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Autorov príhovor

Autorov príhovor
kniha je pragmatická, nie filozofická – je
Táto
praktickým manuálom, nie pojednaním o teóriách. Je určená mužom a ženám, ktorých najväčšou
núdzou sú peniaze, a ktorí chcú najprv zbohatnúť a až
potom filozofovať. Je pre tých, ktorí chcú výsledky
a sú ochotní konať na základe vedeckých záverov bez
toho, aby prešli všetkými procesmi, ktorými sa tieto
závery dosiahli.
Očakáva sa, že čitateľ prijme tieto princípy
s vierou, rovnako ako by s vierou prijal tvrdenia o zákonoch elektrickej činnosti, keby ich vyhlásil Marconi
alebo Edison, a pravdivosť tvrdení dokáže ich dodržiavaním bez strachu a váhania. Každý človek, ktorý
bude takto konať, sa určite stane bohatým, pretože
veda aplikovaná v tomto dokumente je exaktná a akákoľvek chyba je vylúčená.
Pri písaní tejto knihy som sa, kvôli čistote
a jednoduchosti štýlu, vzdal všetkých iných úvah, aby
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jej všetci mohli porozumieť.
Všetky predstavené postupy boli odvodené zo
záverov filozofie. Boli dôkladne otestované a prešli
najvyšším testom praktickej skúsenosti. Fungujú.

k
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Právo byť bohatý

N

ech sa na chválu chudoby povie čokoľvek, faktom zostáva, že pokiaľ človek nie je bohatý,

nemôže žiť plnohodnotný a úspešný život.
Nikto nemôže rozvinúť svoje vnútro a talent
v plnej miere, pokiaľ nemá väčší peňažný obnos,
pretože na jeho rozvíjanie potrebuje mnoho vecí
a tieto veci si nebude môcť zadovážiť, pokiaľ nebude
mať dosť peňazí.
Používaním rôznych vecí rozvíja človek svoju
myseľ, dušu i telo. Ak chce človek, v dnešnom spoločenskom usporiadaní, veci vlastniť, potrebuje peniaze.
Základom pokroku preto musí byť veda o tom, ako sa
stať bohatým.
Cieľom každého života je vývoj a všetko živé má
neodňateľné právo na taký vývoj, akého je schopné.
Právo človeka na život znamená právo neobmedzene používať všetky prostriedky potrebné na plný
duchovný, mentálny a fyzický vývoj; alebo inými
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slovami, právo byť bohatý.
V tejto knihe nebudeme rozprávať o bohatstve obrazným spôsobom. Byť

bohatý

neznamená

byť

spokojný s málom. Nikto by sa nemal uspokojiť
s málom, ak je schopný využívať a tešiť sa z viac.
Zámerom prírody je rozvoj a pokrok života a každý
by mal mať dostatok prostriedkov na to, aby mohol
prispievať k sile, elegancii, kráse a hojnosti života.
Uspokojiť sa s málom je hriech.
Osoba, ktorá vlastní všetko, čo potrebuje na vyjadrenie svojho najvyššieho potenciálu, je bohatá, ale
žiadny človek, ktorý nemá dosť peňazí, nemôže mať
všetko, čo chce. Život pokročil tak ďaleko a stal sa
takým komplikovaným, že na život, ktorý sa aspoň
približuje k plnosti, potrebuje aj ten najobyčajnejší
človek značný obnos peňazí. V každej ľudskej bytosti
je prirodzená túžba byť tým, čím môže byť pri svojom
plnom vyjadrení. Túžba zrealizovať prirodzené možnosti je vlastná ľudskej povahe. Nemôžete nechcieť
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plne realizovať svoj potenciál. Úspech v živote
znamená stať sa tým, čím chcete byť. Aby ste to
dosiahli, k tomu je nutné používať a zužitkovávať
veci. Ale slobodne využívať tieto veci môžete len
vtedy, ak ste dostatočne bohatý nato, aby ste si ich
mohli kúpiť. Preto je pochopenie vedy o bohatstve
najpodstatnejšou zo všetkých vedomostí.
Na túžbe po bohatstve nie je nič zlé. Túžba po
bohatstve je v skutočnosti túžba po bohatšom, plnšom
a hojnejšom živote – a táto túžba je chvályhodná.
Človek, ktorý netúži žiť vo väčšej hojnosti, nie je
normálny, rovnako ako človek, ktorý netúži mať dostatok peňazí na veci, ktoré chce.
Existujú tri dôvody, pre ktoré žijeme: Žijeme pre
telo, žijeme pre myseľ, žijeme pre dušu. Ani jeden
z nich nie je lepší alebo posvätnejší než ostatné. Všetky sú rovnako žiadúce a ani jeden z trojice – telo,
myseľ alebo duša – nemôže žiť plne, pokiaľ je jeden zo
zvyšných nedostatočne vyjadrený. Nie je správne, ani
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ušľachtilé, žiť iba pre dušu a odmietať myseľ alebo
telo, a takisto nie je správne žiť len pre intelekt
a odmietať telo alebo dušu.
Všetkým sú nám dobre známe nepekné následky
toho, keď človek žije len pre telo a odmieta myseľ
a dušu. Vidíme, že pravý život spočíva v úplnom vyjadrení všetkého, čo človek môže realizovať cez telo,
myseľ a dušu. Nikto nemôže byť skutočne šťastný
alebo spokojný, pokiaľ jeho telo nežije plne v každej
svojej funkcii – a to isté platí pre jeho myseľ a dušu.
Kdekoľvek existuje nevyjadrená schopnosť alebo dochádza k dysfunkcii, príčinou je nenaplnená túžba.
Túžba je možnosť hľadajúca vyjadrenie alebo funkcia
hľadajúca činnosť. Telo človeka nemôže plne žiť bez
dobrého jedla, pohodlného oblečenia, teplého prístrešku alebo ak príliš ťažko pracuje. Oddych a regenerácia
sú potrebné pre jeho fyzický život.
Myseľ človeka nemôže žiť plne bez kníh a ich
študovania, bez možnosti cestovať a poznávať, alebo
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bez duševných priateľských vzťahov.
Pre plný život mysle potrebuje človek intelektuálne
osvieženie, potrebuje sa obklopiť umeleckými predmetmi, ktoré môže používať a krásou, ktorú je
schopný oceniť.
Pre plný život duše potrebuje človek lásku, no jej
plné vyjadrenie je potláčané práve chudobou.
Najväčšie šťastie človeka spočíva v obdarúvaní
tých, ktorých má rád – láska nachádza svoje najprirodzenejšie a najspontánnejšie vyjadrenie práve
v dávaní. Človek, ktorý nemá čo dať, nemôže zastávať
svoje miesto ako partner, rodič, občan alebo ako
ľudská bytosť. Práve v používaní materiálnych vecí
nachádza človek plný život pre svoje telo, rozvíja
svoju myseľ a odhaľuje svoju dušu. Byť bohatým je
preto nesmierne dôležité. Ak po tom túžite, je to úplne
prirodzené.
Ak ste normálny muž či žena, inak to ani nemôžete
cítiť. Je úplne v poriadku, keď venujete svoju pozor-
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nosť vede o bohatstve, pretože táto veda je najušľachtilejšou a najpotrebnejšou zo všetkých náuk. Ak
zanedbávate toto štúdium, zanedbávate svoju povinnosť voči sebe samému, voči Bohu, aj voči ľudstvu.
Lebo pre Boha a ľudstvo nemôžete vykonať väčšiu
službu ako tú, že urobíte zo seba to najlepšie, čo
môžete.

k
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Veda o bohatstve a ako ho získať
veda o tom, ako zbohatnúť a je rovnako
Existuje
exaktná ako algebra alebo aritmetika. Existujú
určité zákony, ktoré riadia proces nadobúdania bohatstva a ak ich človek pochopí a bude sa nimi riadiť,
zbohatne s matematickou presnosťou. Peniaze a majetok prichádzajú ako následok robenia vecí istým spôsobom a tí, ktorí robia veci týmto určitým spôsobom –
či už vedome alebo nevedome – zbohatnú, zatiaľ čo
iní, ktorí tak nečinia – aj keď sú schopní a tvrdo
pracujú – zostanú chudobní.
Rovnaké príčiny spôsobujú rovnaké následky. Je to
prirodzene pôsobiaci zákon, a preto človek, ktorý sa
naučí robiť veci spomínaným istým1 spôsobom, zaručene zbohatne.
Nasledujúce fakty dokazujú pravdivosť vyššie
1

Čoskoro si zvyknete na frázu „istý spôsob“! Všimnite si, že slovo
„istý“ má dva významy, pričom sú tu oba platné. „Istý“ ako určitý
alebo konkrétny a „istý“ ako nepochybný, stopercentný.
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uvedeného tvrdenia:
Stať sa bohatým nie je otázkou prostredia, pretože
keby to tak bolo, v určitej oblasti by boli všetci ľudia
bohatí. Ľudia jedného mesta by boli majetní, zatiaľ čo
ľudia v iných mestách by boli chudobní, alebo obyvatelia jedného štátu by sa kúpali v hojnosti, zatiaľ čo
obyvatelia susedného štátu by treli biedu.
Ale všade, kde sa pozrieme, vidíme žiť bohatých
i chudobných vedľa seba, v tom istom prostredí a často majú dokonca aj rovnaké povolania.
Ak dvaja ľudia žijú v rovnakej lokalite, pracujú
v tom istom odbore a jeden zbohatne, pričom druhý
zostáva chudobný, poukazuje to na fakt, že prostredie
nemá vplyv na to, koľko zarábame. Niektoré lokality
môžu byť priaznivejšie než iné, ale opäť, ak jeden
človek bohatne, zatiaľ čo iný nie, znamená to, že
bohatnutie

je

výsledkom

robenia

vecí

určitým

spôsobom.
Okrem toho, schopnosť robiť veci istým spôsobom
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nepramení z talentu, pretože je mnoho talentovaných
ľudí, ktorí sú chudobní, a naopak, mnohí bohatí ľudia
neoplývajú talentom.
Keď sa pozrieme na majetných ľudí, prídeme na to,
že v mnohých ohľadoch sú priemerní a nemajú väčší
talent alebo schopnosti než iní ľudia. Je zrejmé, že
nebohatnú kvôli svojmu nezvyčajnému talentu, či
schopnostiam, ktoré iní nemajú, ale vďaka tomu, že
robia veci istým spôsobom.
Zbohatnutie nie je výsledkom šetrenia alebo sporivosti. Mnohí lakomci sú chudobní, zatiaľ čo ľudia,
ktorí peniaze voľne míňajú, sú často bohatí.
Bohatnutie nie je ani výsledkom robenia vecí, ktoré
ostatní nedokážu, pretože dvaja ľudia vykonávajúci
rovnaké povolanie robia takmer to isté, no kým jeden
zbohatne, druhý zostáva chudobný alebo skrachuje.
Zo všetkých spomínaných pozorovaní vyplýva, že
na to, aby niekto zbohatol, musí robiť veci istým
spôsobom.
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Ak je bohatnutie následkom robenia vecí istým
spôsobom a ak rovnaké príčiny vyvolávajú rovnaké
následky, potom každý človek, ktorý dokáže robiť veci
týmto spôsobom, bohatne a celá problematika sa
posúva do roviny exaktnej vedy.
Tu sa naskytá otázka, či robenie vecí týmto spôsobom nie je také náročné, že len málo ľudí je schopných
aplikovať ho. Ako sme mali možnosť vidieť, nie je to
pravda (pokiaľ hovoríme o prirodzenej schopnosti).
Talentovaní ľudia bohatnú, babráci bohatnú, vysoko
inteligentní ľudia bohatnú, veľmi hlúpi ľudia bohatnú,
fyzicky silní ľudia bohatnú a slabí a chorľaví bohatnú
tiež.
Istý stupeň schopnosti myslieť a chápať je pochopiteľne potrebný a pokiaľ táto prirodzená schopnosť
človeku nechýba, každý muž a žena, ktorí sú schopní
prečítať a pochopiť tieto riadky, určite môžu zbohatnúť.
Taktiež sme videli, že to nie je otázka prostredia.

19

Veda o bohatstve a ako ho získať

Áno, v niečom je lokalita dôležitá. Nikto by nešiel
robiť obchody do srdca Sahary.
Ak chce človek zbohatnúť, nutne potrebuje pracovať s ľuďmi a byť tam, kde sú ľudia, s ktorými môže
prichádzať do styku. A pokiaľ títo ľudia inklinujú
k podobnej činnosti ako je tá vaša, tým lepšie pre vás.
A to je, čo sa týka prostredia, všetko. Ak ktokoľvek iný
vo vašom meste môže zbohatnúť, potom môžete aj vy
a pokiaľ zbohatne hocikto iný vo vašom štáte, môžete
aj vy.
Opäť to nie je o výbere konkrétnej obchodnej činnosti alebo profesie. Ľudia bohatnú v každom odbore
a v každej profesii, zatiaľ čo ich susedia s rovnakým
zamestnaním zostávajú chudobní.
Pravdou však zostáva, že najúspešnejší môžete byť
v oblasti, ktorá sa vám páči a ktorá vás oslovuje.
A pokiaľ máte určitý, dobre vyvinutý talent, najviac sa
vám bude dariť v profesii, pri ktorej môžete tento
talent uplatňovať.
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Tiež sa vám bude dariť viac, ak budete obchodovať
na mieste, ktoré podporí vaše podnikanie: zmrzlina by
sa určite lepšie predávala v teplom podnebí než
v Grónsku, a lovu lososov by sa lepšie darilo v severozápadných krajinách než na Floride, kde sa žiadne
lososy nevyskytujú.
No nehľadiac na tieto všeobecné obmedzenia,
bohatnutie nie je závislé na angažovaní sa v určitom
konkrétnom odbore, ale na vašej učenlivosti robiť veci
istým spôsobom. Ak v súčasnosti podnikáte a niekto
vo vašom okolí podniká v rovnakom odbore a bohatne, zatiaľ čo vy zostávate chudobný, je to jednoducho
tým, že nerobíte veci rovnakým spôsobom ako
dotyčný človek.
Nedostatok kapitálu nikomu nebráni, aby sa stal
bohatým. Samozrejme, ak získate kapitál, zarábanie je
ľahšie a rýchlejšie, no ak má človek kapitál, bohatý už
je a nepotrebuje sa ním stať. Nezáleží na tom, aký ste
chudobný – ak začnete robiť veci istým spôsobom,
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začnete bohatnúť a začnete aj nadobúdať kapitál.
Získavanie kapitálu je súčasťou procesu bohatnutia
a je čiastkovým výsledkom robenia vecí istým spôsobom.
Môžete byť najchudobnejšou osobou kontinentu
a mať vysoké dlhy. Nemusíte mať žiadnych priateľov,
vplyv, ani zdroje, ale ak začnete robiť veci istým spôsobom, zákonite musíte začať bohatnúť, pretože rovnaké
príčiny musia spôsobovať rovnaké následky. Ak nemáte kapitál, môžete ho získať. Ak podnikáte v nesprávnom odvetví, môžete začať podnikať v inom, pre vás
vhodnom odvetví. Ak ste na nesprávnom mieste,
môžete si nájsť vhodnejšie.
Začať môžete vo svojom súčasnom povolaní, na
súčasnom mieste, uplatňovaním istého spôsobu, ktorý
vám vždy prinesie úspech. Musíte začať žiť v súlade
so zákonmi pôsobiacimi vo stvorení.

k
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Je príležitosť monopolizovaná?

