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Milí čtenáři, 
v knize Myšlením k bohatství se Napoleon Hill zmiňuje 
o velkém požáru v Chicagu, od něhož letos uplyne již 
152 let, a používá tuto historickou událost jako výukový 
bod pro šest jednoznačných praktických kroků k překo
nání jakékoli nepřízně osudu nebo jakéhokoli rozptýlení, 
které nás odvádí od naší touhy po bohatství a našeho 
jednoznačného záměru.

„Stanovte si své cíle a plány a začněte. Jednou započa-
tý úkol je tak z poloviny splněn.“

Někteří lidé se ptají, na co by se měli ve svých cílech 
a plánech zaměřit. Myslím, že je dobré vrátit se do dětství 
a uvědomit si, co nás baví. Mnoho lidí v sobě svůj dětský 
sen pohřbí, protože ho dál nerozvíjí a nic pro něj nedělají.

Datum vydání: 17. 1. 2023

V dětství jsme přitom možná snili o tom, že se staneme 
profesionálním sportovcem, bankéřem nebo veterinářem. 
Tento sen však rozvíjíme tím, že děláme věci, které nás 
k němu posouvají blíž. V následujícím úryvku z knihy 
Myšlením k bohatství nám Napoleon Hill nabízí šest 
praktických kroků, které nám pomohou přiblížit se k na
šemu jednoznačnému záměru.

Pokud si následujících šest kroků k bohatství přečtete 
a budete se jimi následně řídit a uplatňovat je, můžete 
překonat jakoukoli nepřízeň osudu a dosáhnout tak 
svého jednoznačného záměru! Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Šest praktických kroků k bohatství

Následujícího rána po vel
kém chicagském požáru 
stála skupina ob chodníků 

na State Street a pozorovala doutna
jící pozůstatky toho, co bývaly jejich 
obchody. Sešli se, aby se rozhodli, 
zda své podniky zkusí obnovit, nebo 
opustí Chicago a zkusí začít znovu 
v nějaké slibnější části země. Roz
hodli se, až na jednoho, že Chicago 
opustí.

Obchodník, který se rozhodl zů
stat a svůj podnik vybudovat znovu, 
ukázal prstem na zbytky svého ob
chodu a prohlásil: „Pánové, přesně 
na tom to místě postavím největší 
obchod na světě bez ohledu na to, 
kolikrát shoří.“ To se stalo před více 
než padesáti lety. Ten obchod posta
vil. A sto jí tam i dnes, tyčící se pa

mátník síle lidské mysli známé jako 
SPALUJÍCÍ TOUHA. Marshal Field 
mohl jednoduše udělat to, co udělali 
ostatní obchod níci: když se vyskytly 
těžkosti, sbalit se a odejít tam, kde se 
obchodování zdálo snazší.

Dobře si povšimněte rozdílu mezi 
Marshalem Fieldem a ostatními 
obchodníky. Je to tentýž rozdíl, který 
odlišuje Edwina C. Barnese od tisíců 
dalších mladých mužů, kteří pra
covali v Edisonově organizaci. Je to 
tentýž rozdíl, který odlišuje prakticky 
všechny ty, kteří uspějí, od těch, kteří 
selžou.

Každá lidská bytost, která dosáhne 
věku, v němž pochopí účel pe něz, 
si je přeje mít. Přání však bohatství 
nepřinese. Až toužení po bohatství, 

které se stává posedlostí, následné 
naplánování přesné cesty a prostřed
ků k získání bohatství a vytrvalé 
podporování těchto plánů, které 
neuznává po rážku, teprve přinese 
bohatství.

Metoda, díky které může být TOU
HA po bohatství přeměněna do po
doby svého finančního ekvivalentu, 
se skládá ze šesti přesných, praktic
kých kroků:

Napoleon Hill pročítá rukopis jedné ze 
svých dalších knih.



„Stanovte si své cíle a plány a začněte. Jednou započatý úkol je tak z poloviny splněn.“

Don Green

Před deseti lety jsem procházel silně 
spirituální etapou svého života. Mé 
tehdejší schéma víry se obtáčelo 
kolem lásky jako jediného a nej
vyššího řešení všech problémů 
na světě. Konstrukce mé víry byla 
postavena na tezi, že čím více lidí 
bude žít v lásce, tím lépe na světě 
bude. A ačkoliv je taková myšlen
ka a vize ctnostná, její schopnost 
něco opravdu změnit je velice malá. 
Žijeme totiž ve hmotném světě, 
kterým pohybují činy, nikoliv pou-
hé úmysly.

