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Milí čtenáři, 
W. Clement Stone už svým původem napověděl, že jed-
noho dne zbohatne natolik, že bude moci před svou smrtí 
ve věku 100 let rozdat několik set milionů dolarů na dob-
ročinné účely.

Stone vyrůstal v drsné chicagské čtvrti South Side se 
svou matkou, která ovdověla dříve, než Stone začal chodit 
do školy. V šesti letech Stone vyrazil do ulic Chicaga 
prodávat noviny, aby přispěl do rodinného rozpočtu. 
Ve 13 letech už měl vlastní novinový stánek. Stoneův 
život nám ukazuje, jaké lekce si během dospívání odnesl 
z vlastních zkušeností a četby knih.

Když v roce 1937 vyšla kniha Myšlením k bohatství 
od Napoleona Hilla, přečetl si ji. Knihu dal svým za-
městnancům a jeho pojišťovací firma se ze stodolarové 

Někde v knize Myšlením 
k bohatství se s ním setkáte 
– náhle, překvapivě a s po-

znáním, které změní celý váš život. 
Až se s ním setkáte, odhalíte jeho 
tajemství. Zjistíte, že u sebe nosil 
neviditelný talisman, na jehož jedné 
straně byly vyryty iniciály PMA 
a na druhé NMA.

Tento neviditelný talisman má dvě 
úžasné schopnosti: má moc přitaho-
vat bohatství, úspěch, štěstí a zdraví; 
a má moc tyto věci odpuzovat – 
okrádat vás o vše, kvůli čemu stojí 
za to žít. Právě první z těchto sil, 
PMA (pozitivní mentální přístup), 
umožňuje některým lidem vystoupat 
na vrchol a zůstat tam. Druhá síla 
drží jiné lidi celý život na dně. Je to 
NMA (negativní mentální přístup), 

která strhává ostatní z vrcholu, když 
už ho dosáhli.

Možná, že příběh S. B. Fullera 
vám nejlépe a názorně ukáže, jak to 
funguje.

„Jsme chudí, ale ne kvůli Bohu.“
S. B. Fuller byl jedním ze sedmi dětí 
černošského farmáře v Louisianě. 
Pracovat začal v pěti letech. V de-
víti letech už řídil mezky. Na tom 
nebylo nic neobvyklého: děti většiny 
farmářů začínaly brzy pracovat. Tyto 
rodiny přijaly chudobu jako svůj 
úděl a nežádaly nic lepšího.

Mladý Fuller se od svých kamará-
dů lišil v jednom: měl pozoruhod-
nou matku. Jeho matka se odmítala 
smířit s tím, že její děti budou žít 
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investice rozrostla na miliardový podnik. Stone více 
než 60 let vychvaloval pozitivní účinky knihy Myšlením 
k bohatství. Dokonce používal jako symbol své společ-
nosti písmena PMA, což znamená pozitivní mentální 
přístup, jeden z principů úspěchu.

Spolupráce Napoleona Hilla s W. Clementem Stonem 
měla zásadní význam pro plošné a globální zavedení po-
zitivního mentálního přístupu jako důležitého principu 
úspěchu a základu firemní kultury.

Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Napoleon Hill s tvůrcem zkratky 
PMA, miliardářem W. Clementem 

Stonem

z ruky do huby, ačkoli to bylo to je-
diné, co sama kdy poznala. Věděla, 
že je něco špatného na tom, že její 
rodina sotva vystačí s penězi. Se 
synem často mluvila o svých snech.