N

ikto nezostáva chudobný preto, žeby si iní ľudia
zmonopolizovali bohatstvo a postavili okolo

neho plot. Niektoré cesty môžu byť pre vás pri podnikaní uzavreté, ale existujú iné cesty, ktoré sú vám
otvorené.
V rôznych obdobiach prúdia vlny príležitostí rôznymi smermi, podľa potrieb celku a konkrétneho
stupňa spoločenského vývoja, ktorý bol dosiahnutý.
Človeka, ktorý nepôjde proti prúdu, ale naopak bude
„plávať“ s vlnami, čaká kopec príležitostí.
Takže robotníci, či už jednotlivci alebo ako trieda,
nie sú ukrátení o príležitosti. Robotníci nie sú „držaní
skrátka“ svojimi majstrami, nie sú „vykorisťovaní“
koncernmi a veľkými spoločnosťami. Ako trieda sú
tam, kde sú, pretože nerobia veci istým spôsobom.
Robotnícka trieda by sa mohla stať vládnúcou
triedou, keby začala robiť veci žiadúcim spôsobom.
Zákon bohatstva platí rovnako pre nich ako aj pre
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ostatných. Toto je ich lekcia a pokiaľ budú robiť veci
tak ako doteraz, zostanú tam, kde sú. Avšak individuálny robotník nie je viazaný na triedu ako celok, ktorý
nepozná tieto zákony.
Jednotlivec môže nasledovať prúd príležitostí pre
zbohatnutie a táto kniha ho naučí ako nato.
Nikto nežije v chudobe preto, žeby bohatí vlastnili
majetky na ich úkor. Vo stvorení je všetkého viac než
dosť pre všetkých. Pre každú rodinu na svete by
mohol byť postavený taký veľký dom ako je Kongresová hala vo Washingtone, zo stavebného materiálu
získaného z amerického kontinentu; a intenzívnym
zušľachťovaním tejto krajiny by sa mohol produkovať
dostatok vlny, bavlny, ľanu a hodvábu nato, aby bol
každý človek na Zemi zaodetý parádnejšie než bol
Šalamún v celej svojej sláve, a každý by mohol byť
gurmánsky nasýtený. Viditeľné zásoby sú prakticky
nevyčerpateľné a neviditeľné zásoby sú skutočne
nevyčerpateľné.
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Všetko, čo vidíte na Zemi, vzniká z jedinej, pôvodnej
substancie, z ktorej pochádzajú všetky veci. Neustále
vznikajú nové formy a staré sa rozkladajú, no všetky
veci sú sformované z jedinej substancie.
Nesformovaná hmota alebo pôvodná substancia je
kvantitatívne neobmedzená. Vznikol z nej celý svet,
no na jeho stvorenie nebola spotrebovaná celá. Pôvodná substancia, nesformovaná hmota – prvotný materiál všetkých vecí, preniká skrz formy viditeľného
sveta i pomedzi ne. Mohlo by sa sformovať tisíckrát
viac než bolo doteraz vytvorené, a predsa by sa zdroj
prvotného materiálu nevyčerpal.
A preto, nikto nie je chudobný z dôvodu, že by
bola chudobná príroda alebo snáď preto, že by existoval nedostatok. Príroda je nevyčerpateľným zdrojom bohatstva, zásoby sa nikdy neminú. Prvotná
substancia je živá kreatívna energia, ktorá neustále
vytvára nové formy. Ak sa zásoby stavebného
materiálu minú, zvýši sa jeho produkcia. Ak jedlo
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a materiál na odievanie, následkom vyčerpania pôdy,
nebudú k dispozícii, dôjde k jej obnove alebo sa
vytvorí viac pôdy. Ak všetko zlato a striebro bude
vyťažené a ľudstvo ich bude stále potrebovať pre svoj
vývoj, vytvorí sa ho z nesformovanej hmoty viac. Táto
substancia vníma potreby ľudstva a nedopustí, aby
svet zostal bez nejakej prospešnej veci.
Toto platí pre ľudstvo ako celok. Druh ako celok je
vždy bohatý a ak sú jednotlivci chudobní, je to preto,
lebo nedodržiavajú istý spôsob robenia vecí, ktorý
prináša jednotlivcovi hojnosť.
Nesformovaná substancia je inteligentná – je to
substancia, ktorá myslí. Je živá a vždy pobáda k väčšiemu rozkvetu života.
Hľadanie plnšieho prežívania je prirodzeným a
vlastným impulzom života; vlastnosťou inteligencie je
túžba

rásť

a vlastnosťou

vedomia

je

hľadanie

spôsobov ako rozšíriť svoje hranice a nájsť plnšie
vyjadrenie. Svet foriem vznikol z nesformovanej živej
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substancie, ktorá vkladala samú seba do foriem,
z túžby plnšie sa vyjadriť.
Celý svet je veľká živá bytosť, prirodzene usilujúca
o väčšie prežívanie a plnšie pôsobenie. Príroda je sformovaná pre vývoj života a jej hnacím motívom je
napredovanie, rozkvet života. A práve preto, všetko,
čo je schopné prispieť k rozkvetu života, je štedro
obdarované. Nedostatok nemôže existovať, iba ak by
Boh poprel samého seba a zničil svoje vlastné dielo.
Nie ste chudobní kvôli nízkym zásobám bohatstva.
Je faktom, na ktorý neskôr poukážem, že dokonca aj
zdroje nesformovanej substancie sú ovládané mužmi
a ženami, ktorí robia veci istým spôsobom.

k
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M

yšlienka je jedinou silou, ktorá môže z nesformovanej substancie dať vzniknúť hmatateľné-

mu bohatstvu. Materiál, z ktorého pochádzajú všetky
veci, je substancia, ktorá myslí a myšlienka na formu
v tejto substancii túto formu vytvára.
Prvotná substancia vyvíja pohyb podľa vlastných
myšlienok; každá forma a každý proces, ktorý môžeme

vidieť

v prírode,

je

viditeľným

vyjadrením

myšlienky prvotnej substancie. Keď nesformovaná
substancia myslí na formu, táto forma sa rodí; keď
myslí na pohyb, vzniká pohyb. Takto boli stvorené
všetky veci.
Žijeme vo svete myšlienok, ktorý je súčasťou
myšlienky stvorenia. Predstava (myšlienka) pohybujúceho sa vesmíru, pôsobiaca na nesformovanú
substanciu a mysliacu energiu – pohybujúc sa podľa
tejto predstavy – nabrala formu planetárnych systémov a udržiava si túto podobu. Mysliaca substancia
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sa sformuje podľa myšlienky a podľa nej sa aj začne
pohybovať.
Podržanie myšlienky obiehajúceho systému planét
a svetov viedlo k sformovaniu týchto telies v mysliacej
substancii.
Myšlienka na formu pomaly rastúceho duba ju
taktiež zodpovedajúcim spôsobom formuje, hoci to
môže trvať aj stáročia, kým je dielo zavŕšené. Zdá sa,
že nesformovaná substancia sa pri procese tvorenia
pohybuje v líniách pohybu, ktoré sama ustanovila.
Inými slovami, myšlienka na dub nespôsobí okamžité
sformovanie dospelého stromu, ale uvedie do pohybu
sily, ktoré vytvoria strom v súlade s danými zákonmi
rastu.
Každá myšlienková forma, podržaná v mysliacej
substancii, vedie k vytvoreniu formy, ale vždy, alebo
aspoň vo všeobecnosti, v súlade s už zavedenými
zákonmi.
Pri myšlienke na dom určitej konštrukcie sa nesfor-
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muje dom okamžite, ale pritiahne tvorivé energie,
ktoré už pôsobia vo sfére výroby a obchodu, a nasmeruje ich tak, aby bol dom rýchlo postavený. A keby
neexistovali žiadne také kanály, s ktorými by mohla
tvorivá energia pracovať, potom by sa dom sformoval
priamo z prvotnej substancie, bez toho, aby sa čakalo
na pomalé procesy organického a anorganického
sveta.
Žiadna myšlienková forma nemôže pôsobiť na prvotnú
substanciu bez toho, aby nevytvorila formu.
Každý človek je mysliacim centrom a je schopný
vytvárať myšlienky. Každá forma, ktorej dáva človek
podobu svojimi rukami, musí najprv existovať v jeho
mysli. Človek nemôže vytvoriť nič, čo by predtým
v jeho mysli neexistovalo.
Ľudstvo doposiaľ obmedzovalo svoje úsilie na
prácu rúk, manuálnu prácu vo svete hmotných
foriem, pričom menilo alebo obmieňalo podoby týchto
foriem. Ľudstvu nikdy nenapadlo, že by mohlo tvoriť
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nové formy pomocou sily myšlienok, ktorá pôsobí na
nesformovanú substanciu.
Ak si človek predstaví konkrétnu formu, materiál
na jej vytvorenie získa z prírody a svojej myšlienke dá
fyzickú podobu. Doposiaľ ľudia vyvinuli málo úsilia,
alebo vôbec žiadne, nato, aby mohli spolupracovať
s nesformovanou

inteligenciou

–

spolupôsobiť

„s Otcom“. Človek ani len nesníval, že by mohol
„robiť to, čo videl robiť Otca.“ Človek pretvára a upravuje existujúce formy manuálnou prácou a vôbec
nevenuje pozornosť otázke, či by mohol vytvárať veci
z nesformovanej substancie tým, že by jej prekomunikoval svoje myšlienky.
Predsavzali sme si dokázať, že je to možné –
dokázať, že hociktorý muž či žena sú toho schopní –
a ukázať ako nato. Začneme uvedením troch základných princípov.
Po prvé, tvrdíme, že existuje jedinečná nesformovaná energia alebo substancia, z ktorej vznikli všetky
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veci. Všetky, na pohľad mnohoraké rôzne prvky, sú
len odlišnými podobami jediného prvku. Všetky
nespočetné formy v organickej a anorganickej prírode
sú rôzne tvary pochádzajúce z jedinej substancie.
A táto substancia je schopná myslenia – myšlienka
podržaná

v substancii

vytvára

myšlienkovú

formu.

Myšlienka v mysliacej substancii produkuje tvary.
Ľudská bytosť je mysliacim centrom a je schopná
tvoriť myšlienky. Ak vie človek prekomunikovať svoje
myšlienky prvotnej mysliacej substancii, potom môže
tvoriť a formovať veci, na ktoré myslí.
Zhrnuté a podčiarknuté:
Existuje mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetky
veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe preniká, prestupuje
a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu, ktorá je
obrazom významu myšlienky.
Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach
a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže
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vytvoriť vec, na ktorú myslí.
Niekto by sa mohol opýtať, či môžem tieto tvrdenia
dokázať. Bez toho, aby som zachádzal do detailov,
môžem odpovedať – áno, môžem to dokázať, ako
pomocou logiky, tak aj skúsenosťou.
Spätným odvodzovaním sa dostaneme od formy
k myšlienke a od nej k prvotnej mysliacej substancii;
a postupným odvodzovaním sa dostaneme od spomínanej mysliacej substancii k schopnosti človeka sformovať to, čo myslí.
A moja skúsenosť potvrdzuje, že je to tak. Tá je
mojim najsilnejším dôkazom.
Ak človek zbohatne na základe poznatkov tejto
knihy, podporuje to moje tvrdenia, ale ak zbohatne
každý človek riadiaci sa touto knihou, je to priamy
dôkaz, až kým sa nenájde niekto, kto prešiel procesom
a zlyhal. Teória je pravdivá dovtedy, kým niekde
nezlyhá. Ale tento proces nezlyhá, pretože každý, kto
robí presne to, čo sa píše v tejto knihe, zbohatne.
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Tvrdíme, že na to, aby ľudia zbohatli, musia robiť
veci istým spôsobom, a aby sa tak stalo, musia sa
naučiť istým spôsobom aj myslieť.
Spôsob, akým človek robí veci, priamo odráža
spôsob, akým myslí.
Aby ste mohli robiť veci spôsobom, akým ich
chcete robiť, musíte získať schopnosť myslieť spôsobom, akým myslieť chcete. Toto je prvý krok k bohatstvu.
A myslieť spôsobom, akým myslieť chcete, znamená myslieť PRAVDU, bez ohľadu nato, ako sa veci
javia.
Každý človek má prirodzenú, vrodenú schopnosť
myslieť to, čo myslieť chce, no vyžaduje to ďaleko viac
úsilia ako myslieť myšlienky, ktoré sa nám vynárajú
pri pohľade na veci. Myslieť podľa toho, ako sa veci
javia, je jednoduché, no myslieť pravdu, bez ohľadu
na to ako sa veci javia, je namáhavé a vyžaduje to
oveľa viac síl než akákoľvek iná práca.
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Neexistuje žiadna práca, ktorá by vyžadovala viac
úsilia, než je vytrvalé a konzistentné myslenie. Je to
najťažšia práca na svete. A to platí najmä vtedy, keď je
pravda opakom toho, čo vidíme.
Všetko, čo sa prejavuje vo viditeľnom svete, má
tendenciu vytvárať v mysli obrazy, ktoré však nemusia zodpovedať skutočnosti. Myseľ tieto obrazy prijíma a tomuto sa možno vyhnúť jedine udržiavaním
PRAVDY vo svojom vedomí.
Pri pohľade na chudobu vzniknú vo vašej mysli
zodpovedajúce obrazy, ale len v prípade, že nebudete
schopní vidieť pravdu o tom, že chudoba v skutočnosti neexistuje, existuje iba hojnosť.
Myslieť na zdravie, keď vaše zmysly vnímajú
choroby, alebo myslieť na bohatstvo uprostred zdania
chudoby, si vyžaduje silu, no ktokoľvek, kto túto silu
získa, stane sa majstrom mysle. Taký človek môže
zdolať osud a dosiahnuť čo chce.
Túto silu možno získať osvojením si faktu, ktorý
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stojí za všetkým, čo vidíme, a tým je jedinečná
mysliaca substancia, z ktorej a pomocou ktorej vznikajú všetky veci.
Ďalej je potrebné pochopiť, že z každej myšlienky
podržanej v tejto substancii vzniká forma. Človek
môže na túto substanciu pôsobiť svojimi myšlienkami
takým spôsobom, aby ich sformoval do viditeľnej
podoby.
Keď si toto uvedomíme, zmiznú všetky pochybnosti a strach, pretože je jasné, že môžeme vytvoriť
všetko, čo chceme, dosiahnuť čo chceme a stať sa tým,
kým chceme byť. Prvým krokom k bohatstvu je prijatie troch základných, vyššie uvedených tvrdení, a aby
sme ich zdôraznili, zopakujeme si ich:
Existuje mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetky
veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe preniká, prestupuje
a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu, ktorá je
obrazom významu myšlienky.
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Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach
a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže
vytvoriť vec, na ktorú myslí.
Všetky ostatné koncepty sveta je nutné dať bokom
a usilovať sa o pochopenie týchto princípov, až kým
ich v sebe neukotvíte a nestanú sa vašou súčasťou.
Čítajte si tieto tvrdenia znovu a znovu. Zapamätajte si
každé slovo a uvažujte nad nimi dovtedy, kým úplne
neprijmete ich význam. Ak vás prepadne pochybnosť,
zahoďte ju za hlavu. Nepočúvajte argumenty proti
týmto myšlienkam. Nechodievajte do kostolov alebo
na prednášky, kde sa kážu alebo učia opačné koncepty. Nečítajte časopisy a knihy, ktoré ponúkajú odlišné
myšlienky. Ak sa necháte zmiasť vo svojich poznatkoch, viere a presvedčení, všetko vaše úsilie vyjde na
navnivoč.
Nepýtajte sa prečo sú tieto veci pravdivé, ani o tom
nešpekulujte. Jednoducho tomu dôverujte. Veda o bohatstve začína absolútnym prijatím uvedeného.
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M

usíte sa zbaviť aj posledného prášku starej
domnienky, že existuje Božstvo, ktoré chce,

aby ste boli chudobní, a ktoré je uctievané vašou
chudobou.
Inteligentná substancia, ktorá je všetkým a žije vo
všetkom, vrátane vás, má svoje vlastné vedomie.
Keďže ide o živú substanciu s vedomím, musí mať
vlastnú túžbu po rozvoji života, akú má každá živá
inteligencia. Všetko živé musí neustále hľadať možnosti rozvoja vlastného života, pretože život sám sa
chce a musí rozvíjať.
Semienko, ktoré dopadne na zem, vyklíči a svojim
životným

procesom

produkuje

stovky

ďalších

semienok. Život svojím žitím rozmnožuje sám seba. Je
to večné prekvitanie života. Musí tak činiť, ak má
vôbec pokračovať jeho existencia.
Inteligencia má rovnakú túžbu po nepretržitom
rozvoji. Každá myšlienka, ktorú myslíme, nutne
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vyvoláva ďalšiu myšlienku. Naše vedomie sa neustále
rozširuje. Každý fakt, ktorý sa naučíme, vedie
k poznaniu ďalšieho faktu. Naše poznanie sa neustále
rozširuje. Každý talent, ktorý kultivujeme, prebúdza
túžbu rozvíjať iný talent. Sme riadení nutkaním života, hľadať expanziu života, vedieť viac, robiť viac,
a napokon byť viac.
Nato, aby sme vedeli viac, robili viac a boli viac,
potrebujeme vlastniť viac. Musíme mať veci, ktoré
môžeme používať, pretože pri ich používaní sa učíme,
pracujeme a sme. Potrebujeme zbohatnúť, aby sme
mohli plnšie žiť.
Túžba po bohatstve je jednoducho spôsobilosť
plnšie prežívať. Každá túžba je úsilie nevyjadrenej
možnosti o činnosť. To, čo vedie k túžbe, je sila hľadajúca možnosť prejavenia. To, čo vo vás túži po väčšom
bohatstve, je to isté, čo spôsobuje, že rastlina rastie – je
to život hľadajúci plnšie vyjadrenie.
Jedinečná živá substancia je podriadená tomuto
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všepôsobiacemu zákonu všetkého živého. Je preniknutá túžbou po bohatšom prežívaní, a preto má
potrebu vytvárať veci. Táto jedinečná substancia túži
žiť vo vás a prejaviť sa cez vás.
Boh túži po tom, aby ste sa stali bohatými. Chce,
aby ste zbohatli a vlastnili veci, pri používaní ktorých
sa môže Boh cez vás lepšie prejaviť. Môže vo vás žiť,
pokiaľ máte neobmedzený prístup k prostriedkom
života.
Stvorenie chce, aby ste mali všetko, po čom túžite.
Príroda je vašim plánom naklonená. Všetko je tu
prirodzene pre vás. Zžite sa s tým, že je to pravda.
Avšak nezabúdajte, že váš zámer by mal byť
v súlade

so

zámerom

Života.

