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Milí čtenáři, 
rád bych vám představil systém, který osobně používám 
již mnoho let ke stanovení svých cílů. Jsem přesvědčen, 
že bude fungovat i vám. Každoročně si koncem roku 
v klidu sepíšu, čeho bych chtěl dosáhnout v následujícím 
roce, za tři roky, za pět a za deset let. Zpravidla toho napí-
šu opravdu hodně, ale postupně se mi vykrystalizují cíle, 
které jsou pro mě nejdůležitější. Tyto cíle si pak sepíšu 
na malé kartičky.

Už více než třicet let nosím tyto kartičky ve vnitřní 
kapse kabátu. Každý den, a někdy i několikrát denně, je 
z kapsy vytáhnu a prohlížím si je. V duchu se pak sám 
sebe ptám, co dělám nebo plánuji udělat, aby mě to posu-
nulo blíže ke každému cíli.

Prvním krokem je, že cíl musí být jen a pouze váš. 
Nesmí to být cíl vašich rodičů, manžela či manželky 
nebo kohokoli jiného kromě vás. Musíte si nárokovat 
stoprocentní vlastnictví svých cílů. Ty musí vycházet vždy 
z vašeho nitra.

Za druhé, váš cíl musí být realistický. To ovšem nezna-
mená, že váš cíl nemůže být velký. Zjistil jsem, že většina 
lidí si stanovuje příliš malé cíle, což platí i pro mě.

Stanovit si velké cíle nestojí o nic víc než stanovit si 
malé. Být realistou znamená, že se vám velmi pravdě-
podobně nepodaří stát se profesionálním hráčem NBA 
ve věku šedesáti let. Kolem basketbalu se však stále může-
te pohybovat. Vaše touha být v profesionální basketbalové 
lize je poháněna vaší láskou k basketbalu. 

Můžete se stát zaměstnancem některého týmu nebo 
jeho majitelem, případně agentem. Například Mark 
Cuban neměl dostatek talentu, aby se stal profesionálním 
basketbalistou, ale vydělal stovky milionů v oblasti tech-
nologií a poté koupil tým NBA Dallas Mavericks.

Dále k vašemu cíli musíte uvést datum. Tím uzavřete 
smlouvu sami se sebou. Pokud si přejete zhubnout, bu-
dete potřebovat fotky z doby, kdy jste měli ideální váhu, 
nebo obrázky někoho s postavou, kterou považujete 
za ideální, abyste se mohli patřičně motivovat. Nesmíte 
na sebe pohlížet jako na člověka s nadváhou, musíte se 
vidět ve své požadované hmotnosti.
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Vaše cíle by měly vyžadovat úsilí a pro jejich dosažení 
byste v sobě měli mít dostatek vášně. Měly by rozvíjet 
váš talent a představivost, protože nám všem se nejlépe 
daří, když jsou pro nás cíle zároveň výzvou. Nepochybně 
zjistíte, že největší uspokojení vám přinesou cíle, které 
pomáhají světu stát se lepším místem.

Stanovení cílů funguje, a pokud si myslíte, že na to 
nemáte čas, chybí vám klíčová složka úspěchu.

Napoleon Hill nás nabádá, abychom zavřeli dveře 
do minulosti. Nepřenášejte si do nového roku zátěž 
z roku předchozího. Může vám totiž bránit v dosahování 
vašich cílů a snů v nadcházejícím novém roce. Naučte se 
zavírat dveře do minulosti a těšte se na budoucnost.

Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla



Kdykoli vás potká nepřízeň 
osudu, odevzdejte ji vaší 
minulosti. Myslete na bu-

doucí úspěchy. Zjistíte, že chyby 
z minulosti často přispívají k tomu, 
aby se budoucnost naplnila štěstím. 
Vaše bohatství a váš duševní klid 
spolu silně souvisejí. Váš úspěch 
čeká ve vaší mysli. Přidáte-li vaší 
práci hodnotu, uvedete do pohybu 
síly, které z vašich představ udělají 
životní realitu.

Když jsem byl ještě chudý mladík 
v okrese Wise ve Virginii, koupil 
jsem si za pětadvacet centů los 
do tomboly. Hlavní cenou byl kůň 
– a já vyhrál! Kůň měl v té době pro 
farmářskou rodinu značnou hodno-
tu a tohle byl, jak se všichni shodli, 
dobrý kůň. Plný pýchy jsem ho vedl 
domů. Jaké jsem měl štěstí! Nebo 
ne? Když jsem koně pečlivě ustájil, 
dal jsem mu oves, kukuřici a seno 
– všechno, co mohl sníst. Ještě téže 
noci vyběhl ze stáje, sešel k řece 
a napil se vody. Jak se dalo před-
vídat, to ubohé zvíře se zakuckalo 
a zemřelo. Odvoz a pohřeb mě stál 
pět dolarů. Tolik k mému štěstí!

V pozdějších letech jsem se na tu 
událost podíval s odstupem a zjistil 
jsem, že jsem měl opravdu štěstí. 
Víte, už nikdy jsem nebyl v poku-
šení riskovat peníze v jakémkoli 
druhu hazardu.

Nyní vám povím o závažnější 
události, která stála život člověka, 
ohrozila můj vlastní život, zabrá-
nila mi využít skvělou příležitost 
a vypadala jako naprostá katastrofa 
– přesto se ukázala být bezmezným 
požehnáním pro mé dobro a také 
pro dobro druhých.

V té době jsem dokončil první 
verzi osmisvazkové knihy Nauka 
o osobním úspěchu a potřeboval 
jsem vydavatele. Mým obchodním 
partnerem se stal pan Don R. Mel-

lett, vydavatel novin Canton Ohio 
Daily News.