Až při hlubokém studiu a zamýšlení 
se nad knihou Myšlením k bohat
ství jsem si uvědomil, že nejlepší 
cesta ke zlepšení světa je pomoct 
lidem dobré vůle a vysokých kvalit 
vydělávat co nejvíce peněz. Čím 
více laskavých, moudrých a touhou 
dávat a pomáhat motivovaných 
lidí bude mít hojnost peněz, tím 

Proč tolik o penězích

První. Zafixujte si ve své mysli přes-
nou částku peněz, po které toužíte. 
Nestačí si jenom říkat: „Chci hodně 
peněz.“ Částka musí být jedno
značná.

Druhý. Přesně specifikujte, co hod-
láte dát jako protihodnotu za pe-
níze, po kterých toužíte (Ve skuteč
nosti neexistuje „něco za nic“).

Třetí. Stanovte přesné datum, kdy 
hodláte vlastnit peníze, po kterých 
toužíte.

Čtvrtý. Vytvořte si jasný plán, jak 
svou touhu uskutečníte, a začněte 
jednat ihned bez ohledu na to, zda 
jste připraveni nebo ne. Pusťte se 
do akce.

Pátý. Napište jasné a stručné pro-
hlášení o peněžní částce, kterou 
hodláte získat, určete časový limit 
na její získání, stanovte, co dáte jako 
pro tihodnotu za ony peníze, a jasně 
popište plán, díky kterému hodláte 
peníze nashromáždit.

Šestý. Čtěte si své prohlášení nahlas 
dvakrát denně. Jednou večer těsně 
před spaním a jednou ráno po pro
buzení. Při čtení VIZTE, CIŤTE 
A VĚŘTE, ŽE UŽ TY PENÍZE 
VLASTNÍTE.

Je důležité, abyste následovali 
instrukce uvedené v těchto šesti kro
cích přesně. A je obzvlášť důležité, 
abyste dodržovali instrukce v bodě 
šest.

Můžete namítnout, že je pro vás 
nemožné vidět sama sebe, jak už ty 
peníze vlastníte, když je ještě nemáte. 
To je přesně ten okamžik, kdy vám 
SPALU JÍCÍ TOUHA přijde na po
moc. Jestli opravdu nadšeně TOUŽÍ
TE po peně zích tak, že se vaše touha 
stává posedlostí, nebude vám činit 
žádné potíže přesvědčit sama sebe, 
že je získáte. Cílem je chtít peníze 
a být odhodlaný je získat tak moc, 
že PŘESVĚDČÍTE sami sebe, že je 
budete mít..

Napoleon Hill

Z knihy Myšlením k bohatství:  
1937 První vydání

lépe na světě bude. Touha po peně
zích totiž není chamtivost. Ve filmu 
Myšlením k bohatství to perfektně 
vysvětluje velký zastánce soucitného 
kapitalismu, Blaine Bartlett: „Touha 
po penězích je touha po životě a jeho 
plném projevu.“ 

Peníze nekazí charakter. Peníze 
odhalují charakter člověka. Peníze 
nejsou kořenem všeho zla. Zahle
děnost do peněz je kořenem zla. 
Posedlost mocí a strach z její ztráty 
je původcem zla. A mnoho těch, kdo 
jsou mocí posedlí a prahnou po ní, 
až obsedantně dřou na jejím získání 
a udržení. Jejich schéma víry jim ne
dovoluje činit jinak, protože jen tak 
se cítí hodnotní. Není nutné hledat 
cesty, jak jim moc uzmout. Stačí, 
aby dostatek lidí motivovaných 
touhou dávat a tvořit ku prospě-
chu, si vyhrnulo rukávy a pustilo 
se do díla. Aby se rozhodli vydě
lat veliké objemy peněz výměnou 
za hodnotné a přínosné služby nebo 
výrobky, které pro druhé vytvoří, 

a s nashromážděným bohatstvím pak 
nakládali moudře a v duchu soucit
ného kapitalismu.

Když Napoleon Hill v roce 1937 vy
dal svoji knihu Myšlením k bohatství, 
probudil v mnoha lidech dobré vůle 
touhu po bohatství a přiměl je jednat. 
Jejich činy pak rozdmýchaly turbíny 
povadlé ekonomiky. Návod o šesti 
krocích, který jste dnes četli, v dru
hém bodě říká, že si máte stanovit, 
co výměnou za peníze, které hodláte 
obdržet, máte v plánu dát jako pro
tihodnotu. Toto není návod, jak si 
peníze do života jen tak přitáhnout, 
ale jak být užitečnější a hodnotnější 
pro druhé lidi na trhu a tím si pe-
níze vysloužit. To je jediná správná 
cesta k bohatství.

Petr Štěpánek

Producent & Vydavatel Myšlením 
k bohatství

Máteli něco na srdci: facebook.com/
petr.stepanek.live
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