Musíte

usilovať

o skutočný život, nie si len užívať a bažiť po telesných
pôžitkoch. Život je vykonávaním funkcie; a človek
skutočne prežíva svoj život iba vtedy, ak vykonáva
a napĺňa všetky svoje funkcie – fyzickú, duševnú
a duchovnú – tak ako je toho najlepšie schopný, a bez
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toho, aby nejakú realizoval nadmerne.
Neusilujte o bohatstvo, aby ste sa mali ako prasa
v žite, alebo aby ste ukojili živočíšne pudy. To nie je
pravý život. Ale plnenie každej fyzickej funkcie je
súčasťou života a ak človek úplne odmieta prirodzené,
zdravé impulzy tela, nežije svoj život plnohodnotne.
Neusilujte o bohatstvo, aby ste uspokojili čisto
intelektuálne potreby, neusilujte o poznanie len preto,
aby ste uspokojili ambíciu zatieniť ostatných alebo sa
stať slávnym. Toto všetko je oprávnenou súčasťou
života, no človek, ktorý usiluje výlučne o intelektuálne
pôžitky, žije svoj život len čiastkovo a nikdy nebude
skutočne naplnený.
Neusilujte o bohatstvo čisto pre dobro ostatných,
nechcite stratiť samých seba pre spásu ľudstva,
nehľadajte potešenie vo filantropii a sebaobetovaní.
Radosti duše sú iba časťou života a nie sú lepšie ani
vznešenejšie než akákoľvek iná časť.
Chcete sa stať bohatým, aby ste mali čo jesť a piť,
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aby ste sa mohli tešiť, keď je čas radosti, aby ste sa
mohli obklopiť krásou, aby ste videli vzdialené
krajiny, oblažili svoju myseľ a rozvíjali svoj intelekt.
Chcete bohatstvo, aby ste mohli ľúbiť iných a robiť
láskavé veci, a aby ste mohli pomáhať svetu nájsť
pravdu.
No pamätajte si, že extrémny altruizmus nie je lepší
ani šľachetnejší než extrémna sebeckosť, obidva sú
nesprávne. Zbavte sa predstavy, že Boh chce, aby ste
sa za druhých obetovali, a že si tým môžete zabezpečiť jeho náklonnosť. Boh nič také nepožaduje. Boh
chce, aby ste vyťažili čo najviac zo seba kvôli sebe
a pre druhých. A tým, že urobíte seba najlepším,
akým môžete byť, pomôžete druhým oveľa viac než
akýmkoľvek iným spôsobom.
Iba zbohatnutím môžete vydať zo seba to najlepšie,
takže je správne a chvályhodné zamýšľať sa v prvom
rade nad tým.
Avšak pamätajte na to, že substancia túži dávať
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všetkým, a chce viac prežívania pre všetkých. Je
nemožné, aby niekomu odopierala zo života, pretože
sa, v túžbe po hojnosti a živote, nachádza v rovnakej
miere vo všetkých veciach.
Inteligentná substancia bude pracovať pre vás, no
nie tak, že by ubrala inému, aby potom dala vám.
Zabudnite na myšlienku súťaženia. Máte tvoriť, nie
sa pretekať o to, čo už bolo vytvorené.
Nemusíte nikomu nič zobrať.
Nemusíte uzatvárať špekulatívne obchody.
Nemusíte podvádzať, ani nikoho zneužívať.
Nepotrebujete, aby niekto pre vás pracoval za
menej peňazí, než si naozaj zaslúži.
Nemusíte túžobne hľadieť na majetok druhých.
Môžete nadobudnúť všetko, čo majú iní, bez toho, aby
oni o to prišli. Máte byť tvorivý, nie súťažiť. Takto
dosiahnete to, po čom túžite, ale takým spôsobom, že
keď to dosiahnete, každá zúčastnená osoba bude mať
viac než má teraz.
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Som si vedomý toho, že je mnoho takých, ktorí
zbohatli úplne opačným spôsobom než som načrtol
vyššie a môžem k tomu podať vysvetlenie. Ľudia
tohto typu zbohatnú vďaka svojej nezvyčajne silnej
schopnosti súťažiť a niekedy sa nevedome spájajú so
substanciou pre jej vysoký zámer a úsilie po všeobecnom

budovaní

pomocou

priemyselnej

evolúcie.

Rockefeller, Carnegie, Morgan a iní boli nevedomými
konateľmi inteligencie pri systematizovaní a organizovaní výrobného priemyslu, a nakoniec ich práca
ohromne prispeje k rozvoju života pre všetkých. No
ich dni sa pomaly končia. Zorganizovali produkciu a
čoskoro uspejú pomocou tých, ktorí zorganizujú
mašinériu distribúcie. Sú ako obrovské jaštery prehistorických období. Hrajú dôležitú úlohu v evolučnom
procese, no tá istá sila, ktorá ich stvorila, sa ich aj
zbaví. A je dôležité zapamätať si, že v skutočnosti
neboli nikdy bohatí. Záznamy zo života tejto triedy
odhaľujú, že väčšina z nich bola v skutočnosti úbohá
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a nešťastná.
Bohatstvo získané súťažením nikdy neprináša
uspokojenie a nemá dlhé trvanie. Také bohatstvo vám
môže patriť dnes a zajtra môže skončiť v rukách
iného.
Ak chcete zbohatnúť vedeckým, zaručeným spôsobom, zapamätajte si, že myšlienku súťaženia musíte
úplne vymazať zo svojej mysle. Nesmiete si ani na
chvíľu myslieť, že zdroje sú obmedzené. Akonáhle
začnete zmýšľať tak, že všetky peniaze sú „ovládané“
a kontrolované druhými, a že je nutné schvaľovať
zákony, ktoré by zastavili tento proces – v tom
momente preberá vedenie súťaživá myseľ a vaša tvorivá sila je preč.
A čo je najhoršie, pravdepodobne zmaríte všetky
svoje kreatívne hnutia, ktoré ste započali.
VEDZTE, že v horách existuje nespočetné množstvo dolárov v zlate, ktoré doposiaľ neuzrelo svetlo
sveta. A vedzte, že keby ho nebolo, mysliaca substan-
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cia by ho vytvorila, aby ste nemali núdzu.
VEDZTE, že peniaze, ktoré potrebujete, prídu, aj
keby zajtra muselo byť tisíc mužov odvedených, aby
objavili zlaté bane.
Nikdy sa nepozerajte na viditeľné zásoby. Vnímajte
neobmedzené

bohatstvo

v nesformovanej

substancii

a VEDZTE, že k vám smeruje tak rýchlo, ako ste ho vy
schopný prijímať a využívať. Ovládaním viditeľných
zásob vám nikto nemôže zabrániť získať to, čo vám
patrí.
Takže nikdy nedopustite, aby ste si čo len na
moment mysleli, že všetky vhodné miesta pre
postavenie vášho domu budú odkúpené skôr, než
budete pripravený vy – pokiaľ sa neponáhľate.
Netrápte sa obavami, že obchodné spoločnosti a kartely budú čoskoro vlastniť celú Zem. Nebojte sa, že
prídete o to, po čom túžite, lebo vám to niekto
„natrie“. Nie je to možné.
Nehľadáte nič, čo by vlastnil niekto iný – spúšťate
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vlastný tvorivý proces z nesformovanej substancie,
pričom zdroj je neobmedzený. Držte sa uvedených
bodov:
Existuje mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetky
veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe preniká, prestupuje
a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu, ktorá je
obrazom významu myšlienky.
Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach
a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže
vytvoriť vec, na ktorú myslí.

k
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Ako k vám prichádza bohatstvo
hovorím, že nemusíte robiť špekulatívne
Keďobchody,
nemyslím tým, že nemáte uzatvárať
žiadne obchody alebo že nie je nutné viesť žiadne
jednania. Chcem tým povedať, že nemusíte obchodovať nečestne. Aby ste mohli dať každému človeku viac než
si vy vezmete od neho, nemusíte získať niečo zadarmo.
Nemôžete dať každému viac materiálneho, než získate od neho, ale môžete mu dať viac v možnostiach
využitia veci. Papier, tlačiarenský toner a ostatný
materiál použitý v tejto knihe, nemusia mať cenu, akú
ste zaplatili za túto knihu, ale ak vám myšlienky tejto
knihy prinesú veľa peňazí, potom ste tými, ktorí vám
knihu predali, neboli ukrátený. Za malý peňažný
obnos vám dali vysokú hodnotu v možnostiach využitia.
Povedzme, že vlastním obraz jedného z najvýznamnejších umelcov, ktorý je v rozvinutej spoločnosti hodný miliónov. Zoberiem obraz na trhovisko
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a svojim obchodníckym umením spracujem baču, aby
mi vymenil obraz za ovčie kožušiny v hodnote 5000
korún. V takom prípade som bačovi naozaj uškodil,
pretože jemu obraz neprinesie potrebný úžitok. Nemá
preňho využiteľnú hodnotu a neobohatí jeho život.
Ale predstavme si, že by som bačovi ponúkol
strihač ovčej vlny hodný 500 korún. V tom prípade by
to bol pre neho výhodný obchod. Strihač môže
zužitkovať pri svojej práci. Urýchli mu to prácu, ušetrí
čas, čiže v konečnom dôsledku zbohatne.
Ak prejdete zo súťaživého módu do tvorivého,
mali by ste na svoje obchodné aktivity starostlivo
dohliadať. Ak predávate niekomu niečo, čo neprinesie
do jeho života viac než vec, ktorú vám on dáva ako
protihodnotu, mali by ste obchod zrušiť.
Vo svojej činnosti nemusíte nikoho poraziť. Ak sa
venujete práci, pri ktorej k tomu dochádza, hneď
s ňou skončite.
Dajte každému viac v úžitkovej hodnote, než vám
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on dá v peňažnej. Tým prispejete k všeobecnému
rozvoju života každým svojim obchodom.
Ak zamestnávate ľudí, musíte od nich získať viac
v peňažnej hodnote než im vyplatíte na mzdách, no
môžete zorganizovať svoje podnikanie tak, aby v ňom
vládol princíp pokroku, následkom čoho by mohol
každý zamestnanec, ktorý chce, každý deň o kúsok
postúpiť.
Svojim podnikaním môžete dať zamestnancom to,
čo dáva táto kniha vám. Môžete im poskytnúť čosi ako
rebrík, po ktorom sa v prípade potreby môžu vyšplhať a zarobiť si viac. A pokiaľ nevyužijú svoju šancu,
vaša chyba to nebude.
A nakoniec, tvrdenie, že k svojmu bohatstvu prídete pomocou tvorenia z nesformovanej substancie,
ktorá preniká všetkým navôkol, neznamená, že to
naberie okom viditeľnú podobu.
Ak chcete napríklad šijací stroj, neznamená to, že
pod vplyvom vašej myšlienky na nesformovanú
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substanciu sa šijací stroj zrazu objaví na vašom stole.
Myslí sa tým, že ak chcete šijací stroj, podržte si jeho
duševný obraz v mysli s presvedčením, že stroj je už
na ceste k vám. Nikdy nemyslite alebo nehovorte inak
než, že sa k vám dostane. Prehláste ho už za svoj.
Stroj k vám príde pôsobením vyššej inteligencie,
ktorá začne vplývať na ľudí. Ak žijete v Košiciach,
osoba, cez ktorú sa k vám stroj dostane, môže kvôli
nejakému jednaniu prísť z Bratislavy alebo zo Žiliny,
následkom čoho vy získate to, čo chcete. Ak sa tak
stane, bude to pre dotyčnú osobu rovnako prínosné
ako pre vás.
Ani na chvíľu nezabúdajte, že mysliaca substancia
je všade naokolo, vo všetkom, komunikujúca so
všetkým a všetko ovplyvňujúca. Jej túžba po plnšom
živote a lepších životných podmienkach už dávno
vytvorila dostatok šijacích strojov a môže vyvolať
výrobu ďalších – a v prípade, že ľudia vyvinú chcenie
istým spôsobom, potom sa tak aj stane.
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Ak už šijací stroj vlastníte, je úplne isté, že rovnako
môžete získať akúkoľvek inú vec alebo veci, po
ktorých túžite – pokiaľ sú mienené pre rozvoj vlastného života alebo života iných.
Pokiaľ túžite po mnohých veciach, nemusíte sa cítiť
previnilo. „Darovať vám kráľovstvo je pre vášho Otca
radosťou,“ povedal Ježiš.
Prvotná substancia chce, aby vo vás ožilo všetko, čo
má schopnosť ožiť a chce, aby ste mali k dispozícii
všetko, čo vám pomôže žiť život plný hojnosti
a bohatstva.
Ak si uvedomíte, že vaša túžba po bohatstve je
v súlade s túžbou najvyššej sily, vaša viera sa stane
nezdolateľnou.
Raz som videl malého chlapca sediaceho za klavírom, ako sa márne snažil vylúdiť z kláves harmonické
tóny. Videl som, že bol nešťastný a podráždený svojou
neschopnosťou hrať. Spýtal som sa ho, čo ho tak
sužuje a on mi odpovedal, „Cítim v sebe hudbu, ale
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moje ruky ju nevedia zahrať.“ Hudba v ňom bola
POPUDOM prvotnej substancie, v ktorej sú obsiahnuté všetky možnosti života. A všetko, čo sa týka
hudby, si hľadalo vyjadrenie cez chlapca.
Boh, jedinečná sila, chce žiť, robiť a vychutnávať
veci cez ľudstvo. Hovorí „chcem, aby ruky budovali
nádherné objekty, chcem hrať božské melódie, maľovať vznešené obrazy. Chcem, aby oči videli krásu, ústa
rozprávali mocné pravdy a spievali úžasné piesne.“
Každý potenciál hľadá svoje vyjadrenie cez ľudí.
Boh chce, aby tí, ktorí sú schopní hrať, mali klavír
a iné hudobné nástroje, a aby mali všetky prostriedky
na pestovanie svojho talentu. Chce, aby sa tí, ktorí
vedia oceniť krásu, mohli obklopiť krásnymi vecami.
Chce, aby tí, ktorí vedia rozoznávať pravdu, mohli
cestovať a pozorovať. Chce, aby tí, ktorí sú schopní
oceniť oblečenie, boli nádherne odetí a tí, ktorí dokážu
oceniť dobré jedlo, boli zasýtení vyberaným jedlom.
Boh chce všetky tieto veci, pretože sú jeho dielom.
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Je to Boh, kto chce hrať, spievať, tešiť sa z krásy, hlásať
pravdu, nosiť kvalitné oblečenie a jesť chutné jedlá.
„Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo
sa jemu páči,“ povedal apoštol Pavol.
Túžba po bohatstve, ktorú cítite, je nekonečná
a hľadá sebavyjadrenie cez vás, tak ako hľadala vyjadrenie cez malého chlapca hrajúceho na klavír.
Takže nemusíte váhať, keď chcete žiadať veľa.
Vašou úlohou je pochopiť a vyjadriť Božiu vôľu.
Pre mnohých ľudí je toto problematickým bodom.
Stále veria myšlienke, že chudoba a sebaobetovanie sú
bohumilé. Vnímajú chudobu ako súčasť plánu, ako
potrebu stvorenia. Veria, že Boh ukončil svoju prácu,
a že už urobil všetko, čo urobiť mohol, a že väčšina
ľudí musí zostať chudobná, pretože pre nich už veľa
nezostalo. Sú tak zžití s touto myšlienkou, že sa hanbia túžiť po bohatstve. Snažia sa nechcieť viac než
skromný diel, tak akurát, aby sa mali pohodlne.
Spomínam si teraz na jedného študenta, ktorému
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som povedal, že musí mať v mysli jasnú predstavu
o veciach, ktoré chce, aby svojou tvorivou predstavou
ovplyvnil nesformovanú substanciu. Bol to veľmi
chudobný muž žijúci v prenajatom dome, s príležitostným príjmom a nedokázal pochopiť fakt, že všetko
bohatstvo je jeho.
Keď si to nechal prejsť hlavou, rozhodol sa, že by
bolo celkom rozumné chcieť nový koberec do svojej
najlepšej izby a tiež pec na uhlie, aby si za chladného
počasia mohol vykúriť dom. Potom ako si osvojil
pokyny uvedené v tejto knihe, tieto veci získal
v priebehu niekoľkých mesiacov.
A vtedy mu svitlo, že si neželal dosť. Rozhliadol sa
po dome, v ktorom žil a začal plánovať všetky zmeny,
ktoré by sa mu páčili. Do predstavy pribudlo oblúkové okno na jednom mieste, nová izba na inom,
a keď mal v mysli kompletnú predstavu o svojom
ideálnom domove, navrhol si nábytok.
Udržiavajúc túto predstavu v mysli, začal žiť istým
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spôsobom a približoval sa k naplneniu svojho chcenia.
Dnes má vlastný dom a rekonštruuje ho podľa predstavy, ktorú si držal v mysli. Teraz, keď jeho viera
stále rastie, usiluje o dosiahnutie ešte väčších vecí.
Bolo mu nadelené podľa jeho viery a rovnaké platí aj
pre vás – a pre nás všetkých.

