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Napoleon Hill se narodil v roce 1883 v oblasti Wise County ve 
Virginii a zemřel v roce 1970. Během své dlouhé a úspěšné karié-
ry působil jako poradce předních podnikatelů, přednášející a autor 
řady knih. Jeho nejznámější bestseller Přemýšlej a zbohatni, který 
poprvé vyšel v roce 1937, ho po zásluze učinil milionářem. Po ce-
lém světě se ho prodalo 15 milionů výtisků a tato kniha se stala 
základním kamenem motivačního myšlení. Hill založil Napoleon 
Hill Foundation, neziskovou vzdělávací instituci, jejímž posláním 
je propagovat jeho filozofii vůdcovství, sebemotivace a individuál-
ního úspěchu.

Patricia G. Horanová má za sebou nejen třicetiletou redaktor-
skou kariéru v newyorských vydavatelstvích, ale je rovněž uzná-
vanou autorkou, reklamní textařkou a dramatičkou. V poslední 
době pracovala jako redaktorka Breakthrough, čtvrtletníku Global 
Education Associates, což je nevládní organizace OSN, založená 
v roce 1973. Patricia Horanová je autorkou knih 177 Favorite 
Poems for Children a také Haiti: Vibrant Land of Joy and Sorrow. 
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V této knize se dočtete o tajemství úspěšných magnátů, velkopod-
nikatelů, baronů a kapitánů průmyslu. Jsou to úctyhodné osob-
nosti, jejichž jména si připomínáme dodnes. Oproti lidem, o nichž 
se denně píše na titulních stránkách novin, jsou to géniové, nikoli 
kriminálníci; vítězové, a ne ufňukanci. Měli víc než jen moc, měli 
úroveň. Ačkoli to nebyli žádní svatouškové, jsou to bezpochyby ve-
likáni; často dokázali uskutečnit to, o čem ostatní tvrdili, že je to 
nemožné. Jejich moudrost nyní potřebujeme víc než kdy jindy. To 
oni jsou základem legend o úspěchu.

Jak to lidé jako Andrew Carnegie, Alexander Graham Bell, 
Henry Ford, Phineas Taylor Barnum a další vlastně dělali? Mnozí 
se na rodili v neuvěřitelně chudém prostředí. Jaká osobní alchymie 
přetavila jejich pramálo slibné začátky v ryzí kov? Co vlastně z člo-
věka dělá vítěze?

Ze stejně nemilosrdného prostředí pocházel muž, který se rozhodl 
najít na tuto zásadní otázku odpověď. Díky doporučujícímu dopisu 
přímo od Andrewa Carnegieho zmíněné tajemství nakonec odhalil, 
protože udělal něco, co před ním ještě nikoho nenapadlo: ptal se těch 
největších, jak se vlastně stali velkými. A tak se postupně – navzdo-
ry všem nepříznivým zvratům osudu – sám stal vítězem. Objevil 

PŘEDMLUVA
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motivační psaní, proto je dnes srovnáván s Markem Aureliem, 
Ralphem Waldo Emersonem a Benjaminem Franklinem.

Měřil pouhých 171 centimetrů a jmenoval se Napoleon, ale žád-
né Waterloo ho nikdy neporazilo a odmítl chřadnout kdesi v exilu. 
Napoleon Hill byl guru všech guruů úspěchu a zároveň autorem 
nejprodávanější motivační knihy všech dob Přemýšlej a zbohatni. 
Ta by ostatně nikdy nespatřila světlo světa, nebýt původní verze 
knihy, již právě držíte v rukou. (Kniha Přemýšlej a zbohatni by 
asi neměla tak oslnivý úspěch, kdyby zvítězil původní vydavatelův 
nápad pojmenovat ji Jen žádný štráchy, ať naděláte prachy!)

List USA Today víc než čtyřicet let poté, co kniha Přemýšlej a zbo-
hatni vyšla, nechal u předních osobností podnikatelského světa 
provést průzkum. Tito lidé ji označili za jednu z nejvíc inspirujících 
knih o podnikání, která kdy vyšla, a za jednu z pěti nejvlivnějších 
knih ve svém oboru. Magický návod, který obsahuje, naleznete 
i na stránkách této knihy. Publikace The Magic Ladder of Success, 
z níž vychází, spatřila světlo světa na začátku celosvětové krize, 
sedm let předtím, než se objevila kniha Přemýšlej a zbohatni; její 
šanci dosáhnout úspěchu zhatil krach na newyorské burze. Přesto 
se myšlenky, které obsahovala, ukázaly být natolik velkolepými, 
že se staly semínky, z nichž vzešla ještě lepší kniha. V publikaci 
Magic Ladder of Success bylo sedmnáct Hillových principů Zákona 
úspěchu vyzkoušeno a prověřeno. Ukázalo se, že dokážou dělat zá-
zraky. V této nové, doplněné verzi nám Napoleon Hill – stejně jako 
ve verzi původní – předkládá poznatky a zkušenosti načerpané 
přímo od největších velikánů americké podnikatelské historie jako 
výsledek stovek rozhovorů s podnikatelskými obry své doby.

V roce 1908 stál ocelářský magnát Andrew Carnegie, syn nesmír-
ně chudých skotských přistěhovalců, v knihovně svého newyorské-
ho sídla o sto čtyřiadvaceti místnostech s pětadvacetiletým repor-
térem Napoleonem Hillem. Ten dostal od bývalého guvernéra státu 
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Tennessee Roberta L. Taylora za úkol shromáždit pro jeho časopis 
úspěšné příběhy předních osobností průmyslu. Andrew Carnegie 
byl na prvním místě seznamu a s Hillem trávil již tři dny a tři noci. 
Rozpoznal v něm totiž něco, co se mu zamlouvalo – možná mladší 
obraz sebe sama –, a přišel okamžik, kdy chtěl klást otázky on. 
Vytáhl z kapsy zlaté hodinky a položil Napoleonu Hillovi otázku: 
zajímalo by ho vytvořit z názorů a zvyků podnikatelských gigantů 
své doby celistvou filozofii? Navíc bez nároku na mzdu?

Napoleon Hill k odpovědi potřeboval devětadvacet vteřin. 
„Dobrá,“ prohlásil Carnegie, když vracel hodinky zpět do kapsy. 

