si, že vše, co víme, je vše, co je. Růst 
a rozkvět ale čeká jen na ty, kdo seberou odvahu vystoupit z neviditelné bub-
liny své pravdy a všeho, co vědí, že vědí, a vkročí do neomezeného prostoru 
toho, co nevědí.

Vesmír toho, co nevíme, v sobě ukrývá největší bohatství ze všech. Jenom tam, 
vně naší neviditelné bubliny stávající pravdy, se můžeme stát tím, čím můžeme 
být. Stačí upustit od ega a otevřít se pravdě vyšší. Čím méně lpíme na tom, jak 
to zrovna teď vidíme, tím více se otevíráme exponenciálnímu růstu, který bude 
zažehnut poznáním toho, co nevíme.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství
Máte-li něco na srdci, napište mi
producent@myslenimkbohatstvi.film
www.facebook.com/petr.stepanek.live

Neviditelná bublina

ji dokořán každému vlivu, s nímž 
přijdete do styku, což vám přinese 
věci uvedené v druhé obálce, který-
mi jsou Tresty.

Nyní tyto dvě obálky otevřeme 
a podíváme se, co obsahují:

ODMĚNY (Pro ty, kteří ovládnou 
svou mysl a nasměrují ji k žádoucím 
cílům.)

a. Privilegium přitahovat pouze 
okolnosti, jež přispívají k úspěchu.

b. Pevné zdraví, a to jak fyzické, 
tak duševní.

c. Finanční nezávislost.

d. Práci z lásky, ve které se můžete 
projevit.

e. Klid v duši.

f. Víra, která překonává strach.

g. Trvalá přátelství.

h. Dlouhověkost a vyrovnaný život.

i. Odolnost vůči všem formám 
sebeomezování.

j. Moudrost k pochopení sebe sama 
i druhých.

TRESTY (Pro ty, kteří svou mysl 
neovládnou a nenasměrují ji k žá-
doucím cílům.)

a. Chudoba a bída po celý život.

b. Duševní a fyzické neduhy nej-
různějšího druhu.

c. Sebeomezení, která vás poutají 
k průměrnosti po všechny dny vaše-
ho života.

d. Strach ve všech jeho destruktiv-
ních podobách.

e. Nechuť k povolání, kterým se 
živíte.

f. Mnoho nepřátel, málo přátel.

g. Všechny druhy starostí, které 
lidstvo zná.

h. Oběť každého negativního vlivu, 
se kterým se setkáte.

i. Podřízení se vlivu a kontrole 
jiných lidí podle jejich vůle.

j. Promarněný život, který nepřiná-
ší nic pro zlepšení lidstva.

Který z těchto seznamů si vyberete 
za svůj životní úděl?

Napoleon Hill

Zdroj: Napoleon Hill: PMA Science of 
Success

Realitní Mastermind
Myšlením k bohatství
Pokud máte plán nebo vizi rozšířit své 
příjmy o nemovitosti, přijměte naše 
pozvání na jedinečnou událost, kde 
se od čtyř osobností, milionářů, kteří 
začínali jako kdokoliv jiný, od nuly, 
dozvíte, jak díky uplatňování principů 
z knihy Myšlením k bohatství uspěli 
v realitách a investování a získali si 
respekt a uznání ve svém oboru.

Připravili jsme tuto událost, abychom 
všem, kdo o příjmech z nemovitostí 
sní, umožnili čerpat inspiraci a podně-
ty od těch, kdo už to dokázali. Realitní 
Mastermind zvětší vaše myšlení a po-
může vám naplánovat si kroky, které 
povedou k uskutečnění vašeho záměru.

Nesejde na tom, že je doba těžká.
Je to jediná doba, kterou máte.

Více o Realitním  
Mastermindu Myšlením 

k bohatství

https://www.facebook.com/petr.stepanek.live
https://myslenimkbohatstvi.film/realitni-mastermind-2023/