„Neměli bychom být chudí, můj 
malý eS. Bý.,“ říkávala. „A ať od tebe 
nikdy neslyším, že je to Boží vůle. 
Jsme chudí, ale ne kvůli Bohu. Jsme 
chudí proto, že tvůj otec nikdy ne-



měl touhu stát se bohatým. Nikdo 
v naší rodině nikdy neprojevil touhu 
být někým jiným.“

Nikdo si nevypěstoval touhu být 
bohatý. Tato myšlenka se ve Fullero-
vě mysli zakořenila tak hluboko, že 
změnila celý jeho život. Začal toužit 
po tom být bohatý. Soustředil se 
na věci, které chtěl, a na věci, které 
nechtěl, nemyslel. Tak se v něm 
vyvinula spalující touha stát se 
bohatým. Rozhodl se, že nejrychlejší 
způsob, jak vydělat peníze, je něco 
prodat. Vybral si mýdlo. Dvanáct let 
ho prodával od dveří ke dveřím. Pak 
se dozvěděl, že firma, která mu ho 
dodávala, jde do dražby. Vyvolávací 
cena byla 150 tisíc dolarů. Za dva-
náct let prodeje a odkládání každého 
haléře stranou ušetřil 25 tisíc dolarů. 
Bylo dohodnuto, že složí svých 25 
tisíc dolarů a zbylých 125 tisíc dolarů 
získá během deseti dnů. Do smlouvy 
byla vepsána podmínka, že pokud 
peníze nezíská, o vklad přijde.

Během dvanácti let svého působení 
jako prodejce mýdla si S. B. Fuller 
získal respekt a obdiv mnoha podni-

katelů. Nyní se za nimi vydal. Peníze 
získával i od svých přátel, od úvěro-
vých společností a od investičních 
skupin. V předvečer desátého dne 
měl 115 tisíc dolarů. Chybělo mu 10 
tisíc dolarů.

Hledejte světlo…
„Vyčerpal jsem všechny zdroje, které 
jsem znal,“ vzpomínal. „Bylo už poz-
dě večer. V přítmí svého pokoje jsem 
poklekl a začal se modlit. Prosil jsem 
Boha, aby světlo bylo znamením, 
které by naznačovalo jeho odpověď.“

V jedenáct hodin v noci projíž-
děl S. B. Fuller chicagskou 61. ulicí. 
Po několika blocích spatřil světlo 
v kanceláři jednoho dodavatele.

Vešel dovnitř. Za stolem seděl 
muž unavený z dlouhé noční práce, 
kterého Fuller trochu znal. Uvědomil 
si, že bude muset být odvážný.

„Chcete si vydělat tisíc dolarů?“ 
zeptal se Fuller přímo.

Dodavatel byl otázkou zaskočen. 
„Ano,“ řekl. „Samozřejmě.“

„Tak mi vystavte šek na 10 tisíc do-
larů, a až vám je přinesu vrátit, dám 
vám dalších tisíc dolarů zisku,“ řekl 
muži Fuller. Podnikateli sdělil jména 
lidí, kteří mu už půjčili peníze, a po-
drobně mu vysvětlil, v čem přesně 
spočívá jeho podnikatelský záměr.

Než S. B. Fuller ten večer odešel, 
měl v kapse šek na 10 tisíc dolarů. 
Později vlastnil kontrolní podíl nejen 
v oné společnosti, ale i v sedmi dal-
ších, včetně čtyř kosmetických firem, 
punčochářské společnosti, firmy 
na výrobu etiket a novin. Když jsme 
ho požádali, aby s námi prozkoumal 
tajemství svého úspěchu, odpověděl 
v duchu výroku své matky:

„Jsme chudí, ale ne kvůli Bohu. Jsme 
chudí proto, že otec nikdy neměl tou-
hu zbohatnout. Nikdo v naší rodině 
nikdy neprojevil touhu být někým 
jiným.“

„Víte,“ řekl nám, „věděl jsem, co 
chci, ale nevěděl jsem, jak toho do-
sáhnout. Tak jsem četl Bibli a inspi-
rativní knihy. Modlil jsem se za to, 
abych dosáhl svých cílů. Důležitou 

S. B. Fuller měl na začátku horší 
podmínky než většina z nás. Vybral 
si však velký cíl a zamířil k němu.



„Cokoliv si dokáže lidská mysl představit a čemu dokáže uvěřit, toho může člověk dosáhnout.“

Napoleon Hill

Jakmile jednou pochopíte, že nejdůležitější člověk ve va-
šem životě jste vy, a že vy jste ten jediný člověk, který je 
skutečně zodpovědný za vaše štěstí, bohatství a budouc-
nost, začnete sami k sobě a ke své mysli přistupovat jako 
k zahradě.

