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Milí čtenáři, 
většina lidí si z neznámého důvodu nedává cíle. Téměř 
každý sní o lepším životě a zlepšení svého zdraví, bo-
hatství a pohodlí. Překvapivě si však drtivá většina lidí 
nezapisuje, čeho chce dosáhnout.

Zapsané cíle vám přitom mohou posloužit jako smlou-
va, kterou uzavřete sami se sebou. Cíle však musí být vaše 
vlastní a ne někoho jiného, jako například vašich rodičů 
nebo manžela či manželky. Pokud totiž cíle nepatří vám, 
pravděpodobně se u vás ani nevyvine palčivá touha 
uspět.

Vaše cíle by měly být měřitelné. Koneckonců, když 
nedokážete své cíle změřit, jak budete vědět, že jste je 
splnili?

Stanovení jednoznačného 
záměru pomáhá rozvíjet vaši 
samostatnost, vlastní iniciativu, 

představivost, nadšení, sebekázeň 
a přispívá k vašemu soustředěnému 
úsilí. To vše jsou zároveň předpo-
klady pro dosažení materiálního 
úspěchu.

Stanovení jednoznačného záměru:

• vás přiměje, abyste začali pláno-
vat veškerou každodenní činnost 
tak, aby vedla k jeho dosažení.

• vás vyburcuje k větší ostražitosti 
při rozpoznávání příležitostí 
souvisejících s vaším jedno-
značným záměrem a dodá vám 
to potřebnou odvahu jednat, 

jakmile se objeví.

• vás inspiruje ke spolupráci s dal-
šími lidmi.

• vám připravuje cestu pro plné 
uplatnění stavu mysli známého 
jako víra tím, že činí vaši mysl 
pozitivní a osvobozuje ji od stra-
chu, pochybností a nerozhod-
nosti.

• vám poskytuje vědomí úspěchu, 
bez něhož nikdo nemůže dosáh-
nout trvalého úspěchu v jakém-
koli povolání.

• vám zamezuje v prokrastinaci.

• vás přímo vede k rozvoji a ne-
přetržitému udržování pozitiv-
ního duševního postoje.

Z pera Napoleona Hilla

Hlavní výhody jednoznačného záměru
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U každého cíle si také stanovte datum, ke kterému má 
být splněn. Pokud je například vaším cílem dokončit 
vysokoškolské studium, musíte vědět, do kdy ho hod-
láte dokončit. Pokud se nezavážete dokončit studium 
například do 31. prosince tohoto roku, pravděpodobně 
ani nezačnete chodit na přednášky. Místo toho si budete 
stále říkat, že jednou začnete chodit na přednášky, které 
budete potřebovat.

„Pamatujte, že jednou není v kalendáři a vy jste se k ni-
čemu nezavázali.“

Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Napoleon Hill v době, kdy se poprvé 
setkal s Angrew Carnegiem a stanovil 

si svůj hlavní jednoznačný záměr.



To jsou hlavní charakteristiky 
jednoznačného záměru. Má však 
mnoho dalších vlastností, které pří-
mo souvisí s každým z dvanácti bo-
hatství života. Porovnejte principy 
jednoznačného záměru s dvanácti 
bohatstvími života a všimněte si, jak 
zásadní je mít jednoznačný záměr 
pro naplnění každého z nich.

Nyní si připomeňme muže, kteří 
ve svém životě dosáhli mimořádné-
ho úspěchu. Každý z nich měl defi-
novaný nějaký jednoznačný záměr 
jako cíl svého snažení.

• Henry Ford se soustředil na vý-
robu levných a spolehlivých 
automobilů.

• Thomas A. Edison věnoval své 
úsilí výhradně vědeckým vyná-
lezům.

• Andrew Carnegie se specializo-
val na výrobu a prodej oceli.

• F. W. Woolworth soustředil svou 
pozornost na provoz diskontních 
obchodů.

• Specialitou Philipa D. Armoura 
bylo balení a distribuce masa.

• James J. Hill se soustředil na bu-
dování a údržbu obrovského 
systému transkontinentální 
železnice.

• Alexander Graham Bell se spe-
cializoval na vědecký výzkum 
v souvislosti s vývojem moderní-
ho telefonu.

• Marshall Field provozoval nej-
větší maloobchodní prodejnu 
na světě.

• Cyrus H. K. Curtis zasvětil celý 
svůj život vývoji a vydávání Sa-
turday Evening Post.