k
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Vďačnosť
predchádzajúcej kapitoly by malo byť čitateľovi
Zjasné,
že prvým krokom k zbohatnutiu je
doručenie myšlienky svojho chcenia nesformovanej
substancii. To je pravda a uvidíte, že nato, aby ste to
dokázali zrealizovať, budete musieť k nesformovanej
inteligencii zaujať harmonický postoj.
Nájsť tento harmonický postoj je dôležitým základom, a preto chcem tomu venovať viac priestoru –
dať vám inštrukcie, dodržiavaním ktorých sa vaša
myseľ dokonale zharmonizuje s najvyššou silou,
Bohom.
Celý proces duševnej adaptácie a naladenia by sa
dal zhrnúť do jediného slova: Vďačnosť.
Po prvé, vedzte, že existuje inteligentná substancia,
z ktorej všetko pochádza. Po druhé, vedzte, že táto
inteligencia vám dá všetko, po čom túžite. A po tretie,
spôsob, akým k nej máte vzhliadať, je cez hlbokú
a úprimnú vďačnosť.
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Je mnoho ľudí, ktorí vedú svoje životy správne vo
všetkých ostatných ohľadoch, no zostávajú chudobní,
pretože im chýba vďaka. Keď sa im dostane dar od
Boha, zabúdajú naňho a tým si sami odrezávajú cestu
ku šťastiu.
Je ľahko pochopiteľné, že čím sme bližšie k zdroju
bohatstva, tým viac sa nám ho môže dostať a rovnako
je pochopiteľné, že duša, ktorá je stále vďačná, má
k Bohu bližšie než ten, kto k nemu s vďakou nikdy
nevzhliada. Čím viac vďaky dokážeme k Bohu vyslať,
keď sa nám dejú dobré veci, tým viac ich budeme
môcť prijať a o to rýchlejšie budú prichádzať. Dôvod je
jednoduchý. Postoj mysle plný vďaky vytvára mocnejšie spojenie so zdrojom, z ktorého pramenia všetky
požehnania.
Ak je pre vás nová myšlienka, že vďaka prináša
väčšiu harmóniu vašej mysle s tvorivými energiami
stvorenia, dobre sa nad ňou zamyslite a sami uvidíte,
že je to tak. Dobré veci, ktoré už máte, sa vám dostali,
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pretože ste dodržali určité zákony. Vďačnosť nasmeruje vašu myseľ na cestu, na ktorej môžete
získavať, bude vás udržiavať v harmónii s kreatívnou
energiou a nedovolí, aby ste živili súťaživý postoj.
Jedine vďačnosť udrží vašu pozornosť upriamenú
na všetkých a nedovolí, aby ste žili predstavu, že
zdroje sú obmedzené – to by bolo osudné vašim
nádejam.
Existuje zákon vďačnosti a je absolútne nutné tento
zákon dodržiavať, pokiaľ chcete dosiahnuť želané
výsledky.
Zákon vďačnosti je prirodzeným princípom, kedy
akcia a reakcia sú si vzájomne zodpovedajúce.
Radostné vyslanie vďaky k vyššej inteligencii je
uvoľnením alebo výdajom sily. Táto sila musí zasiahnuť toho, komu je adresovaná a reakciou je okamžitý
pohyb smerom k vám.
„Priblíž sa k Bohu a Boh sa priblíži k tebe.“ Tento
výrok odráža psychologickú pravdu. Pokiaľ je vaša
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vďaka silná

a vytrvalá,

odozva

v nesformovanej

substancii bude mocná a nepretržitá; veci, ktoré
chcete, budú vždy smerovať k vám. Všimnite si,
s akou vďakou sa Ježiš obracal k Bohu, akoby vždy
hovoril: „Ďakujem ti, Otče, že si ma vypočul.“ Ak nie
ste vďační, nemôže sa vám dostať veľa sily, pretože
vďačnosť je to, čo vás so silou spája.
Hodnota vďaky však nespočíva čisto v získavaní
ďalších požehnaní pre budúcnosť. Ak nie ste vďační,
nepotrvá dlho, kým pocítite nespokojnosť kvôli tomu,
ako sa veci majú. V momente, keď do vašej mysle
prenikne nespokojnosť nad vecami, strácate pevnú
pôdu pod nohami. Svoju pozornosť zameriate na
všedné, obyčajné, chudobné, nečisté a nízke – a vaša
myseľ naberie podobu týchto vecí. Následne vyšlete
formu

alebo

duševné

obrazy

k nesformovanej

substancii a všedné, obyčajné, chudobné, nečisté a nízke príde k vám.
Dovoliť svojej mysli živiť nízke znamená stať sa
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nízkym a obklopiť sa nízkymi vecami. Na druhej
strane, zamerať svoju pozornosť na najlepšie znamená
obklopiť sa najlepším a stať sa najlepším. Vaša vlastná
tvorivá sila z vás urobí to, na čo upriamujete svoju
pozornosť. My všetci sme tiež z mysliacej substancie,
ktorá vždy naberá podobu toho, na čo sa myslí.
Vďačná myseľ je nepretržite zameraná na najlepšie,
a preto je na ceste stať sa najlepšou. Získa formu alebo
charakter najlepšieho a následne sa jej najlepšieho aj
dostane.
Z vďačnosti sa rodí aj dôvera. Vďačná myseľ vždy
očakáva dobré veci a očakávanie sa stáva vierou.
Vďačnosť produkuje dôveru, ktorá je posilňovaná
každou vyslanou vlnou šťastnej vďaky. Človek, ktorý
neprežíva vďaku, nie je schopný dlhšie prežívať živú
dôveru a bez živej dôvery nemôže zbohatnúť tvorivou
metódou, ako to uvidíme v nasledujúcich kapitolách.
Je preto nutné pestovať vďačnosť za každú dobrú
vec, ktorá k vám prichádza. A pretože k vášmu
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pokroku prispeli všetky veci, vaša vďaka by mala
patriť všetkému.
Nestrácajte čas premýšľaním alebo rozprávaním
o nedostatkoch a chybných krokoch ľudí, ktorí sú pri
moci. Ich organizácia sveta vytvorila pre vás príležitosť – všetkého, čoho sa vám dostáva, dostáva sa vám
vďaka nim. Nehnevajte sa na skorumpovaných politikov. Keby tu neboli, mali by sme anarchiu a vaše
možnosti by boli značne menšie.
Boh pracoval dlho a veľmi trpezlivo, aby sme
dosiahli takú ekonomickú úroveň a formu vlády, akú
dnes máme, a jeho dielo pokračuje. Niet najmenšej
pochybnosti, že zametie s plutokratmi, syndikátmi,
finančnými skupinami a politikmi, hneď ako budú
postrádateľní, no zatiaľ sú všetci veľmi potrební.
Pamätajte, že oni všetci podporujú proces, v ktorom sa
vám dostane bohatstva, a preto buďte vďační. Takto sa
vo všetkom zharmonizujete s dobrom a dobro k vám
bude prúdiť vo všetkom.
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V

ráťte sa späť k šiestej kapitole a prečítajte si
príbeh

muža,

ktorý

si

v mysli

sformoval

predstavu o svojom dome a bude vám jasný prvý
krok potrebný k zbohatnutiu. Musíte sformovať jasnú
a presnú predstavu toho, čo chcete. Nie je možné
vyslať myšlienku, pokiaľ ju nemáte vy sami.
Predtým, než ju vyšlete, musí vám byť jasná.
Mnohí ľudia nie sú schopní vyslať vplyv na nesformovanú substanciu, pretože majú zmätené a zahmlené
predstavy o tom, čo chcú robiť, vlastniť alebo čím sa
chcú stať.
Nestačí mať všeobecnú túžbu po bohatstve. Takú
túžbu má každý.
Nestačí mať želanie cestovať, vidieť veci, žiť plnšie
atď. Aj ostatní majú tieto túžby. Keby ste chceli poslať
SMS správu priateľovi, neposlali by ste mu písmená
v abecednom poradí, aby si následne odkaz sám
rozlúštil, ani by ste nevybrali náhodne slová zo
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slovníka. Zaslali by ste mu ucelenú vetu, ktorá dáva
jasný zmysel.
Keď sa snažíte vyslať svoje chcenie k nesformovanej substancii, pamätajte si, že vaša predstava musí
byť ucelená. Musíte vedieť, čo chcete a musíte byť
špecifický a jednoznačný. Nikdy nezbohatnete, ani nespustíte tvorivý proces, ak budete vysielať neusporiadané túžby a nejasné priania.
Premyslite si svoje túžby tak, ako si muž, ktorého
som opisoval predtým, premyslel svoj dom. Nájdite
to, po čom túžite a urobte si o tom v mysli jasnú
predstavu, a tiež o tom, ako by to malo vyzerať, keď
to dosiahnete.
Túto jasnú predstavu musíte mať stále na pamäti.
Tak ako námorník vidí v mysli prístav, do ktorého sa
plaví, tak musíte mať aj vy pred očami svoj cieľ.
A nespúšťajte ho z očí, inak skončíte ako kormidelník,
ktorý nedovidí na kompas.
Nepotrebujete sa cvičiť v koncentrácii, ani si
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vyhradiť čas na špeciálne modlitby alebo afirmácie,
nepotrebujete „odísť do ticha“, ani sa venovať akýmkoľvek okultným trikom. Niektoré z týchto aktivít
môžu byť prospešné, no všetko, čo potrebujete urobiť,
je vedieť čo chcete a chcieť to tak veľmi, až to zostane
vo vašich myšlienkach.
Venujte čo najviac svojho voľného času úvahám
o svojej predstave. Ale nikto nepotrebuje trénovať
sústredenie mysle na niečo, čo naozaj chce. Práve pri
veciach, na ktorých vám nezáleží, musíte vynakladať
úsilie, aby ste sa na ne koncentrovali.
Ak necítite skutočné prianie zbohatnúť a vaša túžba
nie je dostatočne silná nato, aby vaše myšlienky
smerovali k cieľu, ako keď magnetické pole drží
ručičku kompasu, je zbytočné namáhať sa nasledovať
inštrukcie uvedené v tejto knihe. Predstavené metódy
sú určené pre ľudí, ktorých túžba zbohatnúť je taká
silná, že dokáže premôcť duševnú lenivosť, či pohodlnosť a dokážu tieto metódy zužitkovať.
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Čím jasnejší a konkrétnejší obraz, čím viac ho cibríte v každom maličkom detaile, tým silnejšia bude vaša
túžba. A čím bude vaša túžba silnejšia, tým bude pre
vás ľahšie udržiavať v mysli to, čo chcete.
No stále je potrebné aj niečo viac, než len vidieť
jasný obraz. Ak je to všetko, čo robíte, potom ste iba
rojko a budete mať len malú, alebo vôbec žiadnu silu
na uskutočnenie svojho zámeru. Za vašou jasnou
víziou musí byť úmysel pretaviť ju do zjavnej podoby.
A za týmto úmyslom musí stáť nepremožiteľná
a neotrasiteľná DÔVERA, že vec je už vaša, že je
„blízko“ a vám už len stačí si ju zobrať.
Žite vo svojom novom dome v predstavách, až
kým sa to nestane skutočnosťou vo fyzickom svete.
Začnite si v duševnej ríši ihneď užívať všetky veci,
ktoré chcete.
„Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už
dostali, a budete to mať,“ povedal Ježiš.
Veci, ktoré chcete, akoby už boli po celý čas okolo
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vás. Viďte seba samého, ako ich vlastníte a používate.
Používajte ich vo svojich predstavách presne tak, ako
ich budete používať, keď ich budete vlastniť.
Držte svoj duševný obraz dovtedy, kým nebude
jasný a zreteľný, a potom zaujmite postoj vlastníctva
voči všetkému, čo v obraze je. Vlastnite to v mysli,
s plnou vierou, že je to už vaše. Držte si toto duševné
vlastníctvo. Ani na chvíľu neváhajte vo svojej viere, že
je to reálne.
A pamätajte čo bolo povedané v predchádzajúcej
kapitole o vďačnosti. Buďte zato po celý čas taký
vďačný, ako sa očakáva, že človek bude, keď veci
dostanú viditeľnú formu. Človek, ktorý dokáže Bohu
úprimne ďakovať za veci, ktoré vlastní zatiaľ len
v predstavách, ten má pravú vieru. Ten sa stane
bohatým. Bude schopný vytvoriť čokoľvek bude
chcieť.
Nepotrebujete sa opakovane modliť za veci, ktoré
chcete. Nemusíte o tom hovoriť Bohu každý deň.
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Vašou úlohou je inteligentne sformulovať svoju túžbu,
ktorá vedie k plnšiemu životu a dať jej ucelenú,
koherentnú podobu, a potom ju otlačiť do nesformovanej substancie, ktorá má silu a vôľu prinášať vám to,
čo chcete.
Tento odtlačok neurobíte siahodlhým opakovaním
slov – docielite ho udržiavaním vízie s neotrasiteľným
ODHODLANÍM

dosiahnuť

svoj

cieľ

a s pevnou

VIEROU, že ho dosiahnete.
Odozvy na vašu modlitbu sa vám nedostane podľa
viery, ktorú vložíte do rozprávania, ale podľa viery,
ktorú vložíte do práce. Na Božiu myseľ nezapôsobíte,
keď si vyhradíte zvláštny duchovný deň, aby ste mu
povedali, čo chcete, a potom na neho zabudnete počas
celého zvyšku týždňa. Nezapôsobíte naňho, ani keď
sa denne na hodinu zatvoríte do izby a budete sa
modliť, ak hneď potom odložíte svoju víziu, až kým si
opäť neurobíte hodinu modlitieb.
Ústna modlitba je celkom dobrá, má svoj účinok
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hlavne na vás samotných, keď si môžete ujasniť svoju
víziu, posilniť vieru, no verbálna prosba nie je to, čím
dosiahnete svoj cieľ. Aby ste zbohatli, nepotrebujete
„sladkú hodinu modlitieb,“ vy sa potrebujete „modliť
bez prestania.“
Modlitbou mám na mysli verné udržiavanie vízie
so zámerom pretaviť ju do pevnej podoby, s vierou, že
to aj robíte.
Keď už raz jasne sformulujete svoju víziu, celá
hmota začne prijímať. Keď ju sformujete, je na mieste
verbálne poďakovať najvyššej sile. Od tohto momentu
musíte vedome prijímať to, o čo ste prosili.
Žite v novom dome, odievajte sa do kvalitného
oblečenia, jazdite autom, cestujte a sebavedome plánujte väčšie cesty. Myslite a hovorte o všetkých veciach, o ktoré sa usilujete, akoby ste ich už vlastnili.
Predstavte si prostredie a finančnú situáciu presne
podľa svojho chcenia a žite celý čas v tomto duševnom prostredí a finančnej situácii, až kým nenaberú
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fyzickú podobu.
Nezabúdajte však, že nestaviate vzdušné zámky,
nie ste obyčajný rojko. Dôverujte, že imaginárne sa
realizuje a cíťte v sebe odhodlanie zrealizovať ho.
Pamätajte, že je to viera a cielené používanie predstavivosti, ktoré odlišujú vedca od rojka.
A potom ako ste si osvojili túto skutočnosť, musíte
sa naučiť správne používať vôľu.

