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Síla mysli
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Každá lidská mysl se skládá z nejrůznějších 
vlastností a sklonů. Jsou v ní obsaženy schop-

nosti mít něco rád či nerad, pocity optimismu i pesimis-
mu, nenávisti i lásky, konstruktivnosti i destrukce, las-
kavosti i krutosti. Mysl se skládá ze všech těchto složek 
a mnoha dalších. Je jejich směsicí a některá část je vždy 
dominantní. Tyto se liší od člověka k člověku. 

Naučte se používat svou skvělou mysl
Jaké bude mít daná osoba dominantní vlastnosti, 

je do velké míry dáno prostředím, ve kterém se po-
hybuje, vzděláním a také spolupracovníky, ale přede-
vším jejími vlastními myšlenkami! Všechny myšlen-
ky, které udržujeme ve své mysli, u nichž soustředěně 
prodlíváme a jež často vyvoláváme do svého vědomí, 
k sobě vytvářejí v lidské mysli takové vlastnosti, které 
se těmto myšlenkám co nejvíce podobají. 

Myšlenka je jako semínko zasazené do země. Při-
náší úrodu podle svého druhu, množí se a roste. Je tu-
díž nebezpečné dovolit naší mysli, aby se dlouhodobě 
zabývala nějakou destruktivní myšlenkou. Všechny 
takové myšlenky se totiž dříve či později začnou sna-
žit se z mysli osvobodit a s pomocí fyzických aktivit 
našeho těla se stát skutečností. 

Díky autosugesci – neboli soustředěnému udržo-
vání dané myšlenky v naší mysli – se jakákoliv myš-
lenka začne brzo objevovat v našich činech. 

Pokud by široká veřejnost rozuměla principu au-
tosugesce a pokud by byl vyučován ve školách, veš-
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keré morální a ekonomické normy na světě by se změ-
nily během dvaceti let. S pomocí tohoto principu se 
lidská mysl dokáže zbavit destruktivních sklonů. Tím, 
že se neustále soustřeďuje na své konstruktivní ten-
dence. K tomu, aby vlastnosti a schopnosti mysli pře-
žily, potřebují být vyživovány a používány. Existuje 
vesmírný zákon o výživě a použití, který se vztahuje 
na vše, co žije a roste. Tento zákon nařizuje, že každá 
živá věc, jíž se nedostává výživy či není používána, 
musí zemřít. Totéž se vztahuje i na vlastnosti a schop-
nosti lidské mysli, jak jsme již zmínili výše. 

Jediný způsob, jak si ve své mysli vytvořit ja-
koukoliv vlastnost či schopnost, je soustředit se  
na ni, myslet na ni a používat ji. Můžeme zcela vy-
hladit špatné sklony své mysli tím, že je vyhladovíme 
k smrti, jelikož je nebudeme používat!

Jak cenné by bylo pro mladou, tvárnou mysl dí-
těte, kdyby dokázala tomuto principu porozumět a za-
čala jej používat již od velice raného věku, počínaje 
mateřskou školkou. 

Autosugesce je jedním ze základních zákonů apli-
kované psychologie. S pomocí řádného porozumění 
tomuto principu a s pomocí spisovatelů, filozofů, uči-
telů a kazatelů, by bylo možné naprosto změnit sklony 
lidské mysli a obrátit je konstruktivním směrem. A to 
během doby kratší než dvacet let. 

Co pro to hodláme udělat?
Copak by nebylo dobré, kdyby začal každý člo-

věk používat tento princip samostatně, pro přínos svůj 
i ostatních, místo toho, abychom pouze nečinně čeka-
li, až někdo posune vzdělávání tímto směrem?
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Možná vaše děti nemají to štěstí, že se jim dostá-
vá podobného vzdělání ve škole, nicméně vám nic ne-
brání v tom, abyste jim předali tyto informace doma.

Možná jste ani vy neměli to štěstí a nikdy jste 
nedostali příležitost studovat a porozumět principu 
autosugesce, když jste chodili do školy, ale nic vás 
nebrzdí v tom, abyste jej studovali, porozuměli mu  
a aplikovali jej do svých snah nyní a nadále.

