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10+1 důvodů proč nejste bohatí 
 
 

Snad každý, kdo žije v moderní společnosti, chce být bohatý. Většina našeho denního úsilí a 

pozornosti se točí kolem peněz, majetku, zajištění živobytí, bydlení, životního standardu a 

komfortu. Jsme tak naučeni již od dětství díky vzdělávacímu systému, který nás měl připravit 

na dospělý život, na to, kým jednoho dne budeme a jak a čím se budeme „živit“. 

 

V rodině se k tomu přidají mnohá přesvědčení o sobě, o penězích, o hojnosti, o množství 

peněz, o nutnosti je vydělávat, o nutnosti chodit do práce každý den. Z toho některá 

přesvědčení a postoje jsme schopni si uvědomit, ale daleko větší měrou v nás skrytě, ale 

aktivně působí negativní postoje a přesvědčení, které jsou nevědomé a hluboce uložené v naší 

rodové paměti. Tím se nevědomky zotročujeme a sloužíme něčemu, co je nám bytostně malé. 

 

Nevědomé postoje významně vládnou našemu životu, a určují to, jak dobře v životě 

prosperujeme a kolik z našeho plného potenciálu hojnosti ve skutečnosti žijeme. Kolik peněz, 

lásky v rodině, ve vztahu si dovolíme žít určují naše hluboká přesvědčení o sobě, příslušnosti 

k rodu a „solidaritě“ s ostatními. 

 

Dali jsme dohromady 10 pro nás nejdůležitějších překážek, kterými si my lidé bráníme v tom, 

abychom mohli žít vše, co je vizí našeho srdce. Čtěte těchto 10 důvodů pozorně a vnímejte, 

jak na to reaguje vaše tělo, jaké emoce a myšlenky spontánně vyvstávají a pokud budete mít 

pocit, že se vás to netýká, zastavte se a vnímejte své rozpoložení. Zda jste skutečně zcela 

klidní a v míru, anebo Váš nesouhlas doprovází vlna pocitů, které nejsou hned patrné a 

rezonují s potřebou obrany, boje, dramatu, frustrace nebo bezmoci. 

 

Důvod č. 1: 
Berete vše, co máte, jako samozřejmost 

 

Pokud berete jako samozřejmé, že máte např. k dispozici: střechu nad hlavou, auto, stravu, 

peníze na jídlo, oblečení, vybavení domu či bytu, peníze na benzín, oblečení a pomůcky do 

školy pro Vaše děti, jídlo v obchodech, které si můžete koupit, šampón v koupelně, ručník…a 

stovky dalších věcí, které již máte a slouží Vám nebo Vaší rodině. Pokud toto vše už máte a 

myslíte si, že je to přeci samozřejmá věc, že to máte a že je to stále málo a že je potřeba mít 

něco více nebo něčeho více, pak jste chyceni ve velké pasti samozřejmosti a nikdy nebudete 

mít dost. Pořád bude něco někde chybět. Budete věčně „chudí“, takto se můžete donekonečna 

porovnávat s někým, kdo má něčeho víc než Vy, nebo má lepší auto nebo dům atd. Tato past 

je bezedná. Změňte to. Začněte si vážit a děkovat že vše, co už máte. Poděkujte za střechu nad 

hlavou, za auto, kterým můžete jezdit, kam potřebujete…a rázem se věci začnou měnit. 

 

Důvod č. 2: 
Jste připoutáni k penězům – jednomu ze symbolů bohatství 

 
Mnoho lidí věří, že peníze jsou bohatstvím a že pokud jich někdo má hodně, je bohatý. A 

pokud jich někdo má málo nebo nedostatek (třeba Vy), tak to znamená, že není (neste) bohatí. 
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Víc peněz znamená více bohatství. Nebo to znamená více svobody, jistotu, bezstarostnosti? 

Jakoukoliv kvalitu můžete na peníze „nalepit“. Tehdy jste nevědomě chyceni a připoutáni 

k největšímu a nejběžnějšímu symbolu bohatství – penězům. Peníze jsou symbolem bohatství. 

Nic víc, nic míň. Nejsou bohatstvím, svobodou, jistotou atd. Jsou směnným prostředkem 

hodnoty. Nic víc, nic míň. 

 

Důvod č. 3: 
Máte potřebu si peníze a hojnost zasloužit 

 

Odměna přichází po zásluze. Víra v podmíněný způsob „odměn“ je zakořeněná v každém 

z nás, protože v dětství jsme za dobré chování dostávali odměny, chvály a ocenění. Naučili 

jsme se, že když nějak vypadáme před okolím, dostaneme určitě nějakou odměnu, 

v dospělosti rodiče nahradí šéf či nadřízený/á, ale my nejsme svobodní v tom, co je náš 

skutečný dar a jak a proč jej přinést světu a díky tomu nemůžeme autenticky realizovat náš 

skutečný dar světu. Vězení v podobě potřeby si hojnost zasloužit je dříve či později každému 

člověku malé. Cesta ven z tohoto kolečka spočívá v nalezení našeho daru, který dáváme bez 

podmínek světu. 
 