k
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Ako používať vôľu

V

ydať sa cestou bohatstva vedeckým spôsobom
neznamená používať svoju vôľu voči okolitému

svetu. Na to aj tak nemáte právo. Je nesprávne primäť
svojou vôľou iných ľudí, aby urobili niečo, čo chcete,
aby bolo urobené.
Nútiť ľudí k niečomu psychickou silou je rovnako
ohavné ako donucovanie fyzickou silou. Ak sú ľudia
konajúci pod hrozbou fyzického násilia znižovaní na
úroveň otrokov, potom aj konanie pod psychickým
nátlakom prináša rovnaký výsledok. Jediný rozdiel je
v spôsobe. Ak je odcudzenie vecí pomocou fyzickej
sily krádežou, potom je odcudzenie vecí pomocou
duševnej sily tiež krádež. V princípe tam niet rozdielu.
Nemáte právo tlačiť na ľudí podľa vlastnej vôle, aj
keď je to „pre ich dobro,“ pretože vy neviete, čo je pre
nich dobré. Veda o bohatstve neučí používať silu alebo
nátlak voči iným osobám v akejkoľvek podobe. Vôbec
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to nie je nutné. V skutočnosti, každý pokus uplatniť
svoju vôľu na druhých, poškodí váš vlastný zámer.
Nesmiete uplatňovať vôľu voči veciam, aby ste si
ich vynútili. To by znamenalo nútiť Boha – čo je hlúpe
a zbytočné.
Nemusíte sa pokúšať nútiť Boha, aby vám dal
dobré veci, rovnako ako nemusíte nútiť slnko, aby
vyšlo. Nemusíte používať svoju vôľu, aby ste zdolali
nepriateľské božstvo alebo prinútili tvrdohlavé, rebelantské sily naplniť vaše rozkazy. Substancia je k vám
priateľská a je horlivejšia dať vám to, po čom túžite,
ako to chcete vy sami.
Aby ste zbohatli, potrebujete uplatňovať vôľu iba
voči sebe samému. Keď viete, ako máte myslieť a čo
máte robiť, potom musíte použiť vlastnú vôľu tak, aby
ste mysleli a robili správne veci. Toto je legitímny
spôsob používania vôle pri dosahovaní vášho chcenia
– použiť ju, aby ste sa držali správnej cesty.
Používajte svoju vôľu tak, aby ste mysleli a konali
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istým spôsobom. Nesnažte sa projektovať svoju vôľu,
myšlienky alebo názory dovon, aby „ovplyvňovali“
ľudí alebo veci. Držte si svoju myseľ doma. Tam môže
dosiahnuť oveľa viac než kdekoľvek inde. Nechajte
svoju myseľ formovať duševné obrazy toho, čo chcete
a udržujte túto víziu s vierou a odhodlaním. A svoju
vôľu použite tak, aby vaša myseľ pracovala správnym
spôsobom.
Čím budú vaša viera a presvedčenie pevnejšie
a stálejšie, o to skôr zbohatnete, pretože budete na
substanciu vysielať len POZITÍVNE dojmy a nebudete
ich tak neutralizovať a kaliť negatívnymi dojmami.
Obraz vašich túžob podporený vierou a odhodlaním je prijatý nesformovanou substanciou a preniká
do veľkých vzdialeností – celým stvorením, všetkým,
čo poznáme.
Ako sa tento vplyv bude šíriť, všetky veci sa začnú
hýbať smerom k ich realizácii. Každá živá vec, každá
neživá vec a veci zatiaľ nestvorené, sa rozhýbu
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k sformovaniu toho, čo chcete. Každá sila sa začne
upriamovať na cieľ. Všetky veci začnú prichádzať
k vám. Mysle ľudí sú všade ovplyvňované tak, aby sa
realizovalo všetko potrebné k naplneniu vašich prianí
a nevedome pracujú pre vás.
Toto všetko si môžete overiť, ak začnete vysielať na
nesformovanú substanciu negatívne dojmy. Pochybnosti alebo nedôvera sú spoľahlivým spôsobom ako
pohyb od seba odpudiť, ale viera a odhodlanie spúšťajú pohyb smerom k vám. Práve nepochopením tohto
mnoho ľudí zlyháva. Každý moment venovaný pochybnostiam a strachu, každá hodina strávená v obavách,
zakaždým, keď je vaša duša pohltená nedôverou,
odkláňa sa prúd inteligentnej substancie preč od vás.
Všetky veci budú dané tým, ktorí veria, a len im.
Keďže viera je najdôležitejšia, je žiadúce strážiť si
myšlienky. Vaše názory sú do veľkej miery ovplyvňované vecami, ktoré vnímate a na ktoré myslíte – preto
je dôležité, aby ste sa starostlivo rozhodovali, čomu
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venujete svoju pozornosť.
A tu vstupuje na scénu vaša vôľa, pretože pomocou
nej sa rozhodujete, čomu sa budete venovať. Ak chcete
byť bohatý, nesmiete sa venovať štúdiu chudoby.
Veci k nám neprichádzajú tým, že myslíme na ich
opak.

Zdravie

nikdy

nedosiahnete,

ak

budete

študovať a premýšľať o chorobách; spravodlivosť nie
je podporovaná štúdiom a premýšľaním o hriechu;
a nikto nikdy nezbohatol študovaním a premýšľaním
o chudobe.
Medicína, ako veda chorôb, zvyšuje výskyt chorôb;
náboženstvo ako veda o hriechu, podporuje hriech;
ekonómia, zaoberajúca sa chudobou, zaplní svet
mizériou a núdzou. Nehovorte o chudobe, neskúmajte
ju, ani sa ňou nezaoberajte. Nehľadajte jej korene;
nemáte s ňou nič spoločné.
To, čo vás zaujíma, je riešenie.
Neplytvajte časom na takzvané charitatívne činnosti – mnoho charít iba podporuje biedu, ktorú sa snažia
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vykoreniť. Nehovorím, že máte byť bez srdca
a necitlivý, či zapchávať si uši pred núdzou, ale
nesmiete sa pokúšať vykoreniť chudobu tradičnými
spôsobmi. Zahoďte chudobu, aj všetko, čo s ňou
súvisí, za hlavu a venujte sa niečomu pozitívnemu.
Zbohatnite. To je najlepší spôsob ako pomôcť
chudobným.
Ale pokiaľ zapĺňate svoju myseľ obrazmi chudoby
a všetkým, čo s ňou súvisí, nemôžete si podržať
duševný obraz, ktorý vám pritiahne bohatstvo.
Nečítajte knihy a noviny o podrobných dôvodoch
biedneho postavenia nájomníkov alebo zneužívaní
detskej pracovnej sily a podobne. Nečítajte nič, čo
zapĺňa vašu myseľ skľučujúcimi obrazmi núdze
a utrpenia. Tým, že budete vedieť o týchto skutočnostiach, chudobným ani v najmenšom nepomôžete
a rozširovanie poznania o chudobe ju nijako neodstráni.
Čo pomôže odstrániť chudobu, nie sú myšlienky
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na ňu, ale myšlienky na bohatstvo, na hojnosť
a príležitosti pre chudobných.
Vy neukazujete chudobným chrbát v ich biede, keď
odmietate zamestnávať svoju myseľ obrazmi núdze.
Chudoba nezmizne zvyšovaním počtu zámožných
ľudí, ktorí myslia na chudobu, ale zvyšovaním počtu
chudobných, ktorí majú vieru a odhodlanie zbohatnúť. Chudobní nepotrebujú charitu, ale inšpiráciu.
Charita im poskytuje iba kus chleba, aby mohli prežiť
vo svojej biede, alebo im prináša pohostenie, pri
ktorom môžu na hodinku-dve zabudnúť. Ale inšpirácia ich môže vytrhnúť z ich núdze. Ak chcete pomôcť
nemajetným, ukážte im, že môžu zbohatnúť. Dokážte
im to tým, že vy sami zbohatnete. Jediný spôsob,
akým možno vykázať chudobu z tohto sveta, spočíva
v získaní čo najvyššieho počtu ľudí žijúcich podľa
poznania tejto knihy.
Ľudia sa musia naučiť bohatnúť tvorivou činnosťou, nie konkurovaním si.
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Každý, kto zbohatne súťažením, zráža rebrík, po
ktorom stúpa, a berie možnosti aj iným. Ale tí, ktorí
bohatnú svojou tvorivosťou, otvárajú možnosti pre
tisícky iných – a inšpirujú ich svojim príkladom.
Keď sa odmietate na chudobu pozerať, čítať,
myslieť alebo rozprávať o nej, či počúvať tých, ktorí
o nej rozprávajú, neznamená to, že vám chýba srdce
alebo schopnosť súcitiť s druhými. Použite vlastnú
vôľu nato, aby ste tému chudoby držali MIMO svojej
mysle. S vierou a vedomím cieľa upriamte svoju
myseľ na víziu toho, čo chcete a čo vytvárate.

k
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Ďalšie použitie vôle

A

k stále venujete pozornosť obrazom opačného
druhu, či už reálnym alebo imaginárnym,

nemôžete si udržať pravdivú a čistú víziu bohatstva.
Nerozprávajte o svojich minulých finančných problémoch, ak ste nejaké mali. Vôbec na ne nemyslite.
Nerozprávajte o chudobe vašich rodičov alebo svojich
útrapách v detstve. Robiť čokoľvek z toho znamená
duševne sa zaradiť medzi chudobných a to určite
zamedzí veciam, aby mohli prúdiť k vám. Úplne
pustite z hlavy chudobu a všetko, čo s ňou súvisí.
Určitú teóriu o stvorení ste prijali za správnu a vaše
nádeje o šťastí spočívajú na jej správnosti. Čo získate
tým, že budete brať ohľad na rozporuplné teórie?
Nečítajte knihy, ktoré hovoria o blízkom konci
sveta, nečítajte bulvár alebo pesimistických filozofov,
ktorí tvrdia, že všetko speje do pekla. Svet nespeje do
pekla, speje k Bohu. Je to nádherné dianie.
Je pravda, že v súčasných pomeroch existuje
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mnoho vecí, ktoré sú nepríjemné, ale načo by sme ich
mali študovať, keď aj tak pominú a ich študovaním
ich iba udržujeme v našich životoch?
Načo venovať čas a pozornosť veciam, ktoré miznú
evolučným napredovaním? Ich odstránenie, čo sa týka
vašej úlohy, môže byť urýchlené iba podporovaním
evolučného rastu.
Nezáleží na tom, aké hrozné podmienky môžu byť
v určitých krajinách alebo oblastiach. Keď sa tým zaoberáte, mrháte svojim vlastným drahocenným časom
a ničíte svoje príležitosti.
Vašim záujmom by malo byť to, ako urobiť svet
bohatším. Myslite na bohatstvo šíriace sa svetom
namiesto chudoby a pamätajte, že jediný spôsob,
akým môžete prispieť k bohatstvu sveta, je získavaním vlastného bohatstva tvorivo, nie súťaživou metódou.
Sústreďte pozornosť čisto na bohatstvo. Nezameriavajte sa na biedu. Vždy, keď myslíte alebo hovoríte
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o chudobných, myslite a hovorte o nich ako o tých,
ktorí idú zbohatnúť, ako o tých, ktorým bude treba
čoskoro zablahoželať, nie ich ľutovať. Takýmto spôsobom môžete ich a ostatných inšpirovať, aby našli cestu
von z biedy. Ale keď hovorím, aby ste svoju myseľ
a čas venovali bohatstvu, neznamená to, že máte byť
skúpy a malodušný.
Stať sa bohatým je najušľachtilejší cieľ, aký môžete
v živote mať, pretože zahŕňa všetko ostatné.
Úsilie zbohatnúť súťaživým spôsobom je bezbožným zápasom o moc nad druhými, ale keď zaujmeme
tvorivý postoj, všetko sa zmení. Všetko, čo je možné, čo
sa týka veľkoleposti, služby a vznešeného úsilia, prichádza s bohatstvom, pretože všetko je možné dosiahnuť používaním vecí.
Nemôžete sa zamerať na nič väčšie a vznešenejšie,
než stať sa bohatým, a svoju pozornosť musíte upriamiť na duševný obraz blahobytu, bez toho, aby ho
čokoľvek kalilo alebo zahmlievalo.
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Niektorí ľudia zostávajú chudobní, pretože ignorujú fakt, že pre nich existuje bohatstvo. Týchto najlepšie
presvedčíte vlastným príkladom. Iní cítia, že existuje
cesta von z biedy, ale zostávajú chudobní kvôli svojej
vnútornej lenivosti, keď nechcú vyvinúť potrebné
duševné úsilie, aby túto cestu hľadali a išli po nej.
Tejto skupine môžete pomôcť tým, že v nich zvýšite
túžbu, poukázaním na vlastné šťastie, ktoré pramení
zo zaslúženého bohatstva. Iní sú stále chudobní, aj
keď majú istú predstavu o vede, no sú natoľko
ponorení a stratení v bludisku teórií, že už nevedia,
ktorou cestou sa vydať. Skúšajú kombinovať niekoľko
systémov a zlyhávajú vo všetkých. Pre nich je opäť
najväčšou pomocou ukázať im cestu vlastným príkladom a činnosťou. Gram námahy je hoden viac ako
kilo teórií.
Úplne najlepšou vecou, ktorú pre svet môžete
urobiť, je urobiť zo seba to najlepšie. Bohu a ľudstvu
nemôžete slúžiť efektívnejšie než zbohatnutím – ak
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zbohatnete tvorivou metódou, nie súťaživou.
Ďalšia vec. Tvrdíme, že v tejto knihe je podrobný
popis princípov vedy o tom, ako zbohatnúť, a ak je
skutočne pravdivá, nepotrebujete čítať žiadne iné
knihy na túto tému. Môže to znieť úzkoprso a samoľúbo, no rozmýšľajte: v matematike neexistuje iná
metóda počítania než sčítanie, odčítanie, násobenie
a delenie; žiadna iná metóda nie je možná. Medzi
dvoma bodmi môže existovať len jedna najkratšia
vzdialenosť.
Existuje iba jeden spôsob ako myslieť vedecky, a to
znamená myslieť cestou, ktorá vedie najpriamejšie
a najjednoduchšie k cieľu. Nikto doposiaľ nesformuloval stručnejší alebo menej komplikovaný „systém“
než ten, ktorý je predstavený v tejto knihe. Je zbavený
všetkých nepodstatných vecí. Ak začnete s týmto
„systémom“, všetky ostatné dajte bokom. Úplne ich
pustite z hlavy.
Čítajte túto knihu každý deň. Noste ju so sebou.
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Uložte si jej obsah do pamäti a nemyslite na žiadne
iné „systémy“ a teórie.
Ak to však porušíte, začnete mať pochybnosti,
budete neistý a váhavý vo svojich myšlienkach
a začnete robiť chyby. Až keď sa dostaví úspech
a zbohatnete, potom môžete študovať iné systémy
koľko len chcete.
A čítajte iba tie najoptimistickejšie komentáre
svetového diania – tie, ktoré sú v súlade s vašim
obrazom. Taktiež sa nezahrávajte s teozofiou, špiritizmom alebo podobnými náukami. Možnože mŕtvi sú
stále nažive a blízko, a ak aj sú, nechajte ich na pokoji
a starajte sa o svoje veci.
Kdekoľvek sa duchovia mŕtvych nachádzajú, majú
svoju vlastnú prácu a my nemáme právo zasahovať do
ich života. Nemôžeme im pomôcť, a je neisté, či môžu
pomôcť oni nám alebo či máme právo oberať ich o čas.
Nechajte mŕtvych a onen svet na pokoji a riešte svoj
vlastný problém: zbohatnite. Ak sa začnete miešať do
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okultizmu, spustíte protichodné duševné prúdy, a tým
vaše nádeje zaručene stroskotajú.
Takže, táto a predchádzajúce kapitoly nás privádzajú k nasledujúcim základným faktom:
Existuje mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetky
veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe preniká, prestupuje
a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu, ktorá je
obrazom významu myšlienky.
Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach
a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže
vytvoriť vec, na ktorú myslí.
Aby bol tohto človek schopný, musí upustiť od
súťaživého, konkurenčného prístupu a prejsť na tvorivý;
musí sformovať jasný duševný obraz toho, čo chce
a udržiavať tento obraz v mysli s pevným odhodlaním
a neotrasiteľnou vierou, že svoj cieľ dosiahne; a uzavrieť
myseľ

voči

všetkému,

čo

by

mohlo

otriasť

presvedčením, zakaliť víziu alebo uhasiť vieru.
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A k uvedenému treba ešte dodať, že musí žiť
a konať istým spôsobom.

k
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M

yšlienka je kreatívnou alebo hnacou silou,
ktorá

uvádza

do

pohybu

tvorivú

silu.

