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Milí čtenáři, 
správní rada a zaměstnanci Nadace Napoleona 
Hilla jsou hrdí na úspěchy, kterých nadace do-
sáhla od roku 1962, kdy byla založena. Stejné 
motto, které bylo přijato v roce 1962, provází 
naši práci i dnes: „Dělat svět lepším místem 
pro život.“

Jedním z cílů Nadace Napoleona Hilla bylo 
zpřístupnit učení Napoleona Hilla o úspěchu 
po celém světě. Knihy Napoleona Hilla jsou 
oblíbené v mnoha zemích. Díky pomoci více 
než 300 nakladatelů po celém světě se dnes 
knihy Dr. Hilla prodávají lépe než za jeho 
života.

Don Green
Předseda Nadace Napoleona Hilla
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Z pera Napoleona Hilla

Vzdělávání je nikdy nekončící proces

Člověk, který si stanovil svůj 
hlavní jednoznačný záměr, 
musí být stále studentem 

a musí se učit ze všech možných 
zdrojů, zejména z těch, z nichž 
může získat specializované znalosti 
a zkušenosti související s jeho hlav-
ním záměrem.

Kupříkladu veřejné knihovny: Na-
bízejí velkou škálu organizovaných 
vědomostí a jsou prakticky zdarma. 
V každém jazyce přinášejí souhrn 
lidských znalostí o každém tématu. 
Úspěšný člověk s jednoznačným 
hlavním záměrem by si měl klást 
za úkol a povinnost číst knihy, které 
se k jeho záměru vztahují, a získá-
vat tak důležité znalosti ze zkuše-
ností jiných lidí, kteří ho předešli. 

Říká se, že člověk se nemůže pova-
žovat za studenta jakéhokoliv oboru, 
dokud nevyužije, je-li to možné, 
všech znalostí, které se mu o daném 
oboru dochovaly díky zkušenostem 
jiných.

Čtenářský program by měl mít 
každý člověk naplánovaný stejně peč-
livě jako svou každodenní stravu, ne-
boť i ten je potravou, bez níž nemůže 
duševně růst.

Člověk, který svůj veškerý volný 
čas tráví čtením zábavných novin 
a erotických časopisů, nesměřuje 
k žádnému velkému úspěchu.

Totéž lze říct o člověku, který 
do svého denního programu neza-
řadí nějakou formu četby, která mu 

poskytne znalosti, jež může využít 
k dosažení svého hlavního záměru.

Náhodná četba může být příjem-
ná, ale málokdy je užitečná v souvis-
losti s jeho povoláním.

Čtení však není jediným zdrojem 
vzdělání. Pečlivým výběrem se člo-
věk může spojit s lidmi, od nichž 
může získat vzdělání prostřednic-
tvím běžné konverzace.

Obchodní a profesní kluby nabí-
zejí příležitost k navázání partner-
ství, která přinášejí velký užitek, 
pokud jde o vzdělávání, má-li při 
tom člověk na zřeteli svůj hlavní 
jednoznačný záměr. Tímto způso-
bem si mnozí lidé vytvořili obchod-
ní i společenské známosti, které pro 
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„Vzdělání je schopnost organizovat znalosti, a inteligen-
ce je schopnost využít je prakticky.“

Napoleon Hill

Pokud by se na základních a středních školách učily jen tři 
povinné předměty a všechny ostatní byly dobrovolné, bu-
doucnost světa by byla v pořádku. Ty tři předměty, které by 
v mých očích měly být povinné, se ale zatím vůbec nevyuču-
jí. A schází to. Většina lidí se k nim dostane až v dospělosti, 
pokud vůbec. Nazývám tyto tři předměty:

1) Myšlenková nezávislost

2) Emoční soběstačnost

3) Finanční gramotnost

Každý, kdo se stane studentem těchto tří předmětů, se stává 
skutečně svobodným a současně zodpovědným člověkem. 
A společnost sestavená z takto svobodných lidí povede bu-
doucnost jiným směrem než společnost sestavená z lidí, kteří 
myšlenkově fungují jako stádo, emočně jsou závislí a peníze 
jsou pro ně to, co si půjčují, aby si mohli užívat.

Veškeré snahy Nadace Napoleona Hilla a našeho Tvůrčího 
týmu směřují k tomu, abychom umožnili těm, kteří si to pře-
jí, získat vzdělání v těch třech předmětech, které člověku 
z 99 % zajistí štěstí, spokojenost a bohatství. To poslední 
1 % bez kterého to nejde, jsou pak už jen Vaše činy. Jsme 
zde pro Vás.

Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství

Máte-li něco na srdci, napište mi
producent@myslenimkbohatstvi.film

www.facebook.com/petr.stepanek.live

Budoucnost vzdělávání

ně mají velkou hodnotu při naplňo-
vání jejich záměru.

Žádný člověk nemůže úspěšně 
projít životem bez přátel. „Kontakt“ 
je v tomto případě důležité slovo. 
Pokud si člověk zařadí do své každo-
denní praxe rozšiřování seznamu 
osobních „kontaktů“, zjistí, že mu 
tento návyk přináší velký užitek, 
a to způsobem, který nelze předví-
dat. Přijde však čas, kdy mu budou 
připraveni a ochotni poskytnout 
pomoc, pokud se dobře prodal.

Jak jsem již uvedl, člověk s jedno-
značným hlavním záměrem by si měl 
vytvořit návyk navazovat „kontakty“ 
ze všech možných zdrojů, přičemž by 
si měl pečlivě vybírat ty zdroje, díky 
nimž se s největší pravděpodobností 
setká s lidmi, kteří mu mohou být 
užiteční.

Napoleon Hill

Zdroj: The Master Key to Success, 
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Napoleon Hill se svojí manželkou Annie 
Lou a jedním z jejich psů

Společnost sestavená ze svobodných lidí povede budoucnost 
jiným směrem než společnost sestavená z lidí, kteří myšlen-
kově fungují jako stádo.

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