Důvod č. 4: 
Žijete v iluzi, že peníze a hojnost si lze (a je potřeba) přitáhnout 

 
Toto přesvědčení vychází z víry, že bohatství je někde mimo nás, někde tam venku. A tudíž je 

potřeba pro něj jít, získávat, bojovat nebo jej nějak rafinovaně přitáhnout. Všechny tyto 

strategie opomíjejí fakt, že bohatství je ve skutečnosti uvnitř nás a nikde jinde. Proto tyto 

strategie budou vždy závislé na naší přímé pozornosti, abychom stále něco dělali proto, 

abychom měli bohatství. Je potřeba tuto dynamiku otočit a hledat a najít vnitřní zdroj 

bohatství v sobě a z něj pak jednat. K tomuto se váže taoistický princip nekonání a přesto vše 

je uskutečněno. 

 

Důvod č. 5: 
Věříte tomu, že lze mít buďto jen peníze, ale ne lásku nebo jenom 

lásku, ale už ne peníze 
 
Peníze nebo život. Peníze až na prvním místě. Nejprve peníze a pak lásku. Jinými slovy, 

nejprve přežít a pak milovat. Přirozené, ale ne pro dnešní dobu, kdy fakt přežití a boj o život 

není na místě a je doslova mimo běžnou realitu, přesto z dávných i nedávných dob tento boj o 

život v nás je a bere si své hlavní slovo, když jde o peníze, kterým navíc je dána silná nálepka, 

že bez nich nelze přežít. Toto je celkem oříšek, ale má řešení. Pomalu a postupně lze 

přesvědčit váš instinktivní systém, že není potřeba žít v tomto módu a že vyšší úrovní vědomí 

jakou je např. láska, sebeláska, sdílení svého daru jsou ve skutečnosti mnohem silnější a 

mocnější proud hojnosti, než jen přežití. Zdánlivý konflikt peníze nebo láska, vytváří naše 

utkvělá představa o našich možnostech nebo možnostech života, který můžeme žít. Tento 

konflikt lze překročit a spojit v jeden celek: peníze i láska, peníze jsou z lásky, láska tvoří 

peníze.  
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Důvod č. 6: 
Trváte na tom, že peníze jsou jediné skutečné bohatství 

 
Pokud trváte na tom, že peníze jsou jediné skutečné bohatství, doslova si vykrádáte jiné 

úrovně života, protože pro vás přestanou mít jakoukoliv hodnotu ve srovnání s penězi. 

Protože za peníze si můžete koupit snad skoro všechno. Naštěstí jenom skoro. Hojnost má 

mnoho podob a tvoří jeden velký celek ve více rovinách života. Hojnost najdete v partnerství, 

v rodině, v osobním rozvoji, v péči o sebe, v duchovním vývoji, ve zdraví, v bydlení, ve 

vztazích…a taky v penězích, ale ne jenom tam! 

 

Důvod č. 7: 
Jste přesvědčeni o tom, že peníze a bohatství lze získat jedině tvrdou 

prací aneb běháte jak křeček v kruhu 
 
Tvrdá práce, od rána do večera Vám možná krátkodobě přinese víc peněz, ubere Vám však 

zřejmě něco ze zdraví a určitě oslabí Vaše vztahy k blízkým, v rodině, v partnerství. Vychází 

Vám to jako výhodný „obchod“ se svým časem, energií a pozorností. Nám ne. Toto velmi 

časté a hluboce uložené přesvědčení zná snad každý a snad každý na něj alespoň jednou 

„naskočil“, aby byl dříve či později zastaven svou moudřejší částí. Možná to byla v daleké 

minulosti jediná možnost, jak vydělat a získat peníze – tvrdě dřít „od nedivím do nevidím“. 

Pro mnoho lidí je toto stále velmi živé a platné. Zcela se upnout a věřit práci jako jedinému 

zdroji peněz a bohatství. A nic dalšího. Pokud se máte alespoň trochu rádi, začněte tím, že 

dáte své práci adekvátní a Vám příjemné hranice, aby Vám pořád bylo dobře a mohli jste být 

člověkem a žít v jiných sférách života. Jinak umíráte „křečkovitým“ závodem o život. 
 

Důvod č. 8: 
Věříte tomu, že peníze nejsou dost spirituální, že jsou přízemní a brání 

Vašemu duchovnímu vývoji 
 
Cokoliv existuje, existuje díky Bohu, Vyšší moci, Vyšší síle, Vesmíru, Univerzu, nazvěte si 

tuto sílu tak, jak je Vám vlastní. Tudíž i peníze pochází z této síly. Toto časté přesvědčení, že 

peníze nejsou spirituální, je v podstatě arogantní a pyšný postoj k těm, co peníze mají. 

Zároveň tím vyjadřujeme neúctu k nám samotným, k naší části, která zde na Zemi potřebuje 

„fungovat“ a důstojně žít a vyvíjet se. Přijměte peníze jako součást tohoto světa, hojnost jako 

přirozenou potřebu každého člověka, tedy i Vás. 
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Důvod č. 9: 
Peněz není nikdy dostatek, pořád někde chybí 

 
Přesvědčení o trvalém nedostatku je dílem historie našich rodů, rodin, rodičů, našich předků, 

kteří zažili těžké časy, kdy samotné přežití bylo na denním programu. Příslušnost a láska 

k rodu tato přesvědčení přenáší dál i do našich současných životů ve formě genetické paměti. 

