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Milí čtenáři, 
v knize The Science of Success (dosud u nás nevyšla), ze 
které je dnešní Hillovo pojednání o spalující touze, jsou 
sdílena fakta, která Napoleon Hill nashromáždil o cestách 
k úspěchu od největších amerických podnikatelů, ino-
vátorů a lídrů. Poskytuje jasnou představu o tom, čeho 
jste schopni – za předpokladu, že víte, co chcete. Slovo 
„bohatství“ je v celé knize používáno v nejširším slova 
smyslu, tedy jako finanční, duchovní, duševní a hmotné 
bohatství.

Kniha je sestavena z přepisů živých nahrávek a roz-
hlasových vysílání, které Napoleon Hill přednesl před 
mnoha lety. Strategie, o nichž tyto nahrávky pojednávají, 
jsou dnes platné stejně jako v době, kdy je poprvé vy-
slovil – což potvrzuje i jejich neustálé opakování mnoha 
dalšími řečníky a autory.
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Z pera Napoleona Hilla

Spalující touha

Když jsem byl v pubertě, chtěl 
jsem jít na vysokou školu, 
ale neměl jsem peníze. Tak 

jsem se domluvil s Tazewell Busi-
ness College, že si školné odpracuji, 
a absolvoval jsem kurz na sekretáře. 
Když jsem ho dokončil, dostal jsem 
nápad, který měl dalekosáhlý dosah 
a ovlivnil miliony lidí – a další mi-
liony lidí ovlivní, z nichž někteří se 
ještě nenarodili. Udělal jsem něco, 
co se nikdy předtím ani potom, po-
kud vím, nestalo, abych si zajistil, že 
budu pracovat pro člověka, kterého 
jsem si vybral.

Zjistil jsem, že pokud si vyberu 
velmi úspěšného, prosperujícího 
a bohatého člověka a budu pro něj 
moci pracovat v úzkém kontaktu 
jako jeho asistent, seznámím se díky 

tomu s jeho přáteli a získám velkou 
část jeho znalostí, což pro mě bude 
mít ohromnou cenu.

Nakonec jsem si vybral gene-
rála Rufuse A. Ayerse z Virginie. 
Vlastnil železnici, řetězec pil, bank 
a uhelných dolů, a kromě toho byl 
váženým členem jedné z nejvýznam-
nějších právnických firem ve státě 
Virginie. Rozhodl jsem se, že generál 
Ayers bude mít to velké štěstí, že mi 
dá mou první práci, a tady je způ-
sob, jak jsem mu tu novinu oznámil. 
Napsal jsem mu dopis, ve kterém 
jsem uvedl:

Milý generále Ayersi,
právě jsem dokončil sekretářský kurz 
na Tazewell Business College a vím, že 
Vás potěší, že jsem si Vás vybral jako 

svého prvního zaměstnavatele. Jsem 
ochoten jít k Vám pracovat za násle-
dujících podmínek:

První tři měsíce Vám budu za to, 
že u Vás budu moci pracovat, platit 
měsíční mzdu v libovolné výši, kterou 
si určíte, s tím, že pokud si budete 
po uplynutí těchto tří měsíců přát 
pokračovat v mých službách, budete 
mi platit stejnou mzdu. Ale zatím mi 
dovolte, abych u Vás zmíněné první 
tři měsíce pracoval na dluh, který si 
pak budete moci strhnout, pokud se 
rozhodnete v mých službách pokra-
čovat.

S pozdravem, Napoleon Hill

Na můj dopis neodpověděl. 
Zavolal mému otci a řekl: „Chci, 

Zjistíte, co bylo možná jedním z prvních spojení mezi 
myšlenkou a činem a jak z toho můžete těžit. Každá kapi-
tola představuje jeden z principů úspěchu, které na sebe 
při čtení navazují.

Dr. Hill v knize jasně vysvětluje, proč a jak jednotlivé 
kroky fungují napříč generacemi, a pomáhají tak lidem 
pomocí změny myšlení k bohatství a úspěchu. 

Dnešní ukázka z kapitoly Spalující touha vám odhalí, 
jak Napoleon Hill získal svoji první práci s pohádkovou 
nástupní mzdou, ale co víc, jak si našel cestu do blízkosti 
lidí, kteří ho mohli nejvíce obohatit a v životě posunout.

Don Green
Ředitel Nadace Napoleona Hilla



„Kdo nevykonává dobře svoji práci zadarmo, nebude 
ji dobře vykonávat ani za peníze.“

Byli byste ochotni pracovat pro 
svůj podnikatelský idol jeden celý 
rok zdarma jako obyčejný „podrž 
podej“? Tato otázka patří k těm 
největším a nejdůležitějším otáz-
kám, jaké si můžete v životě položit. 
Hluboce se zamyslete nad tím, co se 
vám díky ní honí v hlavě.