„Chtěl jsem vám dát nanejvýš minutu.“
Možná právě tahle událost potvrdila Hillovo přesvědčení, že 

„úspěšní se rozhodují rychle a mění svá rozhodnutí pomalu, zatímco 
neúspěšní se rozhodují pomalu, zato svá rozhodnutí mění často“.

Napoleon Hill se nakonec stal poradcem prezidenta Franklina 
Delano Roosevelta. Později si připsal zásluhy za výrok „Není z čeho 
mít strach, jen ze strachu samého“ a také za autorství několika 
slavných „hovorů u krbu“, které Roosevelt pravidelně pronášel. 
Hillův život byl větší jízdou po horské dráze, než by kdo čekal: ně-
kolikrát zbankrotoval, přišel o práci, byl křivě obviněn z podvodu 
a nakonec i uvězněn. Jeden z jeho dvou synů se narodil bez slucho-
vého ústrojí; práce Hilla odváděla od rodiny tak často, že druhého 
syna adoptoval jeden z příbuzných.

Jeho život byl takovou řadou vítězství a porážek, že když mu 
bylo padesát, žasl nad tím, že uběhlo celé desetiletí, aniž by mu-
sel v osobním životě čelit nějaké katastrofě. Jenže Napoleon Hill, 
který byl několikrát na dně, nikdy nevypadl z kola ven, ani jednou 
ne uhnul od svého Konkrétního Hlavního Cíle. Nakonec naučil mi-
liony lidí, že lze pootočit kolem štěstěny a vytěžit hodně i z neúspě-
chů. Jak jinak by to mohl vědět, kdyby to nezažil na vlastní kůži?

„Úspěch nežádá vysvětlení. Neúspěch nepřipouští žádná alibi,“ 
prohlásil později s autoritou, již přináší pouze zkušenost.
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Napoleon Hill se narodil v roce 1883 ve srubu o jedné místnos-
ti v horách oblasti, příhodně pojmenované Wise County (Moudrý 
okres) ve Virginii. Byl divokým dítětem, které si rádo hrálo s pisto-
lí; svou kariéru spisovatele zahájil už ve třinácti letech, když začal 
jako „reportér z hor“ psát pro místní noviny. Nikdy ho nepřestali 
zajímat skuteční lidé, kteří překonali různé překážky. Právě díky 
novinářské práci se naučil zpovídat lidi, z jejichž úspěchu se zrodi-
la moudrost knihy, kterou držíte v ruce.

Hillův příběh je jedním z těch, které zdánlivě začaly špatně, 
ale nakonec dopadly dobře. Matka mu zemřela v útlém dětství, 
ale vzdělaná a rázná žena, s níž se jeho otec posléze oženil, ne-
měla s chudobou sebemenší trpělivost, jak to Hill později vyjádřil. 
Hillova nevlastní matka se začala starat o rodinný obchod a farmu, 
poslala svého čtyřicetiletého muže studovat, aby se mohl stát den-
tistou, a poskytla Napoleonovi oporu, která mu pomohla překonat 
první překážky. Vštípila mu myšlenku, která ho později proslavila: 
„Člověk může dosáhnout všeho, co si dokáže představit.“

Na sílu myšlení, která poháněla titány včerejška, člověk dnes 
jen zřídkakdy narazí, přitom by byla v našem světě momentál-
ního uspokojení a chamtivosti tolik vítána. Mezi kvality takové-
ho myšlení patří „politicky nekorektní“ přístup dělat víc, než za 
kolik jsme placeni, bezostyšné používání „vrozených duchovních 
sil“, drzé uchopení „velkých myšlenek“, o něž se opírá princip „jas-
ného záměru“, a víra v magnetickou přitažlivost mysli. Napoleon 
Hill podporoval „stav mysli, jemuž říkáme víra“ a tvrdil, že naši 
mysl zbavuje negativních vlivů, jako jsou pochybnosti a otálení. 
„Pochybující mysl nedokáže nic vytvořit,“ říká Hill a dodává, že 
„tolerance není vaší povinností, jen vaším privilegiem“. Dokonce 
i ty nejušlechtilejší myšlenky jsou praktickými kroky po „kou-
zelném žebříku“ k úspěchu. Hill například říká, že „netolerance 
zavírá dveře příležitosti na tisícero západů a zhasíná světlo inte-
ligence“.
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Napoleon Hill nás nabádá, abychom svobodně čerpali ze síly 
Nekonečné Inteligence, a nebojí se dodat, že největší vůdci mají také 
nejvyvinutější libido. Zároveň však čistou lásku považuje za zdroj 
síly; někdy ji mile postaru zmiňuje jako „lásku dvou hrdliček“.

Napoleon Hill v průběhu řady let věnoval své úsilí mnoha věcem: 
několika časopisům, sedmi svým knihám, nadaci, filmu a bezpočtu 
přednášek v různých zemích. Lidé jako Dale Carnegie, Norman 
Vincent Peale a Oral Roberts se stali jeho oddanými stoupenci 
a někdy s ním stáli i za stejným řečnickým pultem. W. Clement 
Stone, Earl Nightingale, Denis Waitley, Zig Ziglar, Tony Robbins 
a další mu vyjádřili svůj obrovský vděk jako největšímu specialis-
tovi na úspěch, jaký kdy žil.

Pokud napíšete heslo „Napoleon Hill“ do www.amazon.com, vy-
skočí na vás téměř 18 000 odkazů. Proč? Protože tohoto motivač-
ního gurua neustále někdo cituje v knihách, které se zabývají tak 
širokou škálou námětů, jako je stravování, pětiboj, komunikace, 
prostý nadbytek, John F. Kennedy, teenageři, online obchodování, 
filozofie feng-šuej, vůdcovství, turné s kapelou, zen a bezpočet dal-
ších. Podařilo se mu dosáhnout toho, že jeho jméno je stejně slavné 
jako ti, které kdysi zpovídal.

Napoleon Hill začal s prázdnýma rukama, ale podařilo se mu 
odhalit tajemství těch, kteří ztělesňovali úspěch. Sám několikrát 
získal i ztratil jmění, bez zvratů nebyl ani jeho osobní život – měl 
několik manželek. Nakonec zemřel jako úspěšný muž v listopadu 
1970 v 87 letech.

