


BOGASTVO IN NOTRANJI MIR 

Napoleon Hill se je rodil leta 1883 v revni družini, kasneje 
pa žel velike uspehe kot novinar in odvetnik. Bil je svetovalec 
poslovnega mogotca Andrewa Carnegieja in ameriškega 
predsednika Franklina Roosevelta. Ob pomoči Carnegieja 
je na podlagi misli in izkušenj več mogotcev, ki so obogateli, 
izoblikoval filozofijo uspeha. Njegova fundacija je v zadnjih 
letih objavila njegove knjižne uspešnice po vsem svetu, s 
katerimi je močno vplival na celoten svet. Med njegove slavne 
naslove uvrščamo Z idejo do bogastva (Think and Grow Rich, 
slovenski prevod založba Cangura), Napoleon Hill‘s A Year 
of Growing Rich (Leto bogatenja po Napoleonu Hillu, založba 
Plume) in Ključi do uspeha po Napoleonu Hillu (Napoleon 
Hill‘s Keys to Success, slovenski prevod založba Cangura). 
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PREDGOVOR

Napoleon Hill se ni kot mladenič prav nič razlikoval od 
današnje mladine, saj je na začetku poklicne poti uspeh 
povezoval z debelo denarnico. Želel si je biti pomemben 
in razkazovati svoje obilje. Ljudje radi povezujejo njegovo 
uspešnico Z idejo do bogastva (Think and Grow Rich) z 
denarjem, vendar se je Hillov pogled na uspeh s starostjo 
spremenil. 

Hill je v enem od svojih člankov opozoril, da je na 
začetku poslovne poti, ko je služil cele kupe denarja, 
verjel, da preprosto mora voziti avto znamke Rolls-Royce. 
Kupil si je veliko posestvo v New Yorku, najel služabnike 
in najrazličnejše druge uslužbence, ki so ga stregli od 
spredaj in zadaj. Zaradi pretiranega zapravljanja pred veliko 
gospodarsko krizo leta 1929 je bil ob ves denar, kasneje pa 
se je moral posloviti tudi od svojega posestva. 

Z idejo do bogastva je v izvirni angleški različici 
ugledala luč sveta 1967, ko je štel 64 let. Njegovo sporočilo 
se je medtem spremenilo. V tem času se je postaral, postal 
bistveno modrejši in želel ljudem predočiti, kako pomemben 
je notranji mir. 

V knjigi Bogastvo in notranji mir poskuša bralcu 
pomagati, da se izogne napakam, ki jih je zagrešil sam. 
Med branjem boste morda na podlagi njegovega življenja 
ugotovili, da za notranji mir potrebujemo bistveno več kot 
denar in gmotno imetje. Prebrali boste, kako se je treba 
učiti iz svoje preteklosti, izoblikovati pozitivno miselno 
naravnanost, v življenju pomahati strahovom v slovo in deliti 
svoje bogastvo z drugimi. 
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Napoleon Hill je v svojem nadvse zanimivem življenju 
pod streho spravil številne raziskave, intervjuje in zapise, 
kjer se je ukvarjal s tem, kaj pomeni uspeti. Ta knjiga, ki 
je obenem njegova zadnja, združuje na enem mestu vse 
njegovo znanje o življenju z notranjim mirom. 

 Don M. Green,

izvršni direktor fundacije  
Napoleon Hill Foundation 
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UVOD

To knjigo sem začel načrtovati v zadnjih izdihljajih 19. stoletja, 
torej sem jo pripravljal dobrih 70 let, saj sem bil v tem času 
priča bistveno več ključnim spremembam v človeških poslih 
kot v vseh letih zgodovine civilizacije poprej. Bil sem priča 
izumu avtomobila, letala, radia, televizije, jedrske elektrike 
in potovanjem v vesolje. Videl sem, kako so se električni vodi 
razmahnili po celotnih ZDA, kako se je industrija zavihtela 
na ravni proizvodnje, o katerih smo lahko v 19. stoletju le 
sanjali, kako se znanost in tehnologija naravnost eksplozivno 
razvijata. 

Prisostvoval sem izginotju starih prepričanj, nastanku 
novih nacij, džunglam, ki so se umaknile asfaltiranim cestam, 
in razraščajočim se mestom, kjer so nekoč stale speče vasice. 
Srečeval sem ljudi, ki so se vsem naštetim spremembam 
prilagodili, a vseeno ostali ljudje, tako kot smo že več tisoč let. 