• Jefferson, Washington, Lincoln, 
Patrick Henry a Thomas Paine 
věnovali většinu svého života 

a bohatství vytrvalému boji 
za svobodu všech lidí.

Všechno to jsou muži s jedno-
značným záměrem. Každý do jed-
noho!

Jak naplnit svůj jednoznačný zá-
měr:

1. Jasně a podrobně si sepište svůj 
jednoznačný záměr, podepište ho 
a uložte paměti. Poté jej alespoň 
jednou denně nahlas zopakujte, 
je-li to možné, častěji. Opakujte 
ho stále dokola, až svoji víru 
v jeho naplnění zcela odevzdáte 
nekonečné inteligenci.

2. Napište si jasný plán, podle 
kterého hodláte postupovat. 
V něm uveďte, kdy má být váš 
cíl dosažen a přesně popište, co 
hodláte dát na oplátku za jeho 
uskutečnění. Pamatujte, že něco 
takového jako něco za nic nee-
xistuje. Všechno má svou cenu, 

Silně opotřebený psací stroj  L. C. Smith and Corona, se kterým Napoleon Hil přivedl na svět mnohé své knihy, úvahy 
a články. Všechny klávesy měly původně vystouplý stříbrný lem jako u klávesy B, která byla vyměněna za novou.



„Včerejšek je navždy pryč a zítřek nemusí přijít, ale dnešek je včerejší zítřek, který máte na dosah. Co 
s ním uděláte?“

Téměř denně se k nám dostávají ohlasy 
od dalších a dalších nových absolventů 
Nakopávače bohatství. Píšete nám své pří-
běhy a často opakujete, že přišel do vašeho 
života přesně ve správný čas. S radostí čtu 
o těch obrovských změnách, které jste díky 
němu udělali. Mnozí jste uvedli, že teprve až 
Nakopávač bohatství vám pomohl opravdu 
se rozhýbat, protože jste díky němu objevili 
a stanovili si svůj JEDNOZNAČNÝ ZÁ-
MĚR.

Nakopávač bohatství měl obrovský a vlastně 
přelomový vliv i na mě samotného. Bez něj 
by Úterní Dobíječe s Napoleonem Hillem 
ani nevznikly. Pokud jste se na cestu s Nako-
pávačem bohatství dosud nevydali, vězte, že 
to bude nejlépe investovaných 197 Kč ve va-
šem životě. Odkaz na něj přikládám níže.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel

Váš průvodce stanovením JEDNOZNAČNÉHO ZÁMĚRU

Chci vědět víc o Nakopávači bohatství

která musí být předem zaplacena 
v té či oné formě.

3. Vytvořte si plán dostatečně 
pružný, abyste mohli kdykoli 
provést změny, budete-li to tak 
cítit. Nezapomeňte, že neko-
nečná inteligence, která působí 
v každém atomu hmoty a v kaž-
dé živé či neživé věci, vám může 
nabídnout mnohem lepší plán, 
než který dokážete vytvořit. 
Proto buďte neustále připraveni 
rozpoznat a přijmout jakýkoliv 
nadřazený plán, který vám může 
být předložen.

4. Svůj jednoznačný záměr a plá-
ny na jeho dosažení si nechejte 

výhradně pro sebe. Výjimkou je 
situace, kdy obdržíte doplňující 
instrukce k provedení vaše-
ho plánu v rámci mastermind 
aliance.

Nedělejte chybu a nepředpoklá-
dejte, že výše popsané zásady nejsou 
správné, protože jim ještě nerozu-
míte. Řiďte se pokyny do písmene. 
Následujte je v dobré víře a pama-
tujte, že tím kopírujete postup těch, 
kteří uspěli před vámi.

„Rozhodněte se hned teď, co si 
od života přejete a co mu dáte 

na oplátku.“

Rozhodněte se, kam chcete jít 
a jaké kroky vás tam dovedou. Za-
čněte tam, kde se právě nacházíte, 
s prostředky, které máte po ruce. 
Zjistíte, že pokud je využijete, odhalí 
se vám jiné a lepší prostředky.

Taková je zkušenost všech lidí, 
které dnes svět považuje úspěšné. 
Většina z nich vyšla ze skromných 
poměrů a nepomáhalo jim nic víc, 
než vášnivá touha dosáhnout urči-
tého cíle. V takové touze je ukryto 
trvalé kouzlo!

Napoleon Hill
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