Na jeho náhrobku by mohl být citován ten druhý slavný Napoleon:

K čertu s příležitostmi. Já vytvářím příležitosti. 

 Patricia G. Horanová
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Tato kniha je výsledkem analýzy životního díla více než stovky 
těch, kteří dosáhli ve svých povoláních výjimečných úspěchů, 
a více než 20 000 „neúspěšných“ lidí.

Během náročného výzkumu a analýz se mi dostalo cen-
né pomoci, a to jak přímé, tak nepřímé, od těchto lidí: Henry 
Ford, John Burroughs, Luther Burbank, Thomas A. Edison, 
Harvey S. Firestone, John D. Rockefeller, Charles M. Schwab, 
Woodrow Wilson, William Wrigley, A. D. Lasker, E. A. Filene, 
John Wanamaker, Marshall Field, William Howard Taft, F. W. 
Woolworth, George Eastman, Charles P. Stienmetz, Theodore 
Roosevelt a Alexander Graham Bell.

Snad nejvíce bych měl poděkovat Henrymu Fordovi a Andrewu 
Carnegiemu za to, jak obrovsky mi při vytváření této filozofie po-
mohli. Andrew Carnegie mi jako první navrhl, abych ji sepsal, a ži-
votní dílo Henryho Forda mi poskytlo nejen většinu materiálu, ale 
v mnoha ohledech mi posloužilo jako důkaz, že tato filozofie stojí na 
rozumných základech.

 
 Napoleon Hill
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Fascinující životní příběh Napoleona Hilla
Narodil jsem se v horách amerického Jihu, obklopen chudobou 
a nevzdělaností, které byly v obou větvích mé rodiny hluboce za-
kořeněny. Mí předkové byli už po tři generace smířeni s tím, že 
jsou chudí a nevzdělaní. Určitě bych kráčel v jejich šlépějích, kdyby 
nepřišlo požehnání v podobě mé nevlastní matky, která pocházela 
ze vzdělané rodiny. Chudoba a nevzdělanost ji nesmírně dráždily 
a také to beze studu dávala otevřeně najevo.

Tato žena se rozhodla, že zasadí semínko ambice do duší všech 
členů naší rodiny, počínaje mým otcem, kterého v jeho čtyřiceti 
letech poslala na vysokou školu! Dále se jí podařilo dobře spra-
vovat nejen to, čemu by se dalo říkat „naše farma“, ale také náš 
venkovský obchůdek, přičemž se zároveň starala o pět dětí: tři 
vlastní, mého bratra a mě. Její příklad se mi hluboce a trvale vryl 
do paměti.

To ona před třiceti lety do mé mladé duše zasela semínko my-
šlenky, která mi měla změnit život. Přišla v podobě jednoduché 
a nezapomenutelné poznámky. S ní se dostavilo i přesvědčení, že 
navzdory všem překážkám se dokážu z chudoby a nevzdělanosti 
vymanit. Toto semínko v mé mysli zakořenilo navždy.
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Byla to moje nevlastní matka, kdo mě naučil, jak velkou hodnotu 
má konkrétní, hlavní životní cíl. Později se tento princip stal tak 
samozřejmým základním principem v dosažení úspěchu, že jsem 
mu přisoudil druhé místo v seznamu sedmnácti principů, o nichž 
hovořím v této knize. Pracoval jsem na ní čtvrt století, její stránky 
jsou výsledkem analýzy celoživotního díla lidí, kteří dosáhli mimo-
řádných úspěchů, ale také lidí, kteří byli označeni za „neúspěšné“.

K tomu, proč jsem své dílo nemohl dokončit dříve, existuje ně-
kolik důvodů. Tím prvním je šíře úkolu, který jsem si zadal: na 
základě mnohaletého výzkumu zjistit, co přesně lidé o neúspěchu 
a úspěchu vědí.

Tím druhým důvodem, který je ale neméně důležitý, je skuteč-
nost, že jsem filozofii úspěchu musel úspěšně vyzkoušet nejprve 
sám na sobě, než jsem ji mohl nabídnout světu.

Když jsem začal třídit materiál pro tuto filozofii, neměl jsem o ní 
ještě jasnou představu. Zpočátku jsem jen sháněl informace o tom, 
jak ostatní lidé zbohatli, abych pak sám mohl následovat jejich pří-
kladu.

Postupem času jsem zjistil, že mi vlastně jde mnohem víc o vědo-
mosti než o materiální bohatství, až se nakonec moje žízeň po po-
znání stala tak velkou, že jsem prakticky ztratil z očí svůj původní 
motiv: finanční zisk.

Měl jsem to štěstí, že jsem se v životě setkal nejen se svou ne-
vlastní matkou, ale také s legendárním Alexandrem Grahamem 
Bellem a s Andrewem Carnegiem. Od nich jsem čerpal nejen vě-
domosti a sílu pokračovat ve svém bádání, ale rovněž jsem od nich 
získal velkou část důležitých vědeckých údajů, které jsou součástí 
filozofie úspěchu.

Později jsem se setkal s mnoha dalšími lidmi, kteří v životě do-
sáhli mimořádných úspěchů; ti mě povzbuzovali, abych ve vytvá-
ření této filozofie pokračoval, a zároveň mi poskytli své vlastní bo-
haté zkušenosti.
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Všechny tyto detaily zmiňuji kvůli jedné důležité věci: totiž že 
rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je často (pokud ne vždy) ur-
čován konkrétními okolními vlivy, které obvykle lze vystopovat 
k jedné určité osobě.

V mém případě touto osobou byla má nevlastní matka. Nebýt 
toho, že do mé mysli zasela semínko ambice, nikdy bych nevytvořil 
filozofii úspěchu, která nyní poskytuje užitečné služby milionům 
lidí v každé civilizované zemi.

Zatímco Zákon úspěchu byl stále v experimentálním stadiu a če-
kal na to, až ho před jeho publikováním nejprve podrobím praktic-
ké zkoušce, osobně jsem je na přednáškách předal nejméně 100 000 
lidí. O mnohých, kteří první impulz k ambicím dostali právě tehdy, 
vím, že od té doby zbohatli, přestože někteří si pravou příčinu ani 
neuvědomují.

