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Milí čtenáři, 
ve své knize Walking by Faith (Kráčet s vírou) seznamuje 
Joe Dudley čtenáře nejen s tím, že se narodil do chudé 
početné rodiny, ale také, že měl vadu řeči a byl označen 
za retardovaného. To, že byl černoch, také nebylo v dět-
ství zrovna výhodou.

Dudley řekl pěti stům studentů na každoročním Dni 
Napoleona Hilla, který se konal na univerzitě Virginia-
-Wise, že mu matka kdysi vysvětlila, že sice není nejbys-
třejší, ale když pochopí alespoň něco, může mít cokoliv.

A pochopil Joe někdy něco? Dnes vlastní největší men-
šinovou kosmetickou společnost ve Spojených státech. Je 
velmi bohatý a miliony dolarů věnoval na záslužné účely, 
například na stipendia.
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Z pera Napoleona Hilla

Vymyslet, uvěřit, dosáhnout

Cokoli si lidská mysl doká-
že představit, může člověk 
uskutečnit, pokud tato 

představa neodporuje přírodním 
zákonům a je v souladu s morálkou 
a řádem vesmíru.

Zdá se, že jedním ze smyslů exi-
stence člověka na Zemi je působit 
jako příjemce a distributor síly 
nekonečné inteligence. Vidíme, že 
pokud člověk v tomto směru spo-
lupracuje, spojuje se se silami, které 
přesahují celou přírodou. A naopak, 
pokud hledí pouze na své vlastní so-
becké cíle, staví se této síle na odpor 
nebo její proudění brzdí.

Síla nekonečné inteligence 
do nás vlévá život a udržuje všech-
ny funkce našeho těla a mysli. 
Můžeme ji použít k usměrňování 
a řízení okolností a podmínek na-

šeho života, pokud budeme působit 
jako zprostředkovatelé této energie 
a budeme ji utvářet podle našich 
konstruktivních záměrů.

Přitékající energie nemá žádná 
omezení. Je nucena projevovat se 
v tomto světě způsobem, abychom 
ji jako jednotlivci mohli pochopit 
a vyjádřit.  Životní energie proudí 
do pozitivní, vnímavé mysli v nepře-
tržitém proudu, stejně jako se prouž-
ky hliníkové slitiny vkládají do děro-
vacích lisů ve výrobním závodě.

Vchází do ní potenciální život, 
potenciální hojnost, potenciální síla, 
potenciální bohatství. Ale stejně jako 
hliníkové proužky mohou i naše 
myšlenky vycházející ven být pou-
ze tím, co do původního materiálu 
vtiskly razicí stroje našeho vlastního 
přesvědčení a víry.

Cokoliv přijmeme, cokoliv milu-
jeme, čeho si vážíme nebo po čem 
horoucně toužíme a co neustále dr-
žíme ve svých myšlenkách, nachází 
v našem životě naplnění. Jako se 
sluneční světlo při průchodu hrano-
lem rozpadá na jednotlivé barevné 
paprsky, tak nekonečná inteligence 
při průchodu naší vědomou myslí 
nabývá různých podob. Hranol naší 
mysli může být zatemněn pouze 
našimi vlastními výtvory, jako jsou 
obavy, strach a vědomí neúspěchu, 
které uzavírají všechny světlejší, 
šťastnější barvy. 

Stejně jako špatně vyrobená mat-
rice v děrovacím lisu může z nejlep-
ší suroviny vyřezat hrubé a ošklivé 
kusy, stejně jako vadný hranol může 
paprsky slunce proměnit ve stíny, 
tak i naše nedůvěra a pochybnosti 
mohou dokonalou životní energii 

Říká se: „Příroda má pro všechny z nás připraveno 
vše, co potřebujeme, abychom byli užiteční a šťastní, ale 
vyžaduje, abychom tvrdě pracovali a počkali si na to, co 
teprve dostaneme.“ Nic hodnotného nám není dáno jen 
tak bez práce. Také můžeme očekávat, že obtíže překo-
náme pouze pořádnou a ušlechtilou prací. Ve své snaze 
po „něčem lepším, než jsme poznali“, bychom měli 
pracovat spíše pro dobro druhých než pro své vlastní 
potěšení.

Don Green

Ředitel Nadace Napoleona Hilla



„Cokoli si lidská mysl dokáže představit, může člověk 
uskutečnit, pokud tato představa neodporuje přírodním 
zákonům a je v souladu s morálkou a řádem vesmíru.“

Napoleon Hill

Rozhodnete-li se v životě uskutečnit záměr, který není mo-
tivován jenom touhou svého osobního prospěchu a vlastní-
ho zisku, ale který obsahuje významný, a troufnu si říct, že 
přinejmenším nadpoloviční, podíl prospěchu a dobra pro 
druhé, jste na nejlepší cestě k tomu, aby se vám začaly dít 
nekonečně nepravděpodobné dobré věci a události, které 
jinak není v lidských silách ani možnostech vymyslet, natož 
připravit a uskutečnit.

Jsou to nekonečně nepravděpodobné vstřícné souhry, 
které ve svém jádru mají uložené mocné příležitosti, jaké si 
jinak nelze vynutit. Velmi často přichází v podobě setkání 
s nějakým člověkem, nebo ve formě určité události, která 
nastane v neuvěřitelném načasování, a pokud na ni řeknete 
ano, najednou vše nabere spád. Je to, jako byste přestoupili 
z vesnické lokálky do rychlovlaku svištícího na magnetic-
kých polštářích k násobném rozkvětu a růstu.

Tyto nekonečně nepravděpodobné dobré věci a události 
jsou však podmíněny záměrem vyššího dobra, které toužíte 
uskutečnit pro druhé a pro svět bez stínu snahy získat si 
tím vlastní slávu. Je to vaše touha dát nikoliv jen získat.

S úctou Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství

Máte-li něco na srdci, napište mi
producent@myslenimkbohatstvi.film

www.facebook.com/petr.stepanek.live

Nekonečně 
nepravděpodobné věci

proměnit v nemoc, bídu, nesoulad 
a utrpení.

První zásadní věcí je tedy sledovat 
naše touhy a víru stejně pečlivě, jako 
ředitel mincovny sleduje raznici, 
která odlévá stříbrné mince.

Místo toho, abyste si představo-
vali věci, kterých se bojíte a které 
nechcete, a tím vtiskli negativní 
pečeť nekonečné inteligenci proudící 
do vaší mysli, dbejte na to, abyste si 
představovali to, co chcete.

Chcete-li mít víru, zaměřte svou 
mysl na to, co chcete, a ne na to, co 
nechcete.

Napoleon Hill
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Success

Napoleon Hill si v letním dni pročí-
tá děkovné dopisy, které často plnily 
poštovní schránku jeho nově založené 
Nadace.

Příběh jedné mise...

Sdílíme s vámi podcast, jehož téma není snadné. Je 
ale o jedné misi, u jejíhož zrodu stála kniha Myšle-
ním k bohatství a objevení jednoho velikého a moc-
ného záměru vyššího dobra pro druhé. 

Rozhovor Lukáše Edera z FirstClass a Tomá-
še Papršteina, který právě rozdmýchává revoluci 
v ochraně dětí před sexuálním zneužíváním, je plný 
inspirace ale i informací, které sice nejsou pozitivní, 
ale jenom lidé s pozitivním smýšlením s nimi mohou 
něco udělat a změnit to.

https://www.facebook.com/petr.stepanek.live
https://youtu.be/wfZ_G0DZHq4