Naučte se více o úžasném přístroji, který nazývá-
me lidská mysl. To je váš opravdový zdroj síly. Pokud 
se máte někdy osvobodit od malicherných obav a fi-
nančního nedostatku, bude to jedině díky vaší úžasné 
mysli.

Váš editor je sice stále ještě mladík, nicméně 
má nesporné důkazy případů tisíce lidí, u nichž došlo 
k naprosté přeměně od neúspěšného člověka v úspěš-
ného. A to během velice krátké doby, v rozmezí  
od několika hodin, po několik měsíců. 

Časopis, jenž právě držíte ve svých rukou, je kon-
krétním důkazem, že následující tvrzení je pravdivé 
a že je možné, aby jednotlivec měl vládu nad svým 
ekonomickým osudem. Tento časopis je sám o sobě 
důkazem úspěchu, k němuž došlo po patnácti letech 
neúspěchu!

Pokud porozumíte a moudře použijete principy 
aplikované psychologie, můžete přeměnit své minulé 
neúspěchy v úspěchy. Můžete se v životě dostat, kam 
si budete přát. Můžete okamžitě dosáhnout štěstí, jak-
mile tento princip dokonale ovládnete. Můžete získat 
finanční úspěch tak rychle, jak rychle se dokážete při-
způsobit zavedeným ekonomickým praktikám a pra-
vidlům.
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V lidské mysli není nic, co by zavánělo okultis-
mem. Lidská mysl funguje v harmonii s fyzickými  
a ekonomickými zákony a pravidly. Nepotřebujete 
ničí pomoc k tomu, abyste dokázali manipulovat svou 
mysl tak, že bude fungovat, jak si přejete. Svou mysl 
ovládáte jen vy sami, bez ohledu na to, v jaké životní 
stanici se právě nacházíte. Za předpokladu, že jste to 
vždy vy, kdo činí ty správné věci, místo toho, abyste 
dovolili ostatním je činit za vás. 

Naučte se více o síle své mysli. Osvobodí vás to od 
prokletí strachem a naplní vás to inspirací a odvahou.

Jak si k sobě přitáhnout lidi
pomocí zákona odplaty
Docílit slávy, či získat velké bohatství vyžaduje 

spolupráci vašeho okolí. Pokud má být jakékoliv vaše 
postavení ve společnosti či jakékoliv bohatství trvalé, 
musí být získáno se souhlasem okolí.

Je stejně nemožné zůstat na čestném postu bez 
dobré vůle vašich sousedů, jako je nemožné doletět  
na Měsíc. A co se týče udržení si velkého bohatství bez 
souhlasu vašich bližních, to je stejně nemožné, jako si 
jej bez jejich podpory získat. S výjimkou dědictví. 

To, jak poklidně si můžete užívat svých peněz, 
či svého postavení, samozřejmě do velké míry závisí  
na tom, jak jste schopni k sobě přitahovat lidi. Není 
třeba prozíravého filozofa, abychom viděli, že člověk, 
jenž je zadobře se všemi, s nimiž přijde do styku, může 
získat jakékoliv dary lidí, s nimiž je ve spojení. 
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Cesta ke slávě a bohatství tedy vede přímo skrze 
srdce vašich bližních.

Možná existují kromě zákona odplaty také jiné 
způsoby, jak si získat dobrou vůli svých bližních, nic-
méně autor této knihy o ničem podobném nikdy ne-
slyšel. 

S pomocí používání zákona odplaty můžete při-
mět lidi, aby k vám zpět vysílali to, co jste dali vy jim. 
Toto není pouhá domněnka – žádná náhoda – žádná 
nejistota. 

Pojďme se podívat, jak lze využívat pravidel to-
hoto zákona způsobem, který bude pracovat pro vás  
a nikoliv proti vám. Pro začátek – jistě vám nemusíme 
připomínat, že lidské srdce má tendenci oplácet stej-
nou mincí, ať již v dobrém, či zlém. Pokud se s někým 
spřátelíte, či mu prokážete laskavost, on vám oplatí 
stejně. 