Ugotovili boste, da knjiga upošteva dejstvo, da se svet 
spreminja, kar se tiče ljudi, pa govori o silah, ki ljudi že od 
nekdaj ženejo naprej in jih bodo tudi na vekov veke. Še 
vedno vemo, da se brez dovolj denarja v življenju počutimo 
utesnjene in da nam gre slabo, zato hočemo uspešno polniti 
svoj mošnjiček. Poleg tega pa si želimo še izviti iz jarma 
strahov, živčne napetosti, bolezni, skrbi in nesreče, ki jih 
sprožamo sami. Torej ne želimo si samo lepih številk na 
bančnem računu, ampak tudi notranjega miru, ki zaokrožuje 
življenje v celoto. Ta knjiga vam lahko pomaga do velikega 
bogastva, a tudi do obilo notranjega miru. 

Kot boste videli, notranji mir ne pomeni samo mir 
takrat, ko počivamo, ampak je notranji mir obenem miren in 
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dinamičen, lahko bi rekli, da gre za mirno podlago, na kateri 
stoji dinamičnost življenja. Pravijo mu bogastvo, saj brez 
njega ni mogoče biti bogati v resničnem pomenu besede. 
Kaže se na več načinov: 

Predstavlja osvoboditev od negativnih sil, ki lahko 
zavzamejo um, in negativnih naravnanosti, ki iz tega 
izvirajo, kot so skrbi in občutek manjvrednosti. 

Predstavlja osvoboditev od vseh občutkov 
pomanjkanja. 

Predstavlja osvoboditev od fizičnih in duševnih 
bolezni, ki kronično škodijo življenju in jih sprožamo 
sami. 

Predstavlja osvoboditev od pogoste človeške 
slabosti – da hočemo v zameno za nič dobiti nekaj. 

Predstavlja radost, povezano z delom in uspehom. 
Predstavlja navado, da smo pristni in ravnamo v 

skladu s svojo zdravo pametjo. 
Predstavlja navado, da preverjamo svoj odnos do 

življenja in soljudi ter ga ves čas izboljšujemo. 
Predstavlja navado, da drugim pomagamo 

pomagati sebi! 
Predstavlja osvoboditev od tesnobe ob misli na to, 

kaj se lahko zgodi po tem, ko umremo. 
Pomeni navado, da v vseh medosebnih odnosih 

delamo več, kot je treba. 
Pomeni navado, da razmišljate o tem, kaj bi radi 

storili, namesto da si razbijate glavo z ovirami, ki 
vam lahko stopijo na pot. 

Pomeni navado, da se znamo nasmejati drobnim 
nezgodam, ki se nam lahko pripetijo. 

Pomeni navado, da najprej damo, nato poskusimo 
dobiti. 
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Notranji mir pokriva presenetljivo široko področje, mar 
ne? Kakorkoli ga uporabljate, pomaga do veliko denarja – in 
še do marsičesa drugega. Notranji mir vam pomaga živeti, 
kot ste si zamislili, da boste iz dneva v dan zajemali življenje 
z večjo žlico bogastva in veličastja. 

To knjigo je napisal človek, ki se je do notranjega miru 
dokopal zgrda, prek izkušenj. Njen namen je pomagati 
drugim do notranjega miru in velikega zaslužka po bistveno 
krajši in cenejši poti. Če se vam bodo zdeli nekateri deli 
knjige preosebni, ne pozabite, da navidezno majhni dogodki 
v našem življenju tvorijo največji kos pite naših življenjskih 
izkušenj. 

Morda boste v mojih življenjskih izkušnjah prepoznali 
svoje. Opazili boste, kako se v majhnih izkušnjah skrivata 
tako uspeh kot neuspeh. Prav te so prvi preizkusni poligon, 
na katerem nam je dana priložnost, da dokažemo, da vajeti 
svoje usode držimo trdno v rokah, da smo kapitani svoje duše. 

Zavedam se, da nihče noče vzeti zdravila, ki mu ga 
predpiše zdravnik, če ne potrebuje tistih koristi, ki jih po 
njegovem imenu zdravilo ima. ‚Zdravilo‘, ki ga boste dobili 
v tej knjigi, je ‚zdravilo‘, za katero se je izkazalo, da ima 
neverjeten učinek tako name kot na več tisoč drugih ljudi. 

Zahvaljujoč okoliščinam v življenju sem bil deležen 
pomoči več kot 500 najuspešnejših ljudi v Ameriki, ki so mi 
odprli vrata v svoj dom, da sem bil na lastne oči priča tako 
njihovim dobrim lastnostim kot slabostim, njihovim uspehom 
in neuspehom, kako so radi ali ne trošili svoj denar, kako je bil 
ta dejavnik povezan z njihovim notranjim (ne)mirom. 