Zákon úspěchu byl přeložen do nespočetných jazyků a vyučuje 
se po celém světě. Miliony lidí zahořely touhou zbavit se chudoby 
a dosáhnout lepšího postavení. Navíc žijeme ve věku vědeckých 
objevů, které silně podpořily sedmnáct principů Zákona úspěchu, 
takže se mu dostalo pevné základny, což by dříve nebylo vůbec 
možné. Dnes existuje jasná poptávka po propracovaném progra-
mu, který by lidi přivedl k úspěchu a který by jim dal vyšší naděje 
a ambice k jeho dosažení.

Při zpětném pohledu jsem prošel moha velkými bitvami a těž-
kostmi, zakusil chudobu i neúspěch. To všechno však nemohlo vy-
vážit radost a prosperitu, jež jsem pomohl získat ostatním.

Docela nedávno jsem dostal dopis od bývalého prezidenta 
Spojených států, v němž mi gratuluje, že se své práce držím 
už celé čtvrtstoletí, a zmiňuje, že dozajista musím být velmi 
hrdý, že jsem dospěl na vrcholek hory úspěchu dostatečně brzy, 
abych si mohl plody své dřiny ještě vychutnat. Při čtení jeho 
slov jsem si pomyslel, že nikdo nikdy nikam nedospěje, pátrá-li 
po vědomostech, jelikož jakmile zdolá vrcholek jednoho štítu, 
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okamžitě zjistí, že na obzoru jsou ještě vyšší hory, které je tře-
ba pokořit.

Ne, nikam jsem nedospěl, ale našel jsem štěstí v hojnosti a fi-
nanční prosperitě, které naplňují mé potřeby, a to jenom proto, že 
jsem se odevzdal do služeb ostatním, kteří se upřímně snaží najít 
sebe sama. Stojí za zmínku, že skutečně prosperovat jsem začal až 
ve chvíli, kdy jsem zabýval více šířením filozofie Zákona úspěchu, 
aby pomohla ostatním, než jen vlastní akumulací peněz.

Nečtěte dál, dokud si neprostudujete následující 
řádky
Než budete číst dál, vezměte si tužku a papír. Následující stránky 
se nepokoušejte číst před spaním.

Buďte připraveni. Jak vám miliony vašich předchůdců potvrdí, 
díky této knize vám hlavou problesknou důležité nápady. Když ji 
četli vynálezci, byli udiveni a ohromeni svou invencí; jiní lidé obje-
vili svůj řečnický talent, obchodní rozhodnutí se vydala odvážnými 
směry, náhle začaly být možné geniální nové podniky.

Filozofie Zákona úspěchu je duševním magnetem pro geniální 
myšlenky.

Skutečnou hodnotou této knihy není to, co je napsáno na jejích 
stránkách, ale to, jak na ně budete reagovat. Hlavním záměrem 
této filozofie je podnítit představivost mozku tak, aby snadno vy-
tvářela nové užitečné myšlenky, ať už vás v životě potká cokoli. 
Každý, kdo dokáže přicházet s vlastními nápady – jako to ostatně 
dělají čtenáři této knihy –, získá velkou sílu.

Během čtení si podtrhávejte a vyznačujte vše, díky čemu se vám 
v hlavě zrodily nové myšlenky. To vám pomůže, aby se vám z hlavy 
už nikdy nevypařily. Při jediném čtení této knihy se vám rozhodně 
nepodaří vstřebat veškerou látku předkládané filozofie. Přečtěte 
ji mnohokrát a při každém čtení si zatrhávejte řádky, které vás 
inspirují k novým myšlenkám.
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Tak odhalíte jedno z velkých tajemství lidské mysli. Zkušenost 
nám dokázala, že tento zdroj vědomostí poznají jenom ti, kteří ho 
objeví sami. Právě jsem vám naznačil povahu tajemství filozofie 
Zákona úspěchu.

Mnohaletá úspěšnost této knihy dokazuje, že pouze zde popiso-
vané metody vedou k odhalení tohoto tajemství. Žádné jiné.

Sedmnáct principů Zákona úspěchu
Pokud dokážete získat, cokoli chcete, aniž byste porušili práva 
ostatních, máte sílu... jedinou skutečnou sílu. Následující výklad 
vám nastíní jednoduché principy, jejichž prostřednictvím takovou 
sílu získali všichni lidé, kteří se stali úspěšnými – ba dokonce ve-
leúspěšnými. Tyto principy jsou nejen neocenitelné v podnikání, 
ale pomohou při řešení jakýchkoliv vašich ekonomických problémů 
bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete.

Principů, s jejichž pomocí lze získat sílu a používat ji v souladu 
s výše zmíněnou definicí, je sedmnáct:

01. Mozkový trust.
02. Důležitost konkrétního cíle.
03. Sebedůvěra.
04. Zvyk spořit a šetřit.
05. Iniciativa a vůdcovství.
06. Představivost.
07. Nadšení.
08. Sebeovládání.
09. Zvyk dělat víc, než za kolik nás platí.
10. Příjemná osobnost.
11. Správné myšlení.
12. Soustředění.
13. Spolupráce.
14. Užitek z neúspěchu.
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15. Tolerantnost.
16. Získávání lidí ke spolupráci pomocí „zlatého pravidla“.
17. Péče o zdraví.

Začněme tedy s kompletní analýzou všech sedmnácti osvědče-
ných principů vedoucích k úspěchu.



21

Mozkový trust můžeme definovat jako „mysl spojenou ze dvou čí 
více myslí, které harmonicky spolupracují a snaží se dosáhnout 
konkrétního cíle“.

Mějte na paměti definici úspěchu, výsledek použití síly, a vý-
znam termínu „mozkový trust“ pochopíte mnohem rychleji. 
Okamžitě vám bude jasné, že skupina dvou či více hlav, které 
harmonicky spolupracují a jsou skvěle koordinovány, je neuvě-
řitelně silná.

Pomocí síly lidé dosahují veškerého úspěchu. Počáteční bod lze 
popsat jako spalující touhu dosáhnout nějakého specifického, kon-
krétního cíle.