Napoleon Hill něco podobného 
udělal u Andrewa Carnegieho. 
Bob Proctor něco podobného zase 
u Earla Nightingalea. Edwin C. 
Barnes to udělal u Edisona. A mi-
liardář Ramy El-Batrawi to udělal 
před 30 lety pro tehdy nejbohatšího 
muže planety. Mimochodem Ra-
myho strhující příběh brzy vydáme 
v knižní podobě. Začíná tím, že si 
jako syn egyptských přistěhovalců 
do Švýcarska ve 12 letech poprvé 
přečetl knihu Myšlením k bohatství.

Je klíčové uvědomit si, zda rozumíte 
tomu, že nejvyšší výnos, který si 
můžete odnést ze spolupráce nebo 
setkání s těmi nejúspěšnějšími, 
není peněžní, ale mentální. Jsou to 
jejich otisky do vaší vlastní mysli. 
Jeden takový otisk jsem sám nedáv-
no získal.

Byl jsem pozván na slavnostní 
otevření nového sídla mladé br-
něnské firmy Ilios. Věděl jsem o ní 
v podstatě jen to, že působí v oboru 
fotovoltaiky, a že rodina zakladatelů 
patří k jádru nejlepších studentů 
Myšlením k bohatství v naší zemi.

Rozhoduji se v životě často podle 
intuice a pro svá rozhodnutí mnoh-

dy nemám argumenty. Ty se obvyk-
le objeví až zpětně. Tentokrát mě 
intuice až nutkavě pobízela, abych 
na slavnostní otevření dorazil. Její 
důvody jsem neznal, ale následoval 
ji.

Ačkoliv na místě byly dlouhé zá-
stupy hostů, naskytla se mi příle-
žitost popovídat si se zakladatelem 
společnosti, kterému je teprve 
27 let. Dozvěděl jsem se mimo jiné, 
že za ty tři první roky vyrostli z nuly 
na obrat téměř 300 milionů korun. 
Poté mě také nechal nahlédnout 
do jeho vizí, hodnot a přesvědčení.

Chvíle strávené s ním a členy jeho 
rodiny byly pro mě jedny z nejdů-
ležitějších okamžiků uplynulého 
týdne. Uviděl jsem další obrovský 
příklad zhmotněných principů 
Myšlením k bohatství v naší zemi. 
A neprozradím vám jaké, ale rychle 
se ukázaly první důvody, které moje 
intuice měla k tomu, abych tam 
přijel.

Pamatujte, že jeden z nejvyšší vý-
nosů, které kdy můžete získat, vám 
přinesou otisky myšlení úspěšných 
lidí do mysli vaší vlastní.

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

Nejvyšší mzda...

abys mi toho chlapce poslal. Chci se 
na něj podívat.“ Neřekl nic o tom, 
že by mě měl zaměstnat. Šel jsem 
do jeho obrovské advokátní kanceláře. 
Vstal od stolu a třikrát nebo čtyřikrát 
mě obešel kolem dokola, ani jednou 
neotevřel pusu.

Pak se vrátil, sedl si ke svému stolu 
a řekl: „Chtěl bych se vás zeptat jen 
na jednu otázku. Napsal jste ten dopis 
sám, nebo vám někdo řekl, co máte 
napsat?“

Odpověděl jsem: „Generále Ayersi, 
ten dopis jsem napsal sám a myslel 
jsem každé slovo vážně.“

Řekl: „Přesně to jsem si myslel, 
když jsem si vás prohlédl, zítra ráno 
nastoupíte do oddělení sekretariátu 
s pravidelným nástupním platem.“

V té době byl v jeho firmě běžný 
nástupní plat pohádkových 50 dolarů 
měsíčně!

Později, když jsme byli s bratrem 
přijati na právnickou fakultu George-
townské univerzity s úmyslem stát se 
právníky, jsem uzavřel smlouvu s jed-
ním časopisem, abych psal příběhy 
o úspěšných lidech. Mezitím jsem se 
stal novinářem, mladým reportérem, 
a už tehdy mi psaní docela šlo.

Měl jsem to štěstí, že jsem byl časem 
přidělen Andrewu Carnegiemu, v té 
době nejbohatšímu muži na světě, 
který byl po celém světě známý jako 
nejlepší lovec talentů. Tak se stal 
úspěšným – uměl využít síly Master-
mindu a obklopit se těmi správnými 
lidmi, kteří uměli to, co potřeboval.

A nikdo – to mi, prosím, věřte – 
se nikdy nepozvedne nad průměr, 
pokud se nenaučí využívat mozky ji-
ných lidí a někdy také peníze jiných 
lidí. Říkáme tomu MJL a PJL, tedy 
„mozky jiných lidí“ a „peníze jiných 
lidí“. (Z anglického originálu OPB 
a OPM – other people’s brains a other 
people’s money.) A je potřeba kombi-
nace obojího, to mi věřte.

Napoleon Hill
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Napoleon Hill na dovolené u pacifické-
ho pobřeží Spojených států.
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