Myslenie istým spôsobom vám prinesie bohatstvo, no
nesmiete sa spoliehať iba na myšlienku samotnú
a zabudnúť na vlastné konanie. Toto býva kameňom
úrazu pre mnohých aj vedecky zmýšľajúcich ľudí –
zlyhanie nasledovať myšlienku vlastným činnom.
Zatiaľ sme ešte nedosiahli stupeň vývoja, vlastne
sme ho ani nepovažovali za možný, kedy by človek
mohol tvoriť priamo z nesformovanej substancie, bez
pomoci prírody alebo ľudských rúk. Človek nemá iba
myslieť, ale myšlienku musí dopĺňať jeho vlastná
činnosť.
Myšlienkou môžete spôsobiť, aby zlato v srdci
pohoria bolo nasmerované k vám, ale zlato sa samé
nevyťaží, nevyčistí, ani peniaze z neho sa nevyrazia
samé, aby sa potom prikotúľali po ceste až do vášho
vrecka.
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Pod vplyvom hnacej sily najvyššieho ducha sa
záležitosti ľudí usporiadajú tak, že niekto bude vedený, aby začal pre vás ťažiť zlato. Obchody iných
ľudí budú smerované tak, aby sa zlato dostalo až
k vám. A vy si musíte zariadiť svoje podnikanie tak,
aby ste vytvorili podmienky pre prijatie zlata. Vaše
myšlienky vytvárajú všetky veci, živé i neživé, tkajú
tak, aby k vám pritiahli to, čo chcete, ale vaša vlastná
činnosť musí spĺňať podmienky, ktoré umožnia
zaslúžene prijať to, o čo usilujete. Nebudete to prijímať ako charitu, ani kradnúť. Musíte dať každému
človeku viac v hodnote využitia než vám on dá
v peňažnej hodnote.
Vedecké používanie myšlienok zahŕňa sformovanie
jasnej a zreteľnej predstavy vášho chcenia, cieľavedomé odhodlanie dostať to, čo chcete a vďačné uvedomenie, že to, čo chcete, aj dostanete.
Nesnažte sa „projektovať“ svoje myšlienky nejakým mysterióznym spôsobom, s predstavou, že po

88

Čo znamená konať istým spôsobom

vyslaní myšlienok sa všetko spraví samé. Je to strata
energie a oslabí to vašu schopnosť zdravo myslieť.
Pôsobenie myšlienky pri úsilí zbohatnúť je úplne
vysvetlené v predchádzajúcich kapitolách: Vaša viera
a odhodlanie pozitívne ovplyvňujú vašu víziu v nesformovanej substancii, ktorá má rovnakú túžbu po
plnšom živote ako vy, a táto vami vyslaná vízia spúšťa
formujúce sily pomocou svojich bežných kanálov činnosti,
a smeruje ich k vám.
Vašou úlohou nie je viesť alebo kontrolovať tvorivý
proces. Všetko čo máte robiť, je podržať si svoju víziu,
neupúšťať od odhodlania a pestovať svoju vieru a
vďačnosť.
Avšak musíte konať istým spôsobom – aby ste
mohli prevziať to, čo je vaše, keď to k vám príde
a mohli prísť do styku s vecami, ktoré máte vo svojej
vízii a dať ich na správne miesto, keď sa k vám
dostanú.
Pravdivosť tejto skutočnosti môžete naozaj vidieť aj
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sami. Keď sa veci dostanú do vašej blízkosti, budú
v rukách niekoho iného, kto bude za ne žiadať vyrovnanie. A vy môžete získať to, čo vám patrí iba tak, že
dáte dotyčnej osobe to, čo právom patrí jej.
Vaša peňaženka sa nepremení na šťastlivú pokladničku, ktorá bude vždy plná bez vášho pričinenia.
Toto je kľúčový bod vedy o bohatstve – práve tu, kde sa
myšlienka a čin stretávajú.
Je veľmi veľa ľudí, ktorí vedome alebo nevedome
uvádzajú tvorivé sily do činnosti silou a vytrvalosťou
svojich túžob, no ak zostanú chudobní, je to z toho
dôvodu, že si nepripravili pôdu pre prijatie vytúžených vecí.
Pomocou myšlienky je vec, ktorú chcete, privedená
k vám. Svojou činnosťou ju prijímate.
Čokoľvek budete robiť, je jasné, že musíte konať
TERAZ. Nemôžete konať v minulosti, a kvôli jasnosti
vašej vízie je dokonca nevyhnutné, aby ste minulosť
pustili z hlavy. Nemôžete konať v budúcnosti, pretože

90

Čo znamená konať istým spôsobom

tu ešte nie je. A nemôžete vedieť, ako budete chcieť
konať pri budúcej okolnosti, kým daná okolnosť nenastane.
Ak momentálne nie ste v správnom podnikaní
alebo v správnej lokalite, nemyslite si, že musíte
zastaviť svoje aktivity, až kým sa nedostanete do
správneho odvetvia alebo lokality. A nestrácajte čas
premýšľaním o tom, ako budete riešiť prípadné budúce krízy; majte dôveru vo svoje schopnosti a krízu
riešte v prípade, že sa vyskytne.
Ak v súčasnosti konáte s myšlienkami na budúcnosť, vaše súčasné konanie s rozdvojenými myšlienkami nebude efektívne. Celú svoju myseľ zamerajte na
prítomnosť.
Nestačí, ak vyšlete kreatívny impulz k pôvodnej
substancii, a potom budete sedieť so založenými
rukami, očakávajúc výsledok. Ak tak urobíte, výsledok sa nikdy nedostaví. Konajte teraz. Nikdy nie je
lepší čas ako teraz a nikdy ani nebude. Ak máte
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započať prípravu pre prijatie toho, čo chcete, musíte
začať TERAZ. A vaša činnosť, nech je to čokoľvek,
musí začať vo vašom súčasnom podnikaní alebo
zamestnaní a musí byť smerovaná voči ľuďom
a veciam vášho súčasného pôsobiska.
Nemôžete konať tam, kde nie ste, nemôžete konať
tam, kde ste boli a nemôžete konať tam, kde ešte len
budete. Môžete konať len tam, kde ste teraz.
Netrápte sa, či bola vaša včerajšia práca urobená
dobre alebo zle. Robte dobre svoju dnešnú prácu.
Nesnažte sa dnes robiť zajtrajšiu prácu. Budete mať
nato dosť času, keď na ňu príde čas.
Nesnažte sa okultnými alebo mystickými prostriedkami vplývať na ľudí alebo veci, ktoré sú mimo
vášho dosahu.
Nečakajte, že sa prostredie zmení predtým, než
začnete konať.

Dosiahnite zmenu prostredia vlast-

ným pričinením. Môžete vplývať na prostredie,
v ktorom ste teraz, tým, že sa budete usilovať dostať
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do vhodnejšieho prostredia.
S vierou

a presvedčením

udržujte

víziu

seba

v lepšom prostredí, ale k svojmu súčasnému prostrediu pristupujte s celým svojim srdcom, so všetkou
svojou silou a mysľou. Netrávte ani na chvíľu čas
snívaním

s otvorenými

očami

alebo

budovaním

vzdušných zámkov. Držte sa jedinej vízie toho, čo
chcete, a konajte TERAZ.
Nehľadajte nové, zvláštne, nezvyčajné veci, ktoré
by ste

mohli robiť, ani sa nesnažte vykonať

pozoruhodné činy ako prvý krok na ceste za bohatstvom. Je pravdepodobné, že vaša činnosť bude, minimálne
na začiatku, rovnaká, akú ste robili predtým, ale teraz
začínate robiť tieto činnosti istým spôsobom, ktorý
vám zaručene prinesie bohatstvo.
Ak cítite, že vaše zamestnanie nie je pre vás vhodné, nečakajte, že sa dostanete do vhodného skôr, než
začnete konať. Nenechajte sa odradiť, nelamentujte, že
ste na nesprávnom mieste. Byť na nesprávnom mieste
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neznamená, že si nemôžete nájsť to správne, a ak
niekto pracuje v nevhodnom zamestnaní, neznamená
to, že si nemôže nájsť vhodnejšie. Udržujte víziu seba
samého

vo

vhodnom

povolaní,

s presvedčením

a odhodlaním, že ho získate a že ho získavate už teraz,
ale začnite konať vo svojom súčasnom zamestnaní.
Použite svoje súčasné zamestnanie ako prostriedok
pre získanie lepšieho zamestnania a využite súčasné
prostredie ako prostriedok na získanie lepšieho
prostredia. Vízia správneho zamestnania, podporená
vierou a odhodlaním, uvedie do pohybu najvyššiu
silu a tá k vám nasmeruje vhodné zamestnanie. A ak
bude vaše konanie prevedené istým spôsobom,
spôsobí, že aj vy budete priťahovaní do správneho
zamestnania.
Ak ste zamestnancom a cítite, že potrebujete
zmeniť miesto, aby ste dosiahli to, čo chcete, neprojektujte svoje myšlienky do priestoru, nespoliehajte sa, že
vám to prinesie inú prácu. Pravdepodobne by to
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zlyhalo.
Udržujte víziu seba, v práci, ktorú chcete, a zároveň VYKONÁVAJTE súčasnú prácu s vierou a odhodlaním a určite získate zamestnanie, po ktorom túžite.
Svojou víziou a vierou si k sebe pritiahnete kreatívnu silu a svojim konaním uvediete do pohybu sily vo
vašom prostredí, smerom k práci, ktorú chcete. Na
záver tejto kapitoly doplníme do nášho súhrnu ďalší
výrok:
Existuje mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetky
veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe preniká, prestupuje
a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu, ktorá je
obrazom významu myšlienky.
Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach
a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže
vytvoriť vec, na ktorú myslí.
Aby bol tohto človek schopný, musí upustiť od
súťaživého, konkurenčného prístupu a prejsť na tvorivý;
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musí sformovať jasný duševný obraz toho, čo chce
a udržiavať tento obraz v mysli s pevným ODHODLANÍM a neotrasiteľnou VIEROU, že svoj cieľ dosiahne;
a uzavrieť myseľ voči všetkému, čo by mohlo otriasť jeho
presvedčením, zakaliť víziu alebo uhasiť vieru.
A aby mohol prijať to, po čom túži, keď to k nemu príde,
musí človek začať konať TERAZ, vo svojom súčasnom
prostredí a voči ľuďom, ktorí ho teraz obklopujú.

k
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Efektívna činnosť
myšlienky musíte používať tak, ako to bolo
Svoje
vysvetlené v predchádzajúcich kapitolách a musíte začať robiť VŠETKO, čo je vo vašich silách, tam, kde
práve ste. Napredovať môžete iba ak budete väčší, než
je vaše súčasné miesto, lebo nikto nie je viac než jeho
súčasné miesto, pokiaľ nedokončí akúkoľvek prácu,
ktorá sa k tomu pôsobisku vzťahuje. Svet napreduje
pomocou tých, ktorí robia viac, než len zastávajú svoje
súčasné miesto.
Ak nikto nezastáva svoje súčasné miesto dostatočne, vo všetkom sa dá pozorovať úpadok. Tí, ktorí
nezastávajú plne svoje miesto, sú ťažkým bremenom
pre spoločnosť, vládu, ekonomiku a priemysel. Musia
byť nesení druhými a to je veľmi nákladné. Pokrok
sveta je spomaľovaný iba tými, ktorí nezastávajú
poriadne svoje miesta. Patria do dôb minulých a majú
tendenciu smerovať k úpadku. Žiadna spoločnosť by
nemohla napredovať, keby každý občan vykonal
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menej, než jeho práca vyžaduje. Sociálny rozvoj je
riadený zákonmi hmotnej a duševnej evolúcie.
Vo svete zvierat je evolúcia spôsobená prebytkom
života. Ak má organizmus viac života, ako sa môže
vyjadriť vo funkciách jeho druhu, vyvinú sa orgány
vyššej úrovne a vzniká nový druh.
Nové druhy by sa nikdy nezrodili, keby neexistovali organizmy, ktoré robili viac, než len zastávali
svoje miesto. Presne rovnaký zákon platí aj pre vás:
Vaše zbohatnutie závisí na tom, ako aplikujete tento
princíp vo svojom živote.
Deň môže byť úspešný alebo neúspešný a práve
úspešné dni vám prinášajú to, čo chcete. Ak máte
každý deň neúspešný, nikdy nemôžete zbohatnúť, ale
pokiaľ je každý váš deň úspešný, potom nemôžete
nezbohatnúť.
Ak existuje niečo, čo môžete urobiť dnes a vy to
neurobíte, zlyhávate v tom, že ste danú vec odignorovali a následky môžu byť katastrofálnejšie než si
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dokážete predstaviť.
Nemôžete predvídať následky ani toho najtriviálnejšieho činu. Nepoznáte účinky všetkých síl, ktoré
k vám smerovali, aby ste mohli prosperovať. Veľa
môže závisieť od vykonania jednoduchej veci a môže
sa stať, že práve táto vec vám otvorí dvere k obrovským príležitostiam. Nikdy nemôžete spoznať všetky
kombinácie, ktoré pre vás vyššia sila pripravuje
v hmotnom svete. Zanedbanie alebo zlyhanie urobiť
nejakú malú vec môže spôsobiť, že to, čo chcete,
k vám príde s veľkým omeškaním. Robte každý deň
VŠETKO, čo v ten deň urobiť môžete.
Avšak sú tu určité obmedzenia, čo sa týka vyššie
uvedeného, ktoré sa musia zobrať do úvahy. Vašou
úlohou nie je robiť nadčasy, ani sa slepo vrhnúť do
obchodovania za účelom urobiť čo najviac vecí v čo
najkratšom čase. Nemáte sa ani pokúšať robiť zajtrajšiu prácu dnes, alebo urobiť týždennú prácu za jeden
deň. Nie je podstatné koľko vecí urobíte, ale čo sa
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počíta, je EFEKTIVITA jednotlivých činností.
Každá činnosť je vo svojej podstate úspešná alebo
neúspešná. Každá činnosť je vo svojej podstate
efektívna alebo neefektívna. Každý neefektívny úkon
je zlyhaním a ak strávite život neefektívnou činnosťou, zlyhaním bude celý váš život. Čím viac vecí
urobíte, tým horšie pre vás – v prípade, že všetky vaše
činy sú neefektívne.
Na druhej strane, každý efektívny čin je vo svojej
podstate úspechom, a ak je každý čin vo vašom živote
efektívny, potom váš život musí byť úspešný.
Dôvodom neúspechu je neefektívne robenie mnohých vecí, namiesto robenia postačujúceho počtu vecí
efektívnym spôsobom.
Je úplne samozrejmé, že ak nebudete konať neefektívne, a ak urobíte dostatočný počet efektívnych činov,
zbohatnete. Takže ak ste schopný urobiť každý čin
efektívnym spôsobom, opäť môžete vidieť, že veda
o bohatstve je zredukovaná na exaktnú vedu, presne
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ako matematika.
Tu sa naskytá otázka, či ste schopný vykonať každý
jednotlivý čin úspešne. Určite áno. Každý čin môžete
urobiť úspešne, pretože VŠETKA sila pracuje s vami a
VŠETKA sila nemôže zlyhať. Sila je tu, aby vám
pomohla, a aby bol každý čin efektívny, musíte doň
len vložiť silu.
Každý čin je buď silný alebo slabý a ak je vždy
silný, znamená to, že konáte istým spôsobom, a to
vám prinesie bohatstvo. Každý čin môže byť silný
a efektívny, ak udržiavate svoju víziu, kým vykonávate čin a ak do neho vkladáte všetku VIERU
a ODHODLANIE.
Toto je bod, na ktorom zlyhávajú ľudia, ktorí
oddeľujú duševnú silu od vlastnej činnosti. Používajú
silu mysle na jednom mieste a v jednom čase, a konajú
inak na inom mieste a v inom čase. Takže ich činnosti
nie sú úspešné, pretože príliš veľa z nich je neefektívnych. Ale ak vložíte do každého činu VŠETKU silu, aj
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keby bol triviálny, bude každý čin sám o sebe
úspešný. A keďže je v povahe vecí, že každý úspech
otvára brány k ďalším úspechom, váš postup smerom
k tomu, čo chcete, a postup toho, po čom túžite,
smerom k vám, naberú rýchly kurz.
Pamätajte, že úspešná činnosť sa vo svojich výsledkoch kumuluje. Keďže túžba po plnšom živote je
obsiahnutá vo všetkých veciach, tým, že človek začne
smerovať k plnšiemu životu, bude k nemu priťahovaných viac vecí a vplyv jeho chcenia sa znásobí.
Robte každý deň všetko, čo môžete, a každú
činnosť robte efektívne.
Keď hovorím, aby ste udržiavali svoju víziu počas
každej činnosti, nech je akokoľvek triviálna, nemyslím tým,
že máte vidieť víziu úplne do najmenších detailov. Toto
treba robiť vo voľnom čase – predstavovať si všetky
detaily, vnímať ich, až kým si ich úplne nezapamätáte.
Ak chcete rýchlejšie výsledky, praktizujte to vždy, keď
máte voľný čas. Ustavičným rozjímaním získate obraz
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toho, čo chcete – do najmenšieho detailu – tak pevne
vrytý do pamäte a vrytý do mysle nesformovanej
substancie, že vo svojom pracovnom čase sa budete
potrebovať

iba

duševne

spojiť

s obrazom,

aby

ste

stimulovali svoju vieru a odhodlanie, a aby ste vyvinuli
najlepšie úsilie.
Rozjímajte nad svojim obrazom vo voľných chvíľach, pokiaľ ním nezaplníte celé vedomie tak, aby ste
ho kedykoľvek mohli znovu uchopiť. Budete taký
nadšený jeho zasľúbeniami, že iba pomyslenie nato
prebudí v celej vašej bytosti tie najmocnejšie energie.
Poďme si teda opäť zopakovať náš plán a doplniť
ho o ďalší bod, ku ktorému sme teraz dospeli:
Existuje mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetky
veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe preniká, prestupuje
a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu, ktorá je
obrazom významu myšlienky.
Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach
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a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže
vytvoriť vec, na ktorú myslí.
Aby bol toho človek schopný, musí upustiť od súťaživého, konkurenčného prístupu a prejsť na tvorivý; musí
sformovať jasný duševný obraz toho, čo chce a musí urobiť
– s vierou a odhodlaním – všetko, čo každý deň vykonať
môže; a vykonávať jednotlivé činnosti efektívnym spôsobom.