Stejně jako zárodek dubu dřímá v žaludu, rodí se úspěch nejprve 
ve formě intenzivní touhy. Ze silné touhy roste motivační síla, díky 
níž ambiciózní lidé uchovávají v srdci naději, vytvářejí plány, roz-
víjejí odvahu a podněcují svou mysl k vysoce intenzivní činnosti, 
když usilují o nějaký konkrétní plán či cíl.

Musíte toužit, ne si jen přát
Touha je prvopočátkem všeho, čeho lidstvo kdy dosáhlo. V jejím 
jádru leží podněty, díky nimž se sama touha mění ve žhavý plamen 
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konkrétních činů. Tyto podněty jsou dobře známé a uvedeme si je 
později, až budeme hovořit o filozofii Zákona úspěchu.

Už bylo řečeno, a nikoli bez důvodu, že člověk může mít cokoli, 
a to v rozumné míře, za předpokladu, že to doopravdy chce! Každý, 
kdo dokáže vyvolat ve své mysli intenzivní stav touhy, je při jejím 
následování schopen dosáhnout nadprůměrného úspěchu. Je třeba 
mít na paměti, že přát si něco není totéž jako po tom toužit. Přání 
je pouze pasivní formou toužení. Jenom a pouze z intenzivní touhy 
vyroste síla pohánějící nás k činům, síla, která nás bude pobízet 
k vytváření plánů i k jejich realizaci. Většina lidí se za stadium 
„přání“ bohužel nikdy nedostane.

Síla motivace
Jedna či více z následujících osmi základních motivačních sil – 
podnětů zmíněných výše – je prvopočátečním bodem všech úspě-
chů, který je zcela zdarma:

01. Pud sebezáchovy.
02. Touha po pohlavním kontaktu.
03. Touha po finančním zisku.
04. Touha po posmrtném životě.
05. Touha po slávě, po moci.
06. Touha po lásce (odlišná a oddělená od touhy po sexu).
07. Touha po odplatě (typická pro zastydlé mozky).
08. Touha oddat se egoismu.

Lidé, kteří jsou puzeni jedním nebo několika z těchto osmi moti-
vů, dokážou vyvinout velké úsilí. Síla představivosti se aktivizuje, 
popohání-li ji přesně určený motiv. Nejlepší obchodníci to objevili 
už dávno – bez toho se nikdo nemůže v obchodování stát mistrem.

Co to vlastně je umění prodávat? Je to představení nápadu, plánu 
či návrhu, který potenciálnímu kupujícímu poskytuje silný motiv 
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ke koupi. Schopný obchodník kupujícího nikdy nežádá, aby koupil 
jeho zboží, aniž by mu nejprve nepředložil naprosto jasný motiv, 
proč by toto zboží měl mít.

Znalost zboží či nabízených služeb sama o sobě k úspěšnému pro-
deji nestačí. Nabídku musí doprovázet zevrubný popis motivu, kte-
rý má kupujícího ke koupi přimět. Nejúčinnějším plánem prodeje 
je takový, který apeluje na potenciálního kupujícího prostřednic-
tvím co největšího počtu z osmi základních motivačních sil, které 
jsme si uvedli výše. Nejlepším plánem je takový, který tyto motivy 
přemění ve spalující touhu po nabízeném předmětu.

Zmíněných osm základních motivů neslouží pouze jako hlavní 
výzva pro ostatní, když potřebujeme jejich spolupráci, ale rovněž 
jako počáteční bod jednání pro vlastní mysl. Lidé s obyčejnými 
schopnostmi se mění v supermany, když se objeví nějaký vnější 
nebo vnitřní podnět, který zahraje na strunu jednoho nebo několi-
ka z osmi uvedených motivů.

Postavte někoho tváří v tvář smrti, do náhlého ohrožení života, 
a dotyčný vyvine takovou fyzickou sílu a projeví takovou vyna-
lézavost, jakou byste u něj za normálních podmínek nikdy neče-
kali.

Pokud lidi pohání přirozená touha po pohlavním styku, začnou 
plánovat, vytvářet si nejrůznější představy a uskuteční spousty 
úžasných věcí, ačkoli za normálních okolností by jim nic z toho ne-
přišlo na mysl.

Touha po finančním zisku rovněž dodá lidem s průměrnými 
schopnostmi velkou sílu. Zároveň je přiměje plánovat, používat 
fantazii a jednat zcela mimořádným způsobem. Touha po slávě 
a moci nad ostatními je hlavní motivační silou v životech vůdčích 
osobností v kterémkoli oboru.

Živočišná touha po pomstě často dohání lidi k tomu, že osnují 
ty nejkomplikovanější a nejgeniálnější plány, aby se mohli po-
mstít.
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Láska k opačnému pohlaví (někdy i ke stejnému pohlaví) slou-
ží jako duševní popud, který člověka dokáže přivést k téměř 
neuvěřitelným výšinám úspěchu.

Touha po posmrtném životě nás dokáže motivovat natolik silně, 
že některé jedince dohání nejen k extrémnímu konstruktivnímu 
nebo destruktivnímu chování, ale rovněž v nich rozvíjí vůdčí poten-
ciál. Důkazy lze najít v životním díle prakticky všech zakladatelů 
náboženství.

A konečně touha, aby vlastní ego bylo v centru společnosti a dění, 
přiměje dokonce i slabochy, aby se vydali za vysokými cíli. Chcete-
li dosáhnout velkého úspěchu, poskytněte své mysli silný motiv!

Miliony lidí se probíjejí životem pouze s motivy omezenými na 
získání základních životních potřeb, jako je potrava, přístřeší 
a ošacení. Tu a tam někdo vystoupí z řad této velké armády s poža-
davkem, že nechce jenom přežívat. Takový člověk je motivován sil-
nou touhou po rychlém dosažení bohatství. Finanční situace těchto 
jedinců se změní jakoby mávnutím kouzelného proutku a jejich 
činy se začnou proměňovat v peníze.

Síla a úspěch jsou odlišná označení stejné věci. Pouhá poctivost 
úspěchy nepřináší. Útulky pro bezdomovce jsou plné těch, kteří 
možná byli velmi poctiví. Nepodařilo se jim však nahromadit pení-
ze, protože nevěděli, jak získat a používat sílu.

Mozkový trust, o němž tato lekce hovoří, je prostředkem, díky ně-
muž člověk využívá veškerou osobní sílu. Proto tato kapitola zmi-
ňuje nejen vše, co podněcuje mysl, ale také základní motivy, které 
člověka inspirují k činům.