Nehleďte na to, že existují osoby, jež nereagu-
jí v souladu s tímto zákonem. Jde o výjimky. Zákon  
o průměrnosti praví, že převážná většina lidí bude 
zcela podvědomě reagovat v souladu se zákonem od-
platy. 

Urážlivý a mrzutý člověk narazí denně na tucet 
lidí, kteří ho s radostí vyprovokují. Toto je fakt, jenž 
si můžete snadno potvrdit, pokud jste někdy zkusili jít 
životem právě s takovým přístupem. Nemusíme nijak 
dokazovat, že člověk s neustálým úsměvem na rtech 
a vlídným slovem pro každého je všeobecně oblíben, 
stejně jako je osoba protikladných vlastností neoblí-
bena. 

Zákon odplaty je mocnou silou, jež se dotýká ce-
lého vesmíru. Silou, jež neustále přitahuje a odpuzu-
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je. Můžete jej nalézt například u žaludu, který spadne  
na zem, reaguje na sluneční teplo tím, že pukne a vy-
klube se z něj maličká větvička se dvěma lístky. Ty 
nakonec vyrostou a přitáhnou si k sobě vše nezbytné 
pro to, aby z nich vyrostl statný dub. 

Nikdo ještě neslyšel o žaludu, jenž by měl v sobě 
jiné buňky než ty, z nichž vyroste dub. Nikdo ještě ne-
viděl strom, jenž by byl napůl dubem a napůl topolem. 
Žalud a to, co se nachází v jeho jádru, se spojí pouze 
s takovými prvky, z nichž vyroste dub. 

Každá myšlenka, jež nalezne příbytek v lidském 
mozku, si k sobě přitahuje pouze věci stejného dru-
hu, ať již destruktivní či konstruktivní, laskavé či zlé. 
Je stejně nemožné očekávat úrodu něčeho dobrého, 
pokud soustředíte svou mysl na nenávist a na to, co 
nemáte rádi, jako je nemožné očekávat, že z žaludu 
vyroste topol. Není to jednoduše v souladu se záko-
nem odplaty.

V celém vesmíru je veškerá hmota vtahována  
do určitých center přitažlivosti. Lidé podobného smýš-
lení jsou k sobě navzájem přitahováni. Lidská mysl 
si vytvoří spřízněný vztah pouze s takovou myslí, 
se kterou je ve vzájemné harmonii a s níž má podob-
né sklony. Z toho vyplývá, že to, jaký druh člověka 
si k sobě přitáhnete, přímo závisí na tom, jaké sklony  
a vlastnosti má vaše vlastní mysl. To vy ovládáte tyto 
své sklony. Můžete je řídit jakýmkoliv směrem a při-
táhnout si k sobě jakéhokoliv člověka. 

Takový je zákon přírody. Je neměnný a funguje, 
ať již jej vědomě používáme, či nikoliv.
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Jak vzniká  obrovské  bohatství
Když zemřel pan Carnegie, zjistilo se, že přesto-

že rozdal mnoho ze svých milionů, zanechal po sobě 
bohatství, jež čítá několik milionů dolarů. 

Existují tisíce lidí, jež mu tyto miliony záviděly. 
A ještě více lidí si láme hlavu, jak vymyslet plán k zís-
kání podobného bohatství. 

Dovolte nám, abychom vám sdělili, jak na to. 
Možná vás to inspiruje k dosažení svého vlastního 
bohatství. Nejprve bychom měli zmínit, že Carnegie 
nevládl žádnou schopností, jež by nebyla vlastní ja-
kémukoliv průměrnému člověku. Nebyl géniem a ne-
udělal nic, co by nedokázal každý druhý člověk zopa-
kovat. 

Pan Carnegie nahromadil své miliony tím, že vy-
bíral, kombinoval a řídil mozky ostatních lidí! Brzo 
zjistil, že obchod s ocelí vyžaduje více talentu, než má 
pouze jediný člověk. Dále si uvědomil, že ve většině 
podniků vždy existují alespoň dva druhy lidí – správ-
ce a spekulant. Carnegie, si vybral své muže, vytvořil 
z nich společnost, řídil je a staral se o to, aby byli stále 
nadšení a dychtiví vykazovat co nejlepší služby. Do-
kázal to, že spolupracovali jak mezi sebou, tak s ním. 