k
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Ako získať správne povolanie
každej práci závisí úspech od toho, či človek
Pridisponuje
schopnosťami, ktoré sú nutné pre daný
typ práce.
Nikto nemôže byť úspešným učiteľom hudby bez
hudobného nadania. Bez dobre vyvinutých technických schopností nemôže nikto dosahovať veľké úspechy v technických odvetviach. Bez taktu a obchodného ducha nikto neuspeje v obchodnej činnosti. Ale
ak aj máte potrebné schopnosti, na dobre rozvinutej
úrovni pre vaše konkrétne povolanie, stále vám to
nezaručuje bohatstvo. Sú hudobníci, ktorí majú výnimočný talent, ale aj tak zostávajú chudobní. Sú kováči,
tesári, ktorí disponujú vynikajúcou manuálnou zručnosťou, ale aj tak nezbohatnú. A potom sú tu obchodníci s nadaním pre vyjednávanie, ktorí napriek tomu
zlyhávajú.
Rôzne schopnosti sú nástrojmi. Mať dobré nástroje
je základ, ale ich správne používanie je taktiež
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dôležité. Človek môže zobrať pílku, dosku, hoblík atď.
a zhotoviť pekný kus nábytku. Iný človek môže zobrať
rovnaké náradie a snažiť sa zhotoviť rovnaký kus
nábytku, ale jeho dielo bude sfušované, pretože tento
človek nevie, ako má použiť nástroje úspešným
spôsobom.
Rôzne schopnosti mysle sú vašimi nástrojmi,
pomocou ktorých musíte robiť prácu, ktorá vám
prinesie bohatstvo. Takže úspech dosiahnete jednoduchšie, ak sa budete venovať práci, pre ktorú máte
duševné „nástroje“. Inak povedané, najviac sa vám
bude dariť v povolaní, ktoré si žiada práve vaše
najsilnejšie stránky – v tom, na ktoré sa prirodzene
najviac hodíte. Ale k tomuto tvrdeniu sa viažu isté
obmedzenia. Nemyslite si, že vaše povolanie musí byť
neodvolateľne postavené na schopnostiach, s ktorými
ste sa narodili. Môžete začať s AKÝMKOĽVEK
povolaním, pretože ak nemáte talent, môžete si ho
vyvinúť. Znamená to len toľko, že svoje nástroje si
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budete musieť vyvíjať postupne, miesto toho, aby ste
sa obmedzili len na tie, s ktorými ste sa narodili. Bude
pre vás ľahšie dosiahnuť úspech v práci, pre ktorú už
máte dobre rozvinutý talent, ale úspešný môžete byť
v akomkoľvek povolaní, pretože si môžete vyvinúť
akýkoľvek základný talent a neexistuje nadanie, ktorého nemáte aspoň malé zrnko.
Najľahšie zbohatnete, ak budete robiť to, na čo sa
najviac hodíte, ale najuspokojivejšie zbohatnete, ak
budete robiť to, čo chcete.
Robiť to, čo chcete, znamená žiť, a ak budete robiť
niečo, čo sa vám nepáči, nikdy nedosiahnete skutočné
uspokojenie. A to, že môžete robiť to, čo naozaj chcete,
je úplne isté. Túžba po tom je dôkazom, že máte
v sebe silu, ktorá to môže dosiahnuť.
Túžba je prejavom sily.
Túžba hrať hudbu je sila, ktorá vie hrať hudbu
a hľadá

sebavyjadrenie

a rozvoj.

Túžba

vynájsť

mechanické zariadenia je technický talent, ktorý hľadá
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sebavyjadrenie a rozvoj.
Ak niekde chýba sila urobiť určitú vec, tam nie je
nikdy ani túžba urobiť ju. Ale ak niekde existuje silná
túžba urobiť nejakú vec, je to jasný dôkaz, že tam je aj
dostatočná sila, ktorá sa už len potrebuje rozvinúť
a uplatniť správnym spôsobom.
Pri podobných podmienkach je najlepšie vybrať si
zamestnanie, pre ktoré máte najlepšie vyvinutý talent,
ale ak cítite silnú túžbu angažovať sa v konkrétnom
odvetví, mali by ste si ho stanoviť za svoj cieľ.
Môžete robiť to, čo chcete. Je to vaše právo
a privilégium začať s podnikaním alebo povolaním,
ktoré sú vám najprirodzenejšie a napĺňajú vás. Nemusíte sa nútiť robiť niečo, čo sa vám nepáči, pokiaľ to
nie je most, po ktorom sa dostanete k tomu, čo robiť
chcete.
Ak ste v minulosti urobili chyby, následkom ktorých ste skončili v neželanom zamestnaní alebo
prostredí, nejaký čas môžete byť nútený robiť niečo,
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čo sa vám nepáči, no môžete si to spríjemniť vedomím, že si tým budujete cestu k tomu, čo naozaj robiť
chcete.
Ak cítite, že nie ste v správnom povolaní, nevrhajte
sa príliš rýchlo do iného. Všeobecne najlepším spôsobom, ako zmeniť povolanie alebo prostredie, je cez
osobnostný rast.
Nebojte sa urobiť náhle a radikálne zmeny, pokiaľ
sa vám ponúkne príležitosť a po pozornom zvážení
pocítite, že je to vhodná príležitosť, ale nikdy nerobte
nečakané, radikálne zmeny, ak máte pochybnosti, či
ide o múdry krok.
S tvorivým prístupom nie je nutné ponáhľať sa,
pretože príležitostí nie je nikdy málo. Keď sa zbavíte
súťaživého prístupu, pochopíte, že vôbec nemusíte
konať unáhlene. Nikto vás neporazí v tom, čo chcete –
pre všetkých existuje dostatok. Ak je nejaké miesto už
obsadené, ukáže sa vám iné a lepšie; času je dosť. Ak
máte pochybnosti, vyčkajte. Vráťte sa k pozorovaniu
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svojej vízie a pozdvihnite svoju vieru a odhodlanie.
A v časoch pochybností a nerozhodnosti všemožne
kultivujte vďačnosť.
Venujte deň-dva pozorovaniu vízie toho, čo chcete
a v najúprimnejšej vďake, že sa vám to dostáva, sa
vaša myseľ tak priblíži k najvyššej moci, že keď začnete konať, žiadnu chybu neurobíte.
Existuje myseľ, ktorá má všeobsiahle poznanie
a pomocou odhodlania a viery vo svoj pokrok sa s ňou
môžete prepojiť, pokiaľ cítite hlbokú vďačnosť.
Chyby vychádzajú z unáhleného konania, z konania zo strachu, z konania v pochybnostiach, alebo keď
zabudnete na pravú motiváciu – viac života pre
všetkých.
Ako budete aplikovať istý spôsob, budú k vám
prichádzať príležitosti vo vzostupnej tendencii, a budete musieť byť veľmi pevný vo svojej viere a odhodlaní,

a udržiavať

spojenie

pomocou rýdzej vďačnosti.
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Robte každý deň všetko, čo môžete, najlepšie ako
viete, ale nerobte to unáhlene, s pochybnosťami alebo
strachom. Postupujte tak rýchlo, ako dokážete, no
nenáhlite sa.
Pamätajte, že v momente, keď sa začnete ponáhľať,
prestávate byť tvorivý a stávate sa súťaživým. A tým
opäť upadáte do starého.
Kedykoľvek sa prichytíte pri náhlení, zastavte sa.
Zamerajte svoju pozornosť na duševný obraz toho, čo
chcete a ďakujte, že sa vám to dostáva. Posilňovanie
VĎAČNOSTI bude vždy upevňovať vašu vieru
a obnovovať vaše odhodlanie.

k
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Pocit obohatenia

N

ech sa už rozhodnete zmeniť svoje povolanie
alebo nie, vaše súčasné činy sa musia týkať

práce, ktorú robíte. Konštruktívnym využívaním
povolania, v ktorom ste teraz, môžete získať prácu
akú chcete – tým, že budete robiť svoju prácu istým
spôsobom.
Pokiaľ vo svojej práci prichádzate do styku s ľuďmi, či už osobne alebo cez korešpondenciu, kľúčovou
myšlienkou vášho úsilia by mala byť snaha vyvolať
v ich mysliach pocit obohatenia.
Obohatenie je to, čo hľadajú všetci muži a ženy; je
to popud nesformovanej inteligencie v každom z nás,
ktorý hľadá plnšie vyjadrenie.
Túžba po obohatení je vlastná celej prírode, je to
základný impulz stvorenia. Všetky ľudské aktivity sú
postavené na túžbe po obohatení. Ľudia hľadajú viac
jedla, ošatenia, lepší domov, viac luxusu, viac krásy,
viac poznania, viac radosti – viac života.
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Každá živá bytosť má potrebu neustáleho pokroku.
Tam, kde napredovanie života ustane, nastáva okamžite rozklad a smrť.
Ľudia to inštinktívne vedia, a preto stále hľadajú
viac. Zákon večného získavania ukázal Ježiš v podobenstve o hrivnách: Len tomu, kto získa viac, bude
ponechané, a bude mať hojnosť; ale tomu, kto nezíska,
bude vzaté i to, čo má.
Normálna túžba po nadobúdaní bohatstva nie je
zlá ani opovrhnutiahodná vec. Je to jednoducho túžba
po hojnejšom živote. Je to ašpirácia.
A keďže ide o najhlbší inštinkt ľudskej povahy,
všetci muži a ženy sú priťahovaní k tým, ktorí vedia
poskytnúť viac prostriedkov pre život.
Dodržiavaním istého spôsobu, opísaného na predchádzajúcich stranách, sa vám dostáva nepretržitého
rastu bohatstva, ktoré vy ďalej predávate všetkým
ľuďom, s ktorými prichádzate do styku.
Stávate sa tvorivým centrom, ktoré sprostredkúva
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bohatstvo všetkým ostatným. Buďte o tom presvedčený a uistite o tejto skutočnosti každého muža, ženu
a dieťa, s ktorými prídete do kontaktu. Nezáleží na
tom, o aký malý obchod ide. Aj keby ste predávali
lízatko malému dieťaťu, vložte do toho myšlienku
rastu a uistite sa, že zákazník bol myšlienkou ovplyvnený. Šírte dojem pokroku vo všetkom, čo robíte, tak,
aby všetci mali pocit, že ste „prínosná osobnosť“, a že
prinášate pokrok každému, s kým jednáte. Dokonca aj
ľuďom, s ktorými sa stretávate len tak, bez obchodných zámerov, aj im sprostredkujte pocit obohatenia.
Tento pocit môžete vyvolávať udržiavaním si neotrasiteľnej viery, že ste na ceste pokroku a tým, že
necháte túto vieru inšpirovať, naplniť a preniknúť
každým svojim činom. Robte všetko s pevným
presvedčením, že ste rozvoj podporujúca osobnosť,
a že prinášate každému pokrok.
Cíťte ako bohatnete, a popri tom prinášate bohatstvo a zisk aj iným. Nechvastajte sa svojim úspechom,
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ani o ňom zbytočne nerozprávajte. Pravá viera sa
nikdy nepotrebuje vychvaľovať.
Vždy, keď natrafíte na chvastajúcu sa osobu, je to
človek plný pochybností a strachu. Jednoducho cíťte
vieru a vložte ju do každého jednania. Nech každý
čin, tón a výraz vyjadruje tiché uistenie, že bohatnete
– a že bohatým už ste. Nemusia to byť len slová, cez
ktoré sprostredkujete tento pocit druhým. Ľudia budú
vyciťovať pokrok vo vašej prítomnosti a budú k vám v
budúcnosti opäť priťahovaní.
Z vášho vyžarovania musia druhí cítiť, že stretávať
sa s vami bude pre nich prínosné. Dohliadnite na to,
aby ste im dali viac v úžitkovej hodnote, než vám oni
dajú v peňažnej.
Buďte hrdý na svoje konanie a dajte to všetkým
poznať. Potom nebudete trpieť nedostatkom zákazníkov. Ľudia pôjdu tam, kde môžu získať a vševedúca
vyššia sila, ktorá túži, aby všetko prosperovalo, k vám
nasmeruje mužov a ženy, ktorí o vás nikdy nepočuli.
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Váš obchod začne prekvitať a budete prekvapený
nečakanými darmi, ktoré k vám budú prichádzať. Zo
dňa na deň budete môcť robiť väčšie kombinácie,
zabezpečiť

si

väčšie

výhody

a nastúpiť

do

vhodnejšieho povolania, ak budete chcieť.
No popri tomto všetkom nesmiete stratiť zo zreteľa
víziu, vieru a odhodlanie, aby ste dosiahli to, čo
chcete.
Dovoľte, aby som vás vystríhal pred ďalším nebezpečenstvom, ktoré sa týka vašej motivácie: Majte sa na
pozore pred plíživým pokušením ovládať druhých.
Pre nezrelú alebo len čiastočne rozvinutú myseľ nie
je nič príjemnejšie než uplatňovať silu alebo nadvládu
nad druhými. Túžba vládnuť pre sebecké uspokojenie
je už dlho kliatbou tohto sveta. Po dlhé veky králi
a vládcovia zaplavovali zem krvou vo vojnách, aby
mohli ovládať – nie preto, že by hľadali viac života,
ale aby získali viac moci pre seba.
Dnes je, v ekonomike a priemyselnom svete, hlav-
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ný motív rovnaký: Ľudia zhromažďujú svoje armády
dolárov,
v rovnakej

ničiac

životy

šialenej

a srdcia

bitke

miliónov

o moc

nad

ľudí,

druhými.

Ekonomickí magnáti, rovnako ako vládnuci politici,
sú inšpirovaní žiadostivosťou po moci.
Všimnite si pokušenie usilovať sa o autoritu, stať sa
„majstrom“, byť považovaný za niekoho, kto stojí nad
stádom, aby urobil dojem na druhých svojim bezuzdným vystavovaním sa na obdiv, a tak ďalej.
Myseľ, ktorá usiluje o ovládnutie druhých, je súťaživá, a preto nemôže byť tvorivá. Nato, aby ste ovládli
svoje prostredie a svoj osud, nie je vôbec potrebné
ovládať blížnych, a skutočne, ak spadnete do sveta
boja o vyššie pozície, osud a prostredie vás začnú
porážať a vaša možnosť zbohatnúť sa stane vecou
náhody a špekulácií.
Vystríhajte sa súťaživého myslenia! Niet lepšieho
výroku, ktorý by vystihoval tvorivý princíp, než
obľúbené „Zlaté Pravidlo“ Jonesa z Toleda: „To, čo
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chcem pre seba, chcem pre všetkých.“

k
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Pokrok podporujúca osobnosť
čo som uviedol v predošlej kapitole, platí
To,rovnako
pre odborníkov, obyčajných zamestnancov pracujúcich za mzdu, ako aj obchodníkov alebo
pre akékoľvek iné povolanie. Nezáleží, či ste lekár,
učiteľ alebo kňaz. Ak dokážete obohatiť životy
druhých takým spôsobom, aby si boli tohto faktu
vedomí, bude ich to k vám priťahovať a vy môžete
zbohatnúť.
Lekár, ktorý v sebe živí víziu, že je veľkým, úspešným liečiteľom, a ktorý s vierou a odhodlaním pracuje
na jej úplnej realizácii – ako to bolo vysvetlené
v predchádzajúcich kapitolách – sa natoľko priblíži ku
zdroju života, že bude fenomenálne úspešný a pacienti sa k nemu pohrnú v zástupoch.
Nikto nemá lepšiu možnosť realizovať učenie tejto
knihy než lekári. Nezáleží na tom, do ktorej školy
patrí, pretože princíp liečenia je rovnaký pre všetkých
a všetci