Dvě formy síly
Podívejme se na dvě formy síly. První je duševní síla, již získává-
me myšlením. Projevuje se v konkrétních plánech a je výsledkem 
uspořádaných vědomostí. Schopnost účelně myslet, plánovat a jed-
nat je počátečním bodem veškeré mentální síly.
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Druhou formou je síla fyzická. Projevuje se v přírodních záko-
nech, v podobě elektřiny, zemské přitažlivosti, tlaku páry a tak 
dále. V následujících řádcích budeme analyzovat duševní i fyzic-
kou sílu a vysvětlíme si, jaké mezi nimi panují vztahy.

Vědomosti samy o sobě žádnou sílu nepředstavují. Velké osob-
ní síly dosáhneme pouze harmonickou spoluprací s lidmi, kteří se 
soustředí na nějaký konkrétní plán.

Povaha fyzické síly
Stav pokroku známý jako „civilizace“ je měřítkem vědomostí, které 
lidská rasa dosud nashromáždila. Mezi užitečné vědomosti patří 
přibližně osmdesát fyzikálních prvků, které jsou stavebními kame-
ny veškeré vesmírné hmoty.

Studiem, analýzou a přesnými měřeními se vědě podařilo objevit 
„velikost“ materiální stránky vesmíru, jak ji představují planety, 
Slunce a hvězdy, z nichž některé jsou milionkrát větší než naše 
malá Země.

Na druhou stranu „malost“ fyzikálních forem, které utvářejí ves-
mír, byla objevena rozkladem prvků na molekuly, atomy, elekt-
rony a tak dále. Elektron nelze lidským okem spatřit, je to pouhé 
centrum síly skládající se z negativního náboje.

MOLEKULY, ATOMY, ELEKTRONY A JEŠTĚ DÁL
Chceme-li pochopit proces, jímž získáváme, uspořádáváme a tří-
díme vědomosti, musíme začít těmi nejmenšími částicemi hmoty. 
Jsou to základní kameny, z nichž příroda vytvořila celou hmotnou 
část vesmíru.

Molekula se skládá z atomů, neviditelných částic hmoty, které 
obíhají v kruhu rychlostí světla. Tento pohyb způsobuje gravitace 
a elektromagnetismus, tytéž principy, díky nimž se Země otáčí 
kolem své osy. Atomy se dále skládají z elektronů, protonů a ne-
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utronů. Jak již bylo řečeno, elektron není ničím jiným než dvě-
ma formami síly. Je uniformní, všechny elektrony jsou stejného 
druhu, mají stejnou velikost a povahu. A tak je v zrnku písku či 
v kapce vody duplikován celý princip, na jehož základě funguje 
veškerý vesmír.

Jak ohromující! Jakous takous představu o důležitosti toho vše-
ho lze získat, až budete třeba něco jíst – stačí si jen vzpomenout, že 
každý kousíček vaší potravy, talíře, z něhož jíte, příborů a stolu je 
při konečné analýze jenom souhrnem pro nás neviditelných částic.

Ve světě hmoty – ať už se díváte na největší hvězdu plující po 
obloze nebo na nejmenší zrnko písku na Zemi – není pozorova-
ným předmětem nic jiného než uspořádaný souhrn molekul, ato-
mů, elektronů a částic, které obíhají nepředstavitelnou rychlostí. 
Každá částice hmoty je neustále ve stavu vysoce bouřlivého pohy-
bu. Nikdy nic není v klidu, ačkoli se prostému oku může většina 
hmotných věcí jevit jako nepohyblivá. Žádná „pevná“ hmota ne-
existuje. I ta nejtvrdší ocel je jen uspořádanou masou rotujících 
molekul. Navíc elektrony v kousku oceli jsou stejné povahy jako 
elektrony ve zlatě, stříbře, mosazi či cínu, ale pohybují se odlišný-
mi rychlostmi.

Nespočet forem hmoty v nás může vyvolávat zdání, že se liší jed-
na od druhé – a ony se také liší, jelikož je tvoří rozdílná seskupení 
atomů. Elektrony v nich obsažené jsou ale stále jedny a tytéž; ne-
sou negativní náboj a jejich kombinace s pozitivně nabitými proto-
ny a neutrálními neutrony vytváří různé formy hmoty.

Pro ilustraci si vezměme atom rtuti, který ve svém jádru obsahuje 
osmdesát pozitivních nábojů (protonů) a osmdesát negativních ná-
bojů (elektronů). Pokud by chemik odstranil dva pozitivní náboje, 
okamžitě by získal platinu. Pokud by mohl pokračovat ještě o krok 
dál a odstranit jednu negativní („planetární“) elektron, atom rtuti 
by ztratil dvě pozitivní a jednu negativní částici – tedy jeden pozi-
tivní náboj. Pak by si uchoval sedmdesát devět pozitivních nábojů 
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v jádru a devětasedmdesát elektronů a stal by se zlatem! Postup, 
podle něhož by bylo možné provést tuto změnu, je předmětem pil-
ného zkoumání nejen dávných alchymistů, ale i dnešních vědců.

Přední myslitelé došli k závěru, že planeta Země, na níž žijeme, 
a každá částice její hmoty pocházejí ze dvou atomů, které se spo-
jily a během stovek milionů let letu ve vesmíru dál zachytávaly 
a kumulovaly další atomy, dokud krůček po krůčku nevznikla naše 
planeta. Prý právě proto má odlišné vrstvy zemské kůry, jako jsou 
ložiska uhlí, železné rudy, zlata, stříbra, mědi a tak dále. Jak Země 
letěla vesmírem, setkávala se s různými druhy mlhovin, které díky 
zákonu přitažlivosti okamžitě pohlcovala. Ve složení zemské kůry 
lze najít mnohé jevy, které tuto teorii podporují, ačkoli zatím ne-
existuje žádný důkaz o její pravdivosti.

Hovořili jsme o nejmenších částicích hmoty, jelikož je to počáteč-
ní bod, z něhož bychom měli vycházet, až si budeme vysvětlovat, 
jak máme rozvíjet a aplikovat zákony síly. Ukázalo se, že veškerá 
hmota neustále vibruje či se pohybuje, že molekulu tvoří rychle se 
pohybující částice zvané atomy, které jsou dále tvořeny kmitající-
mi částicemi – elektrony.