Zahradník rostliny neroste! Ony rostou samy. Cokoliv, co 
je do vaší mysli zaseto a vaší pozorností zaléváno, bude 
růst. Mysl se neptá, zda je to dobré nebo špatné. Proto je 
dobré naučit se rozpoznávat, co je plevel a co není. A nej-

důležitější ze všeho je představit si, jakou zahradu vlastně 
hodláte stvořit. Jak chcete žít? Co si doopravdy přejete? 
Bez strachu, bez obav, bez svědomí... Co vlastně chcete?

Přeji Vám, abyste se ponořili do studia Myšlením k bo-
hatství s takovou vervou, jakoby vám šlo o život. Protože 
jde. Jde o Váš život. Vaši zahradu. Vaši mysl.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel

Jedno přesné přirovnání...

roli při proměně mé spalující touhy 
ve skutečnost sehrály tři knihy. Byla 
to Bible, Myšlením k bohatství a Ta-
jemství věků. Největší inspiraci mi 
přinesla četba Bible.“

„Pokud víte, co chcete, poznáte to, 
až to uvidíte. Když například čtete 
knihu, rozpoznáte příležitosti, které 
vám pomohou získat to, co chcete.“

Pozitivní mentální přístup přitahu-
je to dobré a žádoucí
S. B. Fuller, jako každý člověk na svě-
tě, u sebe nosil neviditelný talisman 
s vytištěnými iniciálami PMA na jed-
né straně a NMA na straně druhé. 
Otočil PMA stranou nahoru a začaly 
se dít úžasné věci. Dokázal uskutečnit 
myšlenky, které byly dříve pouhými 
sny.

Důležité je si uvědomit, že S. B. 
Fuller měl na začátku horší podmín-
ky, než má většina z nás. Vybral si 
však velký cíl a zamířil k němu. Volba 
cíle byla samozřejmě individuální. 
V této době máte stále právo na to si 
říct: „Tohle jsem si vybral. Toho chci 
dosáhnout ze všeho nejvíc.“ A pokud 
váš cíl není v rozporu s Božími nebo 
společenskými zákony, můžete ho 
dosáhnout. Tím, že se o to pokusíte, 
můžete získat všechno a neztratit nic. 

Úspěchu dosáhne a udrží si ho ten, 
kdo se o něj neustále snaží.

Záleží jen na vás, o co se budete 
snažit. Ne každý by chtěl být S. B. 
Fullerem, který byl zodpovědný 
za velké výrobní koncerny. Ne každý 
by se rozhodl zaplatit vysokou daň 
za to, že je velkým umělcem. Pro 
mnohé je bohatství života zcela 
jiné. Úspěchem může být například 
schopnost vést šťastný život naplněný 
láskou. I toto a další bohatství můžete 
mít. Volba je na vás.

Ale ať už pro vás úspěch znamená 
zbohatnutí stejně jako tomu bylo 
v případě S. B. Fullera, nebo objev 
nového chemického prvku, či vytvo-
ření hudebního díla, nebo vypěstová-
ní růže, anebo výchovu dítěte – tedy 
cokoliv – neviditelný talisman s inici-
álami PMA vyrytými na jedné straně 
a NMA na druhé vám může pomoci 
ho dosáhnout. S PMA přitahujete to 
dobré a žádoucí, s NMA to naopak 
odpuzujete. A o tom, kterou stranou 
bude talisman otočený nahoru, 
rozhoduje nejdůležitější člověk 
ve vašem životě – VY.

Napoleon Hill


