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Milí čtenáři, 
když přemýšlíme o týmové práci, je důležité si uvědomit, 
že v týmu není žádné „já“. Dobrý tým nemůže být sou-
středěn na jednoho člověka a jeden člověk by neměl mít 
na starosti veškeré rozhodování. Místo toho by úspěšná 
týmová práce měla být spoluprací talentů a dovedností, 
které směřují k dosažení určitého cíle. V tuto chvíli vás 
možná napadá, že týmová práce přímo souvisí s princi-
pem úspěchu aliance Mastermind, a měli byste částečně 
pravdu.

Jedním z hlavních rozdílů mezi Mastermind aliancí 
a týmem je, že členům týmu často chybí spalující vášeň, 
která je potřebná k dokončení cíle. V důsledku toho bude 
týmová práce vyžadovat větší úsilí, abyste zůstali oddáni 
úkolu. Je však důležité, aby vedoucí týmu zajistil zapojení 
všech členů, a je důležité se ujistit, že cíl má pro zaměst-
nance hodnotu.
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Týmová spolupráce

Spolupráce, stejně jako láska 
a přátelství, je něco, co získáte 
dáváním. Na cestě, která vede 

ke štěstí, je mnoho turistů. Vy bude-
te potřebovat jejich spolupráci a oni 
budou potřebovat tu vaši.

Po naší přijdou další generace. 
Jejich životní úděl bude do značné 
míry záviset na dědictví, které jim 
zanecháme. Musíme se stát staviteli 
mostů nejen pro současnou genera-
ci, ale i pro generace, které se ještě 
nenarodily. A musíme pro ně stavět 
v duchu starce, o němž je následují-
cí báseň:

Stavitel mostů
(Will Allen Dromgoole)

Starý muž jdoucí osamělou dálnicí,

přišel za večera chladného a šedivého,
k obrovské, hluboké a široké propasti,

skrz kterou proudil nevlídný příliv.
Starý muž přešel v šeru soumraku,

a nevlídný proud se ho nebál.
Ale když byl na druhé straně v bezpe-

čí, obrátil se
a postavil most, aby příliv překlenul.

„Staříku,“ řekl mu blízký poutník,
„Plýtváš silami, když tu stavíš.

Tvá pouť skončí tu s posledním dnem.
Už nikdy tudy neprojdeš,

překročil jsi propast, hlubokou a širo-
kou,

nač stavět tento most za večerního 
přílivu?“

Stavitel zvedl svou starou šedivou 
hlavu.

„Dobrý příteli, cestou, kterou jsem 
přišel,“ řekl,

„Dnes za mnou přijde

mladík, jehož nohy musí projít touto 
cestou.

Tuto propast, jež byla pro mne jako 
nic,

pro toho plavovlasého mladíka může 
být pastí.

I on ji musí přejít za soumraku.
Dobrý příteli, stavím pro něj tento 

most!“

Duch nesobecké týmové spolu-
práce přinese této generaci větší 
užitek a pomůže i těm, kteří teprve 
přijdou. Tím, že budeme sloužit 
jako stavitelé mostů pro budoucí 
generace, se můžeme připravovat 
na lepší životní podmínky, které 
mohou přijít pouze díky přátelské 
spolupráci.

Pokud tuto filozofii využijete 
k osobnímu prospěchu, nezapo-
meňte, že něco dlužíte těm, kteří 

Jakmile zaměstnanci začnou sebe vnímat jako nedílnou 
součást týmu, budou se úkolu věnovat s větším nasaze-
ním.

Týmová práce znamená pozitivní propojení a komuni-
kaci s ostatními. Znamená to méně se soustředit na sebe 
a své potřeby a více se zaměřit na potřeby ostatních. Zna-
mená to odsunout stranou rozdíly v zájmu vyššího dobra. 
Všechny kariérní cesty vyžadují využití týmové práce 
a všechny velké úspěchy vznikly jako výsledek týmové 
práce. Napoleon Hill často psal, že stav mysli, známý 
jako nadšení, navazuje vztahy na úrovni myslí a přitahuje 
k vám podobně smýšlející lidi. Nadšení je nakažlivé a je 
to obrovský krok k tomu, abyste měli úspěšný tým.

Don Green
Ředitel Nadace Napoleona Hilla



„Je lepší mít 1 % z úsilí 100 lidí než 100 % 
z úsilí vlastního.“

Na počátku naší cesty k úspěchu 
stojíme většinou úplně sami. Sna-
žíme se ze sebe vydat to nejlepší 
a krůček za krůčkem postupovat 
ke svým snům. Zprvu jsme poháněni 
nadšením a zápalem pro dosažení 
svého záměru. A pokud jsou naše 
sny velké a záměr odvážný, často 
dojdeme na hranici svých vlastních 
možností a schopností a začneme si 
v určitou chvíli uvědomovat, že sami 
to nedokážeme.

