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Milí čtenáři, 
nejsme jen výsledkem osudu, jsme svým vlastním osu-
dem. Jak praví jedno přísloví: „Jak člověk ve svém srdci 
smýšlí, takový je.“ Jsme prostě naše minulé myšlenky 
a souhrn věcí, které k nám tyto myšlenky přitáhly.

Úspěšní lidé mají jen málo času myslet na neúspěch, 
zatímco lidé, kteří jsou neúspěšní, nechávají svůj čas 
naplnit myšlenkami na neúspěch. Shakespeare nám zane-
chal mnoho podnětů k přemýšlení, když řekl: „Nic není 
dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše přemýšlení.“ 
Pochopení Shakespearových slov vám umožní ovládnout 
každý přírodní zákon.

Každý z nás si vytváří svůj vlastní svět – a vytváří ho 
prostřednictvím své mysli. Pravdou je, že žádní dva lidé 
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Od srdce

• Když jsem pomalu obracel stránky 
svých vlastních záznamů v Knize 
času, byl jsem šokován zjištěním, 
že všechno, každá okolnost, kterou 
člověk zná, každá chyba, každý 
neúspěch a každá bolest srdce se 
mohou stát velmi prospěšnými, 
když k nim člověk přistoupí v du-
chu harmonie a pochopení jejich 
podstaty a účelu.

• Vezměte si k srdci příslib, že tyto 
nápravné pokyny vám neuloží 
žádné těžkosti ani činy, které byste 
nemohli ovlivnit. Jsou sice spojeny 
s určitou cenou, ale je to cena, která 
je v možnostech všech normálních 
lidí. Jsme tam, kde jsme a jací jsme 
díky svým každodenním návy-
kům!

Odrazuje vás to? Srdcervoucí? Vů-
bec ne, protože jsem si od začátku 

uvědomoval, že z mého boje vzejde 
triumf a vítězství úměrné náma-
ze vložené do mého úkolu. V této 
naději jsem nebyl zklamán, ale byl 
jsem ohromen štědrostí, s jakou svět 
reagoval a vzdával mi hold za dlou-
há léta boje, která jsem věnoval své 
práci.

• Chudoba se může stát buď ka-
menem úrazu, nebo odrazovým 
můstkem, po němž se člověk může 
vyšvihnout do jakýchkoli výšin úspě-
chu, po jakých v srdci touží, záleží 
jen na tom, jak se k ní postaví a jak 
na ni zareaguje.

• Ten, kdo se nenaučil požehnané-
mu umění dělit se o svá požehnání 
s druhými, nenašel pravou cestu 
k trvalému štěstí, neboť štěstí pochá-
zí především ze sdílení sebe sama 
a svých požehnání. Mějme na pa-

měti, že místo, které člověk zaujímá 
v srdcích druhých, je určeno právě 
službou, kterou prokazuje pro-
střednictvím nějaké formy sdílení. 
Pamatujme také na to, že veškeré 
bohatství krásní a množí se pros-
tým sdílením tam, kde může sloužit 
druhým.

Zanedbávání nebo odmítání 
sdílení vlastního požehnání je 
spolehlivým způsobem, jak přerušit 
komunikační linku mezi člověkem 
a jeho duší. Jeden velký učitel řekl: 
„Největší mezi vámi je ten, kdo se 
stane služebníkem všech.“ Jiný filo-
zof řekl: „Pomoz lodi svého bratra 
na druhý břeh, a hle, tvá vlastní loď 
dosáhla břehu.“ A ještě jiný velký 
filozof řekl: „Cokoli uděláš druhému 
nebo pro druhého, uděláš sám sobě 
nebo pro sebe.“

nevidí stejnou věc stejným způsobem. Příčinou jsou my-
šlenky. Stávající podmínky jsou pouze důsledky. Každý 
z nás utváří sebe i své okolí tím, že své myšlenky směřuje 
ke svým vytouženým cílům.

Všechny naše myšlenky by měly být zkroceny nejen 
naší myslí, ale i naším srdcem. Projdete-li si následující 
vybrané pasáže z knihy You Can Work Your Own Mira-
cles (Můžete dělat vlastní zázraky), uvidíte, jak Napoleon 
Hill vnímal srdeční záležitosti. Myslím, že je oceníte.

Don Green
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„Jak člověk ve svém srdci smýšlí, takový je.“

• Člověk, který není svým vlastním 
pánem, se nikdy nemůže stát pánem 
čehokoli jiného. Kdo je pánem sebe 
sama, může se stát pánem svého 
pozemského poslání a „osudu svého 
pánem, své duše kapitánem“. Nejvyšší 
forma sebekázně spočívá v projevu 
pokory srdce poté, kdy člověk dosáhl 
velkého bohatství nebo byl obda-
řen širokým uznáním za prokázané 
služby.

• Jedna z příčin neúspěchu je nedosta-
tek kontroly nad emocemi srdce.

• Z tohoto stručného rozboru Záko-
na rovnováhy nám dodává odvahu 
a povzbuzení zjištění, že tento zákon 
udržuje v celém vesmíru vše v soula-
du se stanoveným vzorem a plánem 
přírody, s výjimkou člověka – jedi-
ného živého tvora, který má moc 
odchýlit se od vlivu tohoto i všech 
ostatních přírodních zákonů, pokud 
se tak rozhodne, a je-li ochoten za to 
zaplatit potřebnou cenu.

Napoleon Hill na jedné z mnoha 
svých přednášek.

Pokud hledáte nejvyšší tajemství 
úspěchu ve všech lidských snahách, 
zde je velmi vhodný bod, u kterého se 
můžete zastavit, zamyslet, meditovat 
a přemýšlet s nadějí, že tichý hlas, 
který promlouvá z vašeho nitra, vás 
obdaruje hledaným poznáním.