VIBRAČNÍ PRINCIP HMOTY
V každé částici hmoty se skrývá neviditelná síla, která způsobuje, 
že atomy se pohybují nepředstavitelnou rychlostí. Říkejme jí vib-
race. Někteří vědci se domnívají, že rychlost této síly (nazývejte ji, 
jak chcete) určuje povahu hmotných věcí ve vesmíru.

Jeden její druh způsobuje to, co známe jako zvuk. Lidské ucho 
je schopno zachycovat pouze zvuk, který je vytvářen vibracemi od 
dvaatřiceti do osmatřiceti tisíc kmitů za vteřinu. Jakmile počet 
vibrací za vteřinu překročí hranice toho, co vnímáme jako zvuk, 
začnou se projevovat ve formě tepla. K tomu dochází asi při půl-
druhém milionu kmitů za vteřinu. Pokud půjdeme po této stupnici 
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ještě dál, začneme vibrace vnímat ve formě světla. Tři miliony 
kmitů za vteřinu vytvářejí fialové světlo. Nad tuto hranici vibra-
ce vydávají ultrafialové světlo (pouhým okem neviditelné) a další 
neviditelná záření. Pokud půjdeme ještě dál – jak daleko, to zatím 
nikdo ne ví –, vytvoří vibrace sílu našich myšlenek.

Věřím, že ta část vibrací, z nichž pramení veškeré známé formy 
energie, je ve své podstatě univerzální, že „proudící“ zvuk je stejný 
jako „proudící“ světlo, takže rozdíl mezi zvukem a světlem spočívá 
jen v rychlosti vibrací. I „proudící“ myšlení je tedy navlas stejné 
jako zvuk, teplo a světlo, od nichž se liší pouze počtem kmitů za 
vteřinu. Stejně jako existuje jen jedna forma hmoty, z níž jsou slo-
ženy Země a ostatní planety, slunce a hvězdy, tedy elektron, tak 
existuje jen jedna forma „proudící“ energie, díky níž veškerá hmota 
neustále setrvává ve stavu prudkého pohybu.

VZDUCH A ATMOSFÉRA
Vzduch je na určité místo omezená substance, která dodává všem 
živočichům a rostlinám kyslík a dusík, bez nichž by nemohli 
existovat. Dusík je neodmyslitelnou součástí rostlinného života 
a kyslík je nezbytný pro existenci živočichů. Na vrcholku kaž-
dé vysoké hory je vzduch velmi řídký, jelikož obsahuje jen málo 
dusíku, a právě proto se s rostoucí nadmořskou výškou stromy 
zmenšují a v největších výškách rostliny nemohou vůbec existo-
vat. Na druhou stranu se zde vzduch skládá především z kyslíku, 
což je hlavní důvod, proč pacienti s tuberkulózou byli posíláni na 
léčbu do hor.

Co vlastně mají všechny tyto poznatky do činění s vámi a vaši-
mi cíli? Brzy poznáte, že právě ony tvoří základní kameny filozo-
fie úspěchu, která dosažení těchto cílů umožňuje. Nenechávejte 
se odradit, je-li pro vás toto dosavadní pojednání poněkud nud-
nou četbou. Pokud chcete opravdu zjistit, jaké síly máte k dispo-
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zici a jak je máte organizovat a používat, musíte spojit odhodlá-
ní, vytrvalost a jasnou touhu, abyste získali potřebné vědomosti 
a uspořádali si je.

Vaše duše je přijímač i vysílač
Alexander Graham Bell byl jednou z nejuznávanějších světových 
autorit v oblasti vibrací, které jsou základem veškeré duševní síly 
a všeho myšlení. Následující slova jsou dnes stejně pravdivá jako 
v den, kdy je tento vynálezce telefonu napsal:

Předpokládejme, že jste schopni v temné komoře rozvibro-
vat železnou tyč na kterékoli požadované frekvenci. Když bude 
vibrovat pomalu, bude možné její pohyb zachytit jediným smy-
slem, a to hmatem. Jakmile se její vibrace zvýší, začne vydávat 
nízký tón, který už bude zaznamenatelný dvěma smysly.

Asi při 32 000 vibrací za vteřinu bude vydávaný zvuk hlasitý 
a pronikavý, ale při 40 000 vibrací utichne a ani dotykem, ani 
jiným smyslem nebude možné pohyb tyče zaznamenat.

Od tohoto bodu až asi do půldruhého milionu vibrací za vte-
řinu nejsme schopni žádným smyslem probíhající vibrace po-
střehnout. Jakmile však dosáhneme tohoto bodu, nejprve pohyb 
zachytíme ve formě tepla, a pak, až se tyč rozžhaví doruda, ve 
formě světla. Při třech milionech vibrací bude tyč vydávat fia-
lové světlo. Nad touto hranicí začne vydávat ultrafialové světlo 
a další neviditelná záření, z nichž některá dokážeme zachytit 
našimi přístroji a využít.

Napadlo mě, že se musíme ještě hodně dozvědět o vlivu 
vibrací v té velké mezeře, kde je lidské smysly nedokážou sly-
šet, vidět a ani jinak pociťovat. Možnost posílat zprávy éte-
rem leží v této oblasti. Je ale tak rozsáhlá, že toho musí obsa-
hovat ještě mnohem víc. Člověk musí vytvořit techniku, která 
mu poskytne nové smysly, jako to dělají například bezdrátové 
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přístroje.
Lze tedy říci, že existuje mnoho forem vibrací, které nám mo-

hou poskytnout stejně báječné nebo možná ještě báječnější vlny, 
než jsou ty, které se šíří bezdrátově? Mně se zdá, že v tomto prosto-
ru leží vibrace, které při myšlení vydává mozek a nervové buňky. 
Je ale také možné, že tyto vibrace mohou probíhat na ještě vyšší 
úrovni, tedy za vibracemi, které produkují ultrafialové záření. 

[Poznámka: Tato poslední věta naznačuje teorii, již zastá-
vám – KDYŽ MYSL MLUVÍ PŘÍMO S JINOU MYSLÍ.]