V ten okamžik se ocitneme v kritic-
kém bodě. Na dosah máme možnost 
obrovského a násobného růstu, 
pokud se vydáme cestou spolupráce 
s druhými. Brzdit nás ale mohou 
obavy z rozporů a pocit úzkosti 
z představy, že své spolupracovníky 
nemáme z čeho zaplatit. Před očima 
se nám také mohou promítat nejrůz-
nější černé scénáře o pravém charak-
teru druhých lidí, který odhalíme, až 
už bude pozdě.

Pro někoho to může být dvojnásob-
ně obtížné, pokud byl zvyklý dlouhé 

roky vše dělat sám. Pak proti němu 
stojí ještě navíc jeho vlastní návyk, 
kterým si brání rozdělit si úkoly 
s druhými a tím se vzdát plné kont-
roly, kterou do té doby měl.

Pokud se cokoliv z uvedeného týká 
právě vás, dovolte mi, abych vám 
dal nahlédnout za oponu toho, co se 
stane, pokud se spolupráci otevřete 
a odhodláte se ke skoku víry. Před-
ně zjistíte, že existují i dobří lidé, 
kteří budou pro vaši vizi dýchat. 
Obzvlášť, pokud v ní naleznou vizi 
vlastní. Objevíte, že mnoho z toho, 
co sami děláte, někdo druhý dokáže 
udělat ještě lépe než vy a rychleji. 
Jako další začnete zažívat opojný 
pocit z toho, že na dosažení vaše-
ho záměru se najednou pracuje 
i ve chvílích, kdy na tom sami zrovna 
nepracujete. Tehdy se začnete tlouct 
do hlavy, proč jste to neudělali dřív. 
Dále poznáte, jaké to je, když to, 
co vás nebavilo, ale udělat se mu-
selo, někoho druhého naopak baví 
a s radostí takové břemeno sejme 
z vašich zad.

Přelomový okamžik vašeho růstu

vás budou následovat. Nezapomeňte 
stavět také pro ně.

Taková spolupráce byla hlavním 
faktorem, který přispěl ke vzniku 
a růstu Spojených států amerických 
a k jejich nezpochybnitelnému pr-
venství ve světové ekonomice, která 
přinesla vyšší životní úroveň, než 
jakou kdy lidé předtím znali.

Jsme svázáni společnou věcí 
a bez ohledu na to, jaká neštěstí nás 
mohou postihnout, břemena budou 
těžce ležet na bedrech každého z nás. 
Můžeme je odlehčit tím, že si osvo-
jíme a vyjádříme ducha nesobecké 
týmové spolupráce ve všech svých 
vztazích.

Abychom parafrázovali myšlen-
ku Benjamina Franklina: „Musíme 
všichni táhnout dohromady nebo 
viset každý zvlášť.“

Ochotná spolupráce vytváří trva-
lou sílu, zatímco vynucená spolu-
práce končí neúspěchem.

Filozofie Adolfa Hitlera, založená 
na principu rozdělování a ovládání, 
přivedla nacisty ke zkáze a nebezpeč-
ně se přiblížila zkáze naší civilizace. 
Pamatujme na to a udělejme s tím 
něco především tím, že si osvojíme 
nesobeckou filozofii jeden za všech-
ny a všichni za jednoho.

Dokud se nenadchneme duchem 
týmové spolupráce a neuvědomíme 
si jednotu všech lidí a sounáležitost 
celého lidstva, nebudeme schopni 
využívat principu společného úsilí. 
Chamtivost a sobectví nemají v tom-
to duchu co dělat.

Napoleon Hill
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Success

Napoleon Hill se svými dvěma syny 
Jamesem a Blairem. Byl to právě Blair 
(uprostřed), jehož příběh sepsal Napoleon 
Hill v kapitole Touha své knihy Myšlením 
k bohatství. Chlapec se narodil bez ušních 
boltců a vnitřních sluchových orgánů. 
Podle všeho neměl nikdy slyšet. Touha, 
kterou promítal Hill do maličkého Blaira 
ale vyzrála i na samotnou matku přírodu.

Mohu vám prozradit, že znám mno-
ho utahaných živnostníků, kteří se 
vše snaží dělat sami, dokonce včetně 
vedení účetnictví. Nejde jim přerůst 
sebe samé a najmout si specialisty, 
asistenty, spolupracovníky. Do ne-
konečna si opakují, že je nemohou 
zaplatit. A mají pravdu. Zaplatit je 
totiž budou mít z čeho, teprve až 
si od nich nechají ze zad sejmout 
přesně ta břemena, kterými si nyní 
brání ve vydělání velkých peněz.

A pokud jde o obavu z toho, že si 
člověk vybere nesprávné spolupra-
covníky, tak s tímto vám pomůže 
nejlépe náš program Nakopávač bo-
hatství, který vás za 30 dnů propojí 
s vaším šestým smyslem – nejlepším 
navigátorem na výběr těch správných 
spolupracovníků.

S úctou Petr Štěpánek
Producent & Vydavatel Myšlením 

k bohatství
Máte-li něco na srdci, napište mi

producent@myslenimkbohatstvi.film
www.facebook.com/petr.stepanek.live

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