• ČAS přetváří zranění srdce a frus-
trace našeho každodenního života 
v odvahu, vytrvalost a porozumění. 
Bez této laskavé a blahodárné služby, 
kterou nám čas poskytuje, by většina 
jedinců byla ztracena v prvních dnech 
svého mládí.

• Vraťte se ke svým minulým zkuše-
nostem a spočítejte si události, kdy 
vaše ztrápené srdce nenašlo úlevu 
od svých bolestí jinak než díky milo-
srdné ruce doktora jménem Čas.

• Jedinec, který má plnou podporu 
svého svědomí v souvislosti se všemi 
svými touhami, cíli a záměry, má 
přímý přístup k nezbytné víře, která 
mu umožní dosáhnout všeho, k čemu 
se jeho srdce a mysl upnou.

• A konečně, až vyprší můj přidělený 
čas, mám naději, že pomník svého 
jména, který po sobě zanechám, 
nebude z kamení, ale ležet v srdcích 
mých bližních – pomník, který bude 
svědčit o tom, že svět se stal o něco 
lepším místem díky tomu, že jsem 
prošel svou pozemskou cestu.

Napoleon Hill

Zdroj: Napoleon Hill | You Can Work 
Your Own Miracles



Když píšu tyto řádky, je krátce po čtvrté hodině 
ranní a já se z okna dívám na noční horizont 
za Olomoucí. Tyčí se na něm osvětlená Bazili-

ka Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček). K tomuto 
krásnému poutnímu místu před 350 lety přicházelo 
na 130 000 poutníků ročně.

Kouzlo katedrál a velkých kostelů je mimo jiné v tom, 
že častokrát ti, kteří je navrhovali, se sami ani nedožili 
dokončení. Stejně tak, vezmeme-li v úvahu věk dožití 
v těch dobách, ani kameníci, zedníci, štukatéři a malí-
ři, skláři, zvonaři, tesaři a kováři se v mnoha případech 
nedožili onoho přílivu poutníků.

Co tyto dělníky a řemeslníky pohánělo? Prostá mzda? 
Výdělek za odvedenou práci? Nebo ti tesaři mysleli 
i na to, že jednou pod jejich trámy, dole v kapli, budou 
tisíce lidí nacházet útěchu a promlouvat se Stvořitelem, 
v něhož věří?

Žijeme v instantní době plné možností, ve které lze 
úspěchu dosáhnout rychleji než kdy dřív, a proto se vět-
šinou soustředíme na to, co sami můžeme získat a do-
sáhnout. Máme seznamy snů a nic na tom není špatně, 
leda bychom úplně opomněli, co jediné dává životu 
člověka smysl. Ne to, co získáme, ale to, co dáme.

Žádný muž nikdy neprožije tak plně svůj smysl a účel 
na Zemi, jako žena, která na svět přivede život. Krásně 

mi to popsala kamarádka, když po narození svého první 
dítěte řekla: „Vyrobila jsem člověka. Dala jsem život. Co 
většího mohu na světě vykonat?“

V té větě je ukrytý zlatý důl štěstí. Přesněji ve dvou slo-
vech: „Dala jsem...“ To, co dáme, je totiž ve skutečnosti 
to jediné, co kdy opravdu získáme. Birdie Yager, žena, 
kterou obdivuji, a se kterou jsem měl tu čest dvakrát 
v životě osobně hovořit, často říkala: „Tajemství života je 
v umění dávat.“

Až dočtete toto vydání Úterního Dobíječe s Napoleo-
nem Hillem, sedněte si s tužkou a papírem a sestavte si 
podobně jako svůj seznam snů také svůj seznam dávání 
– toho, co toužíte za svůj život dát, udělat, vykonat pro 
druhé, pro svět, pro Zemi. A pozorujte, co u toho za-
čnete prožívat. Jaké emoce to ve vás probudí. Možná díky 
tomu ve vás začne tlouct ono Tajemství života, váš pravý 
účel a smysl tady na světě.

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

Proč tady jste?

Co myslel Napoleon Hill, když řekl, 
že: „Všechno, každá okolnost, kterou 
člověk zná, každá chyba, každý neú-
spěch a každá bolest srdce se mohou 
stát velmi prospěšnými, když k nim 
člověk přistoupí v duchu harmonie 
a pochopení jejich podstaty a úče-
lu.“?

V těch slovech je ukrytá hluboká 
moudrost o emoční zátěži minulosti, 
kterou si každý člověk ve svém nitru 
nese. Abychom mohli dojít k bo-
hatství ve všech aspektech života, 
potřebujeme udělat současně dvě 
věci. Jednou je rozběhnout se s prin-
cipy bohatství vstříc své nejsilnější 
touze a druhou je odložit emoční 
zátěže minulosti, které nám v tom 
brání a drží nás na místě.

V Myšlením k bohatství exceluje-
me v té věci první – pomoct vám 
rozběhnout se s principy bohatství 
vstříc vaší touze. A brzy začneme 
excelovat i ve věci druhé – pomoct 
vám odložit emoční zátěže minu-
losti, které vám v tom brání a drží 
vás na místě.

V těchto týdnech pro vás připravu-
jeme nový program, díky kterému 
vstoupíte do svého podvědomí, 
uvolníte myšlenkové a emoční kotvy, 
kterými si v životním růstu, úspěchu 
a štěstí bráníte, a zasejete Myšlenky 
& Emoce nové, které vás na jeho ces-
tě k bohatství ponesou vstříc. Tím 
se kruh uzavře a nezbude nic, co by 
vám v úspěchu bránilo. Již brzy...

Připravujeme pro vaše srdce...

https://www.facebook.com/petr.stepanek.live