ho

môžu

dosiahnuť
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podporujúca osoba“ v medicíne, ktorá si udržiava
obraz seba ako úspešného liečiteľa, ktorý sa riadi
zákonom viery, odhodlania a vďaky, vylieči každý
vyliečiteľný prípad, ktorého sa ujme.
V oblasti náboženstva svet volá po kňazovi, ktorý
by učil svojich poslucháčov pravej vede o živote
v hojnosti. Ten, kto ovládne detaily vedy o bohatstve,
spolu s príbuznými vedami o blahobyte, veľkoleposti
a víťazstve lásky, a ktorý učí tieto detaily vo svojom
chráme, bude mať vždy pred sebou veľké zhromaždenie ľudí. Toto je evanjelium, ktoré svet potrebuje –
lebo podporuje život a ľudia budú radi načúvať
a poskytovať veľkorysú podporu tomu, kto im ho
prinesie.
To, čo teraz potrebujeme v chrámoch, je demonštrácia vedy o živote. Potrebujeme kazateľov, ktorí nám
nielen povedia ako nato, ale nám to aj vlastným príkladom ukážu. Potrebujeme kazateľov, ktorí samotní
budú bohatí, zdraví, veľkí a milovaní, aby nás učili
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ako máme dosahovať tieto veci, a keď prídu, nájdu
mnoho oddaných nasledovateľov.
To isté platí pre učiteľa, ktorý vie inšpirovať deti
svojou vierou a cieľom pokrokového života. Taký
učiteľ nebude nikdy bez práce. Každý učiteľ, ktorý má
túto vieru a cieľ, ich predáva svojim žiakom. Nemôže
ani inak, keďže je to súčasťou jeho života a práce.
Čo platí pre učiteľa, kňaza a lekára, platí aj pre
právnika, zubára, pracovníka realitnej kancelárie,
poisťovacieho agenta – pre všetkých.
Skombinované duševné a fyzické úsilie, ktoré som
opísal, nemôže zlyhať. Každý človek, ktorý sa bude
neoblomne a do písmena riadiť týmito inštrukciami,
zbohatne. Zákon rozkvetu života je vo svojich účinkoch rovnako matematicky presný ako zákon gravitácie. Bohatnutie je exaktná veda.
Človeku pracujúcemu za mzdu sa to potvrdí
rovnako ako ostatným. Nemyslite si, že nemáte šancu
zbohatnúť, keď na vašom pracovisku nie sú zjavné
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príležitosti pre pokrok, keď sú tam nízke platy a vy
máte vysoké životné náklady. Vytvorte jasný duševný
obraz toho, čo chcete dosiahnuť a začnite konať
s vierou a odhodlaním.
Každý deň urobte všetko, čo sa dá a robte každý
kus práce dokonale úspešným spôsobom. Vložte silu
úspechu a odhodlanie stať sa bohatým do všetkého, čo
robíte.
No nekonajte takto v snahe podliezať vášmu zamestnávateľovi, v nádeji, že on alebo iní nad vami
budú vidieť vašu dobrú prácu a povýšia vás. Je
nepravdepodobné, že by tak urobili. Človek, ktorý je
iba „dobrý“ pracovník, ktorý si plní svoje povinnosti
najlepšie ako vie a je s tým spokojný, je cenný pre
svojho zamestnávateľa a nie je v záujme zamestnávateľa, aby ho povýšil. Je cennejší tam, kde je.
Nato, aby ste dosiahli pokrok je potrebné niečo
viac, než len byť príliš dobrý na svoje pracovné
miesto.
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Istým adeptom na pokrok je ten, kto je príliš dobrý
na svoje miesto, má jasnú predstavu o tom, čím chce
byť, vie, že sa môže stať tým, čím chce, a je
rozhodnutý sa ním stať.
Nesnažte sa vo svojom súčasnom povolaní potešiť
vášho zamestnávateľa. Pri úsilí majte na zreteli svoj
vlastný pokrok. Prechovávajte vieru a presvedčenie
v pokrok, počas pracovných hodín, po pracovnej dobe
a tiež pred ňou. Živte to v sebe tak, že keď prídete
s niekým do kontaktu, či už je to váš nadriadený,
kolega alebo známy, bude z vás vyciťovať váš zámer –
takže každý prostredníctvom vás pochopí, ako chutí
pokrok a rozvoj.
Ľudia k vám budú priťahovaní, a ak sa vo vašom
súčasnom povolaní nevyskytne možnosť pre vzostup,
čoskoro sa vám ukáže možnosť získať inú prácu.
Existuje sila, ktorá vždy prinesie pokrokovému
človeku príležitosť, pokiaľ žije podľa zákona. Ak
jednáte istým spôsobom, Boh nemôže inak, než
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pomôcť vám. Urobí tak, lebo je mu to prirodzené.
Žiadne okolnosti, žiadna hospodárska situácia vás
nemôžu držať v šachu. Ak nemôžete zbohatnúť v oceliarskom karteli, môžete zbohatnúť na štvorhektárovej
farme. A ak sa začnete správať istým spôsobom, určite
sa vymaníte z „pazúrov“ oceliarskeho kartelu a dostanete sa na farmu, alebo na akékoľvek iné miesto, po
ktorom túžite.
Ak by niekoľko tisíc zamestnancov začalo zmýšľať
istým spôsobom, kartel by sa čoskoro dostal do
poriadnych problémov. Bol by nútený poskytnúť
svojim zamestnancom nové príležitosti alebo ísť do
krachu. Nikto nemusí robiť pre kartel. Kartely môžu
držať ľudí v takzvaných beznádejných podmienkach
iba dovtedy, kým budú ľudia ignorovať vedu o získavaní bohatstva, alebo kým budú príliš leniví, aby ju
praktizovali.
Začnite myslieť a konať týmto spôsobom a vaša
viera a odhodlanie vám čoskoro pritiahnu možnosti
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zlepšiť svoju situáciu. Takéto možnosti sa ukážu veľmi
rýchlo, pretože najvyššia sila, ktorá je činná vo
všetkom a pracuje pre vás, vám ich prinesie. Nečakajte, že príležitosť vám poskytne všetko, čím chcete byť.
Keď sa objaví príležitosť stať sa niečím viac než ste
teraz a ťahá vás to k nej, využite ju. Bude to prvý krok
k ešte lepšej príležitosti.
Pre človeka, ktorý žije pokrokový život, nie je
možné, aby trpel nedostatkom príležitostí. Z povahy
stvorenia prirodzene vyplýva, že všetky veci sú
určené pre človeka a sú činné v jeho prospech. A ak
človek koná a myslí istým spôsobom, nepochybne
musí zbohatnúť. Takže nechajte zamestnancov, aby si
pozorne naštudovali túto knihu, a aby s dôverou
započali cestu, ktorú táto kniha popisuje.
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M

noho ľudí bude zosmiešňovať myšlienku, že
existuje exaktná veda o nadobúdaní bohatstva.

V presvedčení, že zdroj bohatstva je vyčerpateľný,
budú tvrdiť, že sociálne a vládne inštitúcie sa musia
najprv zmeniť, kým bude môcť väčší počet ľudí nadobudnúť dostatočné prostriedky.
To však nie je pravda.
Je pravda, že súčasné vlády držia masy v chudobe,
ale to len preto, že ľudia nekonajú a nemyslia istým
spôsobom.
Ak sa masy začnú hýbať spôsobom opísaným
v tejto knihe, ani vlády, ani hospodárske systémy ich
nebudú môcť zastaviť a všetky systémy budú musieť
byť upravené podľa tohoto pohybu. Ak ľudia myslia
pokrokovo, hýbu sa pokrokovo s pevným presvedčením zbohatnúť a veria, že zbohatnú, nič ich nemôže
udržať v chudobe.
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Ľudia môžu začať žiť istým spôsobom kedykoľvek,
pri akejkoľvek vláde a bohatnúť tak. A keď to, pri
akejkoľvek vláde, urobí značný počet ľudí, spôsobia
zmenu systému, a prinesú možnosti aj iným.
Čím viac ľudí zbohatne súťaživým štýlom, tým
horšie pre druhých. Avšak čím viac ľudí zbohatne
tvorivým spôsobom, tým lepšie pre ostatných.
Ekonomickú spásu más možno dosiahnuť len vtedy, ak veľké množstvo ľudí bude praktizovať vedeckú
metódu popísanú v tejto knihe a zbohatnú. To ukáže
cestu ostatným a inšpiruje ich k túžbe po pravom
živote, s vierou, že je to možné a s odhodlaním
dosiahnuť to.
Nateraz vám však stačí vedieť, že ani vláda, ktorá
vám vládne, ani kapitalistický alebo trhový systém
hospodárstva, vám nemôže zabrániť v získavaní bohatstva. Keď vstúpite do roviny tvorivých myšlienok,
povznesiete sa nad všetky tieto veci a stanete sa občanom iného kráľovstva.
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Ale pamätajte, že svoje myšlienky musíte udržiavať
v tvorivej rovine. Ani na okamih nesmiete uvažovať
o zdroji ako o vyčerpateľnom a konať súťaživým spôsobom. Vždy, keď si uvedomíte, že zmýšľate starým
spôsobom, okamžite to zmeňte, pretože keď myslíte
súťaživo, strácate spojenie s najvyššou mysľou.
Nevenujte čas úvahám o tom, ako budete riešiť
potenciálne krízové situácie v budúcnosti, okrem
nutných postupov, ktoré môžu ovplyvniť vaše súčasné
konanie.
Zaujímajte sa ako urobiť dnešnú prácu perfektným,
úspešným spôsobom, nie o problémy, ktoré sa môžu
vyskytnúť zajtra. Tie môžete riešiť, keď prídu.
Nerozmýšľajte, ako budete prekonávať prekážky,
ktoré sa môžu vyskytnúť vo vašom podnikaní, pokiaľ
nie je zjavné, že vám hrozia a chcete im predísť. Nezáleží na tom, aká veľká prekážka môže byť v dohľade.
Ak budete postupovať istým spôsobom, uvidíte, že
keď sa prekážka priblíži, zmizne, alebo sa ukáže cesta
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ponad, popod, cez alebo okolo nej.
Žiadna kombinácia možných okolností nemôže
poraziť človeka, ktorý ide za bohatstvom presne
podľa vedeckých postupov. Žiadny človek, ktorý sa
riadi zákonom, nemôže zlyhať na ceste za bohatstvom, rovnako ako vynásobením „dvakrát dva“,
nemôžeme nedostať výsledok „štyri“.
Vôbec sa nesužujte potenciálnymi pohromami,
prekážkami, panikou alebo nepriaznivými zhodami
okolností. Budete mať dosť času čeliť týmto veciam,
keď sa objavia a prídete nato, že každá nepríjemnosť
nesie v sebe zároveň aj prostriedky na jej prekonanie.
Strážte si to, čo hovoríte. Nikdy nehovorte porazeneckým

alebo

odradzujúcim

spôsobom

o sebe,

o svojich záležitostiach alebo o čomkoľvek inom.
Nikdy nepripusťte možnosť zlyhania a nehovorte
spôsobom, ktorý navodzuje možnosť zlyhania.
Nikdy nerozprávajte, aké ťažké sú časy, alebo že
situácia v obchode je neistá. Časy môžu byť ťažké
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a obchod neistý, no len pre tých, ktorí majú súťaživý
postoj, nie pre vás. Vy môžete vytvoriť to, čo chcete
a ste povznesený nad strach.
Keď budú mať druhí ťažké časy a ich obchody
pôjdu biedne, vy dostanete svoje najväčšie príležitosti.
Cvičte sa v myslení a nazeraní na svet ako na niečo
prichádzajúce, na niečo, čo sa rozvíja a zlo považujte
za jedinú nerozvinutú vec. Vždy hovorte z priestoru
pokroku. Robiť inak by znamenalo poprieť svoju vieru
a poprieť vlastnú vieru znamená stratiť ju.
Nedovoľte si cítiť sklamanie. Môže sa stať, že
budete niečo očakávať v konkrétnom čase, ale nedostanete to vtedy, a toto sa vám môže javiť ako zlyhanie.
No ak neupustíte zo svojej dôvery uvidíte, že zlyhanie
je iba zdanlivé.
Pokračujte istým spôsobom a ak nezískate čo očakávate, dostanete niečo oveľa lepšie, a potom pochopíte,
že zdanlivý neúspech bol v skutočnosti úspechom.
Jeden študent tejto vedy sa rozhodol, že podnikne
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isté kroky vo svojom podnikaní, ktoré sa mu v tom
čase javili ako veľmi sľubné a niekoľko týždňov robil
všetko preto, aby svoj cieľ dosiahol. Keď nadišiel deň
D, celá záležitosť zlyhala dokonale nevysvetliteľným
spôsobom. Vyzeralo to, akoby nejaký neviditeľný
vplyv pracoval proti nemu.
No nepoddal sa sklamaniu. Naopak, bol vďačný
Bohu, že jeho túžba bola „prehlasovaná“ a neoblomne
pokračoval s vďačnou mysľou. O niekoľko týždňov
dostal oveľa lepšiu príležitosť než chcel pôvodne
a uvedomil si, že sila, ktorá vie všetko lepšie ako on,
mu nedovolila minúť lepšiu príležitosť tým, že by
investoval do menšej.
Takýmto spôsobom bude pre vás pracovať každý
zdanlivý neúspech, ak nestratíte svoju vieru, odhodlanie a vďačnosť a ak budete – každý deň – robiť všetko,
čo urobiť môžete, pričom každý čin vykonáte úspešným spôsobom.
Ak vás postihne neúspech, je to preto, lebo ste
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nežiadali dosť. Nepoľavujte a ukáže sa vám oveľa
väčšia možnosť, než ste očakávali. Pamätajte nato.
Kvôli nedostatku talentu nezlyháte vo veci, ktorú
chcete robiť. Ak budete vytrvalý, tak ako som predostrel, vyviniete si všetky schopnosti, ktoré potrebujete
pre vytúženú prácu. Táto kniha nezahŕňa postup na
kultivovanie talentu, ale je to rovnako istý a jednoduchý proces ako bohatnutie. Neváhajte kvôli strachu, že
keď nastúpite na nejaké miesto, zlyháte pre nedostatok schopností. Buďte vytrvalý, a keď nastúpite na to
miesto, schopností sa vám dostane. Ten istý zdroj
schopností, ktorý umožnil neučenému Lincolnovi
urobiť najväčší kus práce, aká bola kedy vo vláde
vykonaná jedinou osobou, je k dispozícii aj vám.
Môžete z neho čerpať všetku múdrosť a čeliť tak
povinnostiam, ktoré sú vám uložené. Kráčajte vpred
s plnou vierou.
Študujte túto knihu. Nech vám neustále robí
spoločníka, až kým vám nebudú jasné všetky myšlien-
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ky, ktoré obsahuje. Kým sa budete snažiť upevniť
svoju vieru, bolo by dobré, aby ste sa vzdali zábavy
a držali sa ďaleko od miest, kde sa prezentujú alebo
kážu protichodné myšlienky. Nečítajte pesimistickú
ani odporujúcu literatúru, ani na túto tému nepolemizujte.
Venujte väčšinu svojho voľného času pozorovaniu
svojej vízie, kultivovaniu vďaky a čítaniu tejto knihy.
Obsahuje

všetko,

čo

potrebujete

vedieť

o vede

o bohatstve a všetky základné tézy nájdete zhrnuté
v poslednej kapitole.

k
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Zhrnutie vedy o bohatstve
mysliaca substancia, z ktorej vznikli všetExistuje
ky veci, a ktorá vo svojej prvotnej podobe
preniká, prestupuje a zapĺňa všetky úrovne stvorenia.
Myšlienka v tejto substancii nadobúda formu,
ktorá je obrazom významu myšlienky.
Človek môže sformovať veci vo svojich myšlienkach a pôsobením myšlienky na nesformovanú substanciu môže vytvoriť vec, na ktorú myslí.
Aby bol toho človek schopný, musí upustiť od
súťaživého, konkurenčného prístupu a prejsť na
prístup tvorivý. Inak nemôže byť v harmónii s nesformovanou substanciou, ktorá je vo svojej podstate
tvorivá a nikdy nie súťaživá.
Človek sa môže plne zharmonizovať s nesformovanou substanciou pestovaním živej a úprimnej vďaky
za požehnania, ktoré sú mu poskytované. Vďačnosť
zjednocuje mysle ľudí s inteligentnou substanciou,
takže myšlienky človeka sú substanciou prijímané.
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Človek môže zostať v tvorivej rovine, len ak sa
zjednotí s nesformovanou inteligenciou cez hlbokú
a neustálu vďačnosť.
Človek si musí sformovať jasnú a presne definovanú predstavu o veciach, ktoré túži vlastniť, robiť alebo
kým sa chce stať, následne musí tento obraz udržiavať
vo svojej mysli a zároveň byť vďačný najvyššej sile za
to, že všetky jeho túžby sú mu splnené.
Človek, ktorý chce zbohatnúť, musí vo svojom
voľnom čase rozjímať nad svojou víziou a to vo
vrúcnej vďačnosti, že sa stáva realitou. Dôležitosť častého pozorovania duševného obrazu spolu s pevnou
vierou a oddanou vďakou, nemôžu byť dostatočne
zdôraznené. Týmto procesom je obraz otlačený do
nesformovanej substancie a tvorivé sily sú uvedené do
činnosti.
Tvorivá energia pracuje cez tradičné kanály
prirodzeného rastu a hospodárskeho a spoločenského
usporiadania. Všetko, čo je obsiahnuté v duševnom
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obraze, bude určite dané osobe, ktorá sa riadi vyššie
uvedenými inštrukciami, a ktorej dôvera nie je
nestála. To, po čom túži, k nej príde cez tradičné
obchodné kanály.
Aby mohol človek prijať plody svojej predstavy,
keď sú pre neho pripravené, musí konať spôsobom,
ktorým dáva viac, než len zastávanie si svojho miesta.
Nesmie zabúdať na cieľ zbohatnúť cez realizáciu
svojho duševného obrazu. Každý deň musí urobiť
všetko, čo môže, a vykonať každý čin úspešným spôsobom. Každému človeku musí dať viac v úžitkovej
hodnote, než od neho prijme v peňažnej hodnote, aby
každá transakcia priniesla viac života a musí udržiavať

myšlienku

na

pokrok,

aby

bol

dojem

obohatenia vycítený každým, s kým príde do kontaktu.
Muži a ženy, ktorí sa budú riadiť uvedenými
inštrukciami, zaručene zbohatnú a ich bohatstvo bude
zodpovedať

ich

vízii,
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neoblomnosti dôvery a hĺbke ich vďačnosti.
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