Potřebujeme pro přenos těchto vibrací nějaký drát? Nebudou 
procházet éterem stejně jako bezdrátové vlnění? Jak je příjem-
ce zaznamená? Uslyší řadu signálů, nebo zjistí, že mu do mozku 
vstoupily myšlenky jiného člověka?

Pusťme se tedy nyní do jistých teorií, které se opírají o to, co víme 
o bezdrátově šířených vlnách. Jak jsem již uvedl, zatím jsou tím 
jediným, co jsme schopni rozpoznávat z rozsáhlé řady vibrací, jež 
teoreticky musejí existovat. Podobá-li se myšlení bezdrátovému vl-
nění, musejí myšlenky vycházet z mozku a donekonečna plout svě-
tem i vesmírem. Tělo, lebka a pevné předměty pro ně nepředsta-
vují žádnou překážku, jelikož zmíněné vibrace procházejí éterem, 
který obklopuje molekuly každé látky bez ohledu na její pevnost 
a hustotu.

Zajímá vás, zda nedojde k poruchám a zmatkům, budou-li my-
šlenky ostatních proudit našimi mozky? Jak poznáte, že právě 
v tuto chvíli se s vašimi myšlenkami nemísí myšlenky jiných lidí? 
Zaznamenal jsem množství případů duševního nepokoje, který 
jsem si nedokázal vysvětlit. Může jít třeba o inspiraci nebo na opak 
o zábrany, které pociťuje řečník, když se obrací k publiku. Zažil 
jsem to už mnohokrát a nikdy jsem nedokázal přesně určit fyzické 
příčiny tohoto úkazu.

Nespočet posledních vědeckých objevů naznačuje, že přijde 
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den – možná už brzy –, kdy lidé budou s to číst si vzájemně my-
šlenky, kdy myšlenky budeme přenášet z mozku do mozku bez 
použití slov, písma či kteréhokoli dnes známého komunikačního 
prostředku. Uvádění nápadů v činnost je výnosný byznys, ale exis-
tuje jen malý rozdíl v tom, jestli ty nápady jsou dílem vašim nebo 
někoho jiného. Není až tak nerozumné těšit se na dobu, až uvidíme 
bez očí, uslyšíme bez uší a budeme mluvit, aniž bychom k tomu 
potřebovali jazyk.

Krátce, hypotéza, že mysl může přímo komunikovat s jinou mys-
lí, se opírá o teorii, že myšlenka či životní síla je formou elektrické-
ho vzruchu, že je lze zachytit pomocí indukce a přenášet na určitou 
vzdálenost buď po drátu, či prostřednictvím všudypřítomného éte-
ru, jako tomu je v případě bezdrátově se šířících telegrafických vln. 
Mnohé analogie naznačují, že myšlenka má povahu elektrického 
impulzu. Nerv, který má stejné složení jako mozek, je vynikajícím 
vodičem elektrického proudu. Když jsme poprvé pustili elektrický 
proud do nervů mrtvoly, šokoval nás pohled na to, že se posadila 
a pohybovala se. Elektricky stimulované nervy způsobovaly stahy 
svalů stejně jako u živého člověka.

Zdá se, že nervy působí na svaly podobně jako elektrický proud 
na elektromagnet. Proud zmagnetizuje ocelovou tyč, která je k ní 
ve správném úhlu, a nervy vyvolávají prostřednictvím nehmatatel-
ného proudu vitální síly stahy svalových vláken, jež jsou vůči nim 
uspořádána ve správných úhlech.

Mohl bych uvést množství důvodů, proč lze myšlení a vitální sílu 
považovat za cosi, co má stejnou povahu jako elektřina. Elektrický 
proud považujeme za vlnění éteru – za hypotetickou substanci, 
která vyplňuje veškerý prostor a proniká všemi ostatními substan-
cemi. Věříme, že éter musí existovat, protože bez něho by elektric-
ký proud nemohl procházet vakuem či sluneční paprsky vesmírem. 
Je rozumné věřit, že pouze vlnění podobné povahy může vyvolat 
projevy myšlení a vitální síly. Můžeme předpokládat, že mozkové 
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buňky fungují jako baterie a že „proud“ teče podél nervů.
Končí ale v těle? Nevychází z něj ve formě vlnění, které proudí 

všude kolem, nezaznamenáno našimi smysly, stejně jako kolem 
nás procházelo bezdrátové vlnění dávno předtím, než ho Heinrich 
Hertz a ostatní objevili? Podařilo se mi dokázat (domnívám se, že 
uspokojivě), že každý lidský mozek je nejen vysílačem, ale také 
přijímačem vibrací myšlenek. Pokud se ukáže, že tato teorie je 
správná, a pokud bude možné tyto vibrace kontrolovat, představte 
si, jakou roli by to hrálo ve shromažďování, třídění a organizování 
vědomostí. Možnost spíš než pravděpodobnost takové skutečnosti 
je zcela zarážející!

ČÍ MYŠLENKY UČINILY Z THOMASE PAINA GÉNIA?
Thomas Paine byl jedním z velkých duchů americké revoluce. 
Jemu přičítáme – snad více než komukoli jinému – zásluhu za její 
začátek a také za zdárný konec. Byl to především jeho ostrovtip, co 
pomohlo připravit Deklaraci nezávislosti a přesvědčit její signatá-
ře, aby ji přeměnili ve skutečnost.

Když hovořil o zdroji své hluboké studnice vědomostí, popsal ji 
následovně:

Každý, kdo se zabývá pokrokem lidské duše a sleduje přitom 
také duši svou, si musel povšimnout, že naše myšlenky lze roz-
dělit do dvou tříd: na ty, které produkujeme vlastním uvažová-
ním a přemýšlením, a na ty, které nám samy od sebe blesknou 
hlavou jako z čistého nebe. Vždy jsem se k těmto spontánním 
návštěvníkům choval zdvořile a pečlivě jsem zkoumal, pokud to 
bylo možné, stojí-li za úvahu. A právě díky nim jsem získal té-
měř veškeré vědomosti, které mám. Co se týče vědomostí, jichž 
nabýváme ve škole, ty poslouží jako malý kapitál pro začátek 
sebevzdělávání, jež přijde posléze. Každý vzdělaný člověk je na-
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