Nikdo nemůže získat takové bohatství, nad jakým 
měl vládu Carnegie bez pomoci mozků dalších lidí. 
Množství myšlenek a nápadů, jež dokáže vyproduko-
vat, nahromadit a vlastnit jeden mozek, který jedná 
samostatně a bez pomoci ostatních, je poměrně malé. 
Nicméně množství, jež dokáže jeden mozek nahroma-
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dit a ovládat, pokud jedná v souladu s dalšími velice 
organizovanými myslemi, je prakticky bez limitu. 

Pokud chcete být bohatí, naučte se, jak si k sobě 
přitáhnout lidi s takovou mozkovou kapacitou, jakou 
vy nemáte. Pokud jste typem spekulanta, vyberte si  
za své společníky ty, kteří jsou typem správce. Aby 
byla nějaká organizace úspěšná, musí být správně vy-
vážená. Musí být tvořena lidmi, kteří mají všechny 
nezbytné vlastnosti nutné k dosažení úspěchu. Někdo 
dokáže majetek získat, ale ne jej udržet. Někdo zase 
dokáže majetek udržovat, ale již ne nabýt. Pokud pra-
cují tyto dva druhy lidí v harmonii, společně dokážou 
oboje, majetek získat i udržet. 

Spousta společností přestala prosperovat a nako-
nec zbankrotovala právě proto, že byla řízena lidmi, 
kteří měli dostatek talentu v jednom směru, ale málo 
či žádný talent všech ostatních nutných druhů. Aby 
mohla být nějaká společnost úspěšná, potřebuje více 
než pouhý kapitál. Vyžaduje mozky, jež jsou správně 
vyvážené a jsou směsicí různých odstínů a sloučenin 
dvou základních typů – spekulantů a správců. 

Nejlepší doba v historii
Současnost není příznivou dobou pro ty, kteří věří 

pouze tomu, čemu rozumí. Stejně tak není dnešní doba 
příznivá pro lidi, již zpochybňují schopnost lidského 
mozku vidět za závěs času a uvidět rukopis přírody.

Příroda poskytuje svá tajemství všem, kteří si je 
přejí uvidět. Již nepoužívá hromy a blesky k tomu, aby 
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vystrašila ignorantskou, pověrčivou lidskou rasu. Tuto 
sílu již lidstvo spoutalo. Tahá naše vlaky, vaří naše jíd-
lo, pohání kola našeho průmyslu a během zlomku vte-
řiny nese po celé zemi zvuk našich hlasů. 

Elektřina je v současnosti stále stejnou silou, ja-
kou byla před třemi sty lety, ačkoliv tehdy jsme o ní 
věděli pouze to, že je destruktivní! Nikdy bychom ne-
věřili, že nám bude jednoho dne sloužit jako nejlepší 
pomocník lidstva a bude poslušně plnit naše příkazy. 
Nerozuměli jsme jí, a tudíž jsme se ji až do nedávné 
doby nepokoušeli ovládnout. O elektřině stále nevíme 
poměrně nic, nicméně jsme s ní začali experimentovat 
a to je krok kupředu k objevení toho, co je její podsta-
tou a co dokáže, až o ní zjistíme více.

Elektřina v současnosti zanese lidský hlas kam-
koliv na světě a jednoho dne dokáže totéž i s lidským 
tělem, a to rychlostí, o níž se nám zatím ani nesní. Naše 
metody ovládání elektřiny jsou v současné době velice 
primitivní. Nakonec se ale naučíme, jak tuto vesmír-
nou energii, regulovat a kontrolovat stejně snadno, jak 
nyní čerpáme vodu pomocí zákona gravitace. 

Jak můžeme objevit všechny možnosti, jež v so-
bě skýtá elektřina?

Jak se můžeme napojit na tento úžasný rezervoár 
energie a použít jej dle svých představ?