Dnes se nás netýká téma přežití, dnes tato situace neexistuje v našem světě, ale existuje v naší 

mysli. K uzdravení postoje nedostatku je potřeba opakovaně být vědomě ve svém těle a 

postupně uvolňovat stres v něm uložený, až dojde k úplnému vybití a uvolnění do přítomného 

okamžiku., kde je nekonečná hojnost stále přítomná. 

 

Důvod č. 10: 
Věříte tomu, že zdrojem peněz je práce (nebo podnikání) 

 
Na první pohled to tak vždycky vypadá. Nemít práci, znamená nemít příjem, tzn. 

práce/podnikání je zdrojem peněz. Není! Je to způsob, jak k Vám peníze mohou proudit, ale 

není to jejich zdroj! Zdrojem jste Vy. Nic a nikdo jiný. Na tuto skutečnost je potřeba se 

rozpomenout formou různých cvičení a meditací, až si uvědomíte, že to jinak nikdy nebylo a 

nemůže být. 

 
 

Důvod č. 10+1: 
Žijete v iluzi, že zdroj hojnosti a peněz je tam venku, mimo Vás 

 

Toto „bonusové“ přesvědčení či iluze dokresluje mnohá předchozí a jasně Vám sděluje, že je 

potřeba změnit vnitřní kurz v životě a začít se spojovat se svým nitrem, skrze své srdce, 

abyste znali Vaší opravdovou motivaci k životu zde na Zemi. Díky tomu začnete chápat, že 

zdroj hojnosti, životní vize, najdete jedině uvnitř sebe a jednáním z této vnitřní části navenek 

přichází skutečná hojnost na všech rovinách života. Jinými slovy je potřeba žít zevnitř ven. 

Naplnění vlastně již jste, jen je potřeba to manifestovat ve Vašem životě. Existuje celá řada 

metod a technik, jak s tímto pracovat. 

 

Víme a máme sami osobní zkušenost s tím, že když dokážeme postupně opustit těchto 10+1 

přesvědčení a postojů, brány hojnosti se otevřou a hojnost na všech úrovních začne přirozeně 

proudit naším životem. Víme, že důvodů, proč nejste bohatí může být ještě více, než těchto 

10+1 esenciálních. Proto vždycky to stojí za to hledat a měnit své postoje, protože dříve nebo 

později se proud hojnosti otevře. 

 

„Kdo hledá, najde. Kdo je bohatý, bude mu dáno, kdo je chudý, bude mu odebráno.“ 
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Ze srdce Vám přejeme, abyste chtěli žít a dokázali žít v hojnosti, kterou v sobě nosíte, ve 

svém srdci. Abyste dokázali svou osobnost přijmout a změnit tak, aby se plně vyjevila Vaše 

Prosperita duše na všech úrovních v životě. 

 

S láskou a přáním všeho dobrého, 

 

Václav & Jana Němečkovi 

 

Jsme manželé Václav a Jana Němečkovi, společně vychováváme 3 

děti. Společně jsme vytvořili, založili a vedeme roční program pro 

páry Partnerská cesta. Na základě mnohaletých zkušeností a prací 
s jednotlivci a páry jsme se opakovaně setkávali s otázkou proč lidé 

nežijí svůj život v hojnosti na všech rovinách. To nás postupně vedlo 

k tomu, abychom toto téma začali zkoumat a reflektovat jako velmi 

důležitý aspekt v životě každého člověka, páru a posléze rodiny. 

Jediné, co nám dává smysl a je současně naším posláním, je předávat 
to, co sami žijeme a inspirovat ostatní, aby našli svou cestu 

k naplněné hojnosti, a proto jsme se rozhodli naše letité zkušenosti 

předávat dál, abychom všichni žili náš nejvyšší a nejplnější možný 

potenciál na všech úrovních života.  

Jana je zakladatelkou projektu cisarskyporod.cz. Ve své sedmnáctileté praxi se věnuje kraniosakrální 
terapii, vaginálnímu mapování, rodinným konstelacím a kurzům předporodní a poporodní péče. Velmi 

laskavě a citlivě pracuje s posvátným prostorem sexuality a je certifikovanou lektorkou ženské tantry. 

(více jananemeckova.cz). 

Václav se v letech 2013-2018 věnoval přímému vedení ročních iniciačních mužských výcviků Mužská 

síla (Mužský kruh), kde nadále působí jako garant a spolutvůrce vize Mužského kruhu a jeho dalších 

projektů, je spoluautorem knihy Já, muž. Podílel se na projektu Cesta pravého muže a je spoluautorem 

programu Evoluce muže. 

https://partnerskacesta.cz/
http://cisarskyporod.cz/
http://jananemeckova.cz/
http://muzskykruh.cz/
http://knihajamuz.cz/
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