Přemluvili jsme soudce Elberta H. 
Garyho, předsedu představenstva 
United States Steel Corporation, aby 
nám poskytl peníze potřebné k vy-
tištění prvního vydání. Soudce Gary 
navíc souhlasil, že zakoupí kompletní 
sadu knih pro každého klíčového za-
městnance této obrovské korporace. 
Smlouva ještě nebyla podepsána, ale 
já byl na vrcholu blaha.

Pan Mellett používal své noviny 
jako prostředek k odhalení spoje-
nectví mezi pašeráky a policejními 
složkami města, ve kterém žil. Tři 
dny předtím, než jsme se měli setkat 
se soudcem Garym, zastřelil Dona 
Melletta jeden člen policejního sboru 
a gangster. Protože jsem s ním byl 
ve spojení, gang se domníval, že 
i já mám něco společného s jejich 
odhalením. Vražda mě minula jen 
o několik hodin.

Rok jsem se musel skrývat. Nako-
nec byli vrazi dopadeni, odsouzeni 
a dostali doživotní tresty vězení. Me-
zitím soudce Gary zemřel. Všechny 
mé plány byly narušeny, při skrývání 
jsem ztratil mnoho drahocenného 
času a neměl jsem žádného vydavate-
le. Byl jsem zase úplně na začátku.

Začal jsem tedy znovu a našel na-
kladatele pro své spisy. Později jsem 
zjistil, že kdyby se soudce Gary stal 
mým sponzorem a kdyby byla Nauka 
o osobním úspěchu distribuována 
v rámci United States Steel Corpora-
tion, jak bylo plánováno, navždy by 
se na mě pohlíželo jako na nástroj 
velkého byznysu.

Nauka o osobním úspěchu by byla 
přijata s podezřením a mnozí z těch, 
kterým nyní slouží, by ji chladně od-
mítli. Navíc bych mohl mít zábrany 
činit prohlášení proti velkému byz-
nysu, která jsem čas od času udělal, 
když jsem měl pocit, že zapomíná 

Nedatovaná fotografie Napoleona 
Hilla nalezená v archivu

na svůj skutečný účel, kterým je bu-
dování lepšího světa pro lidstvo.

Každá nepřízeň osudu v sobě 
skrývá zárodek rovnocenného nebo 
většího prospěchu. Budete si to 
pamatovat? Napište si to na kartičku. 
Noste tu kartičku v kapse a den-
ně si ji čtěte! V této větě se skrývá 
klíč k duševnímu klidu mnoha lidí. 
Pevně si to uložte do svého vědomí. 
Každá nepřízeň osudu v sobě skrývá 
zárodek rovnocenného nebo většího 
prospěchu.

Proto zavřete dveře do své minu-
losti, pokud jde o jakoukoli lítost, 
hořkost nebo vzpomínky na zemřelé. 
Hledáte bohatství a duševní klid. 
Žádná cesta k bohatství, ani cesta 
ke klidu duše nevede přes hřbitov 
nepříjemných zážitků z dávné minu-
losti.

Když dosáhnete duševního klidu, 
vaše mysl automaticky odmítne kaž-
dou myšlenku a každou reakci, která 
není prospěšná pro vaše blaho. Vy-
hýbejte se všem negativním vlivům, 
a zvláště se vyvarujte stínu truchli-
vé lítosti, protože může zatemnit celý 
váš život.

Napoleon Hill

Z pera Napoleona Hilla

Zavřete dveře do minulosti



„Každá nepřízeň osudu v sobě skrývá zárodek 
rovnocenného nebo většího prospěchu.“

Napoleon Hill

Sama o sobě je vaše minulost nepřepsatelná. Pokud se to 
stalo, stalo se. Co ovšem u minulosti změnit můžete, je 
její konec a váš úhel pohledu na ni. Konec minulosti je 
tento okamžik. A tímto okamžikem můžete začít ke své 
minulosti připisovat děj nový, takový, za jakým se kdykoli 
v budoucnosti ohlédnete s radostí. Kdo však nad minu-
lostí jen truchlí, ten ji opisuje na její konec znovu a zno-
vu. Lítost vás zacyklí. Chcete-li jinou nebo lepší minu-
lost, začněte si ji dnešními skutky takovou psát.

Druhé, co na minulosti můžete změnit, je váš úhel po-
hledu na ni. Na vše existuje více úhlů pohledu. Ano, je 
těžké nahlížet pozitivně na osobní nebo rodinné tragédie, 
které vás mohly postihnout. Ztrátu nejbližšího člověka lze 
zahojit snad jen tím, že začneme být vděční za to, že tu 
vůbec byl a že jsme ho měli. Ať je vaše minulost jakáko-
liv, patří se ji milovat. Jakýmsi záhadným způsobem vás 

dovedla k tomuto okamžiku, k těmto řádkům. Ame-
rická mediální ikona Oprah Winfrey jednou řekla, že: 
„Opravdové odpuštění to je, až jste za ony události vděční.“ 
Jakmile změníte svůj úhel pohledu a přistoupíte ke své 
minulosti s vděčností, budete od ní osvobozeni a mů-
žete začít žít nový život.

Před sedmi roky jsem napsal vizuální pojednání o Minu-
losti, Přítomnosti a Budoucnosti. Zamýšlel jsem se nad 
tím, jak se na ona tři slova podívat z jiného úhlu pohledu 
a nalézt v nich inspiraci. Výsledek přikládám níže. Přeji 
vám bohatství ve všech aspektech života.

Petr Štěpánek

Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství
Máte-li něco na srdci: facebook.com/petr.stepanek.live

Dvě cesty, jak změnit svoji minulost

https://www.facebook.com/petr.stepanek.live