Jedině díky experimentování – s pomocí předsta-
vivosti! Současná doba je dobou představivosti, zkou-
mání a experimentování. Lidstvo se započalo zbavo-
vat pout strachu a pochybností a chopilo se nástrojů 
pokroku, jež nám ležely u nohou celé věky. 

Současná doba je tou nejúžasnější dobou v historii 
lidstva – úžasná nejenom svým mechanickým vývo-
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jem, ale také vývojem mentálním. Nejenže jsme obje-
vili způsob, jak létat, plavat pod vodou oceánu a přená-
šet svůj hlas po celé zeměkouli, ale také jsme objevili, 
čemu vděčíme za všechny tyto úspěchy – lidské mysli!

Co se týče objevů, k nimž jsme došli s pomo-
cí vědy, bylo posledních padesát let tou nejaktivnější 
érou v celé historii světa. Následujících padesát let nás 
pravděpodobně zavede stejně daleko ve zkoumání lid-
ské mysli, jako nás minulých padesát let zavedlo k mis-
trnému ovládnutí fyziky a mechanických přístrojů.

Zanechte hádek se svými bližními
Kdybychom místo ztráty času a energie tím, že 

oplácíme rány lidem, kteří nás nějak rozzlobili, namířili 
tuto obrovskou sílu konstruktivním směrem – ke stavě-
ní místo k bourání, byli bychom rychle bohatí!

Autor této knihy je přesvědčen, že průměrná oso-
ba stráví tři čtvrtiny svého života zbytečnými a de-
struktivními činy.

Existuje pouze jediný způsob, jak potrestat oso-
bu, jež s vámi jednala nehezky, a to je oplatit zlo dob-
rem. Nejžhavější uhlíky, jež je možné po někom ho-
dit, jsou uhlíky činů milosrdenství, jež jsou odplatou  
za krutost. 

Čas strávený v nenávisti není pouze časem pro-
mrhaným, je to také čas, který postupně udusí jediné 
cenné emoce lidského srdce a učiní z dané osoby člově-
ka neschopného konstruktivní práce. Nenávistné myš-
lenky nezraňují nikoho jiného, než osobu, jež si v nich 
libuje.
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Whisky a morfium nejsou pro lidské tělo o nic 
škodlivější než nenávistné a zlobné myšlenky. Šťastný 
je člověk, jenž je natolik velký a moudrý, aby se do-
kázal povznést nad netoleranci, sobectví, chamtivost 
a malichernou žárlivost. Všechny tyto emoce blokují 
žádoucí impulsy lidské duše a otevírají lidské srdce 
násilí. 

Autor této knihy ještě nikdy neslyšel, že by měl 
někdo užitek ze zlosti. Velké duše většinou obývají 
takové lidské bytosti, které se rozčílí pomalu či málo-
kdy a jež se nikdy nesnaží zničit svého bližního, či jej 
v čemkoliv porazit. 

Člověku, jenž dokáže odpouštět a opravdu zapo-
menout na zranění způsobená svými bližními, může-
me závidět. Takové duše dosáhnou k takovým výši-
nám štěstí, o nichž se většině smrtelníků ani nesní. 

Jak dlouho, ach Bože, jak dlouho bude trvat, než 
se lidstvo naučí chodit po cestě života ruku v ruce, 
vzájemně si pomáhat v duchu lásky, místo toho, aby 
se snažilo navzájem se podrážet? Jak dlouho bude tr-
vat, než se naučíme, že opravdový úspěch v životě je 
měřen stupněm, jakým sloužíme lidstvu? Za jak dlou-
ho pochopíme, že největšího životního požehnání se 
dostane lidem, pro něž je nedůstojné nechat se pokořit 
vulgárním pokušením škodit svým blížním?

Vím, že mě nenávidí kvůli mé srozumitelné 
mluvě, a co jiného tato nenávist dokazuje než to,  
že hovořím pravdu? – To jim dává příležitost a dů-
vod k jejich urážkám, jak zjistíte nyní, či při hlub-
ším zkoumání. 

Socrates