Prav ob pomoči znanosti osebnega uspeha, ki je nastala 
na podlagi mojih intervjujev in raziskav, sem na tisoče 
moškim in ženskam pomagal izviti se iz prijema revščine, 
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odpraviti vplive negativno pogojevanega otroštva, rešiti 
težave in preseči okoliščine, ki so jih ovirale. 

Naj vam zaupam, da sem to delal več let za tem, ko sem 
sam premagal dediščino petih groznih stvari, in morda 
nekatere od njih poznate: 

• revščine
• neznanja
• strahu
• nepismenosti
• brezupa

Ko sem bil otrok, smo pogosto tolkli lakoto. Nekoč sem 
tudi jedel lubje, ki sem ga postrgal z brez. Lačen sem bil vse 
do najstniških let. 

Še vedno sem lačen! A ne fizične hrane, ampak mentalne. 
Hrane za um, ki išče, ki še vedno želi priti do dna odgovoru na 
vprašanje, zakaj nekaterim ljudem uspe, drugim pa ne, zakaj 
so nekateri notranje mirni, drugi pa bijejo boj s samim s seboj. 
A težave iz otroštva sem medtem pustil že daleč za seboj. 

V določenem trenutku v življenju me je Andrew 
Carnegie, ki je sodil med najbogatejše Zemljane, podprl 
v načrtu, s katerim sem se želel dokopati do skrivnosti 
uspešnega služenja denarja in uspeha v življenju na splošno. 
Bil sem svetovalec treh ameriških predsednikov: Williama 
Howarda Tafta, Woodrowa Wilsona in Franklina D. 
Roosevelt, prvemu predsedniku Filipinov pa sem pomagal 
do svobode za njegovo ljudstvo. 

V nekem obdobju v življenju sem dvoril slavi, po kateri 
sem hlepel, zanjo molil ter delal dan in noč. Nazadnje sem 
začel dobivati pošto z vsega sveta, cele kupe pisem, ki jih 
nikoli ne bi mogel vseh prebrati, kaj šele nanje odpisati. Name 
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so se obračali promotorji z na ducate ponudbami, trgovci so 
mi ponujali takšne in drugačne dobropise, marsikdo pa mi 
je želel plačati v zameno za reklamo njegovega blaga. 

Danes je moj okus drugačen. Ko mi je postalo jasno, da 
se bom lahko naspal samo, če na moje ime ne bo registrirana 
nobena telefonska številka, sem se zavedel, koliko mi pomeni 
notranji mir. 

A vendar sem, medtem ko sem se spogledoval s slavo, 
še naprej pisal. V eni knjigi za drugo sem poskušal svetu 
predstaviti svoja spoznanja o uspehu, pomenu pozitivnega 
stanja duha, medsebojnih odnosih. Napisal sem naslednje 
knjige: The Law of Success [Zakon uspeha; 8 knjig], Think 
and grow rich [Z idejo do bogastva], How to Sell Your Way 
Through Life [Kako uspešno prodati svojo pot skozi življenje], 
The Master-Key to Riches [Glavni ključ do bogastva], Mental 
Dynamite [Mentalni dinamit; 16 knjig], Science of Personal 
Achievement [Znanost osebnega uspeha]. Pripravil pa sem tudi 
tečaj iz 17 delov, ki ga lahko opravite doma ali se pridružite 
kateri od skupin v ZDA ter drugih državah po svetu. 

V letih, ki so minevala, sem lažje prepoznal vrednost 
svojih knjig in ovrednotil, kako delujejo na moje bralce. 
Pomagale so več tisoč, morda več milijonom ljudem doseči 
srečo in uspeh v življenju. Ves čas pa me je zanimalo, kateri 
od mojih številnih nasvetov so se izkazali za najuporabnejše 
in se najpogosteje uporabljajo. Pod drobnogled sem vzel 
anekdote in vrste anekdot, ki so spodbudile ljudi do tega, da 
so obrnili nov list v življenju in preprosto storili korak naprej. 

Ta knjiga delno predstavlja premočrten izbor nasvetov, 
ki kljubujejo zobu časa. Med branjem boste vedeli, da 
prevzamejo um in ga okrepijo do te mere, da si želi najboljšega 
in to tudi poišče. 
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Opazili boste, da je marsikaj tudi novega. Svet se 
spreminja – seveda ne načelno, ampak v določenih vidikih, 
ki prinašajo različne priložnosti za nekoga, ki jih išče. V 
zadnjih dveh desetletjih se je v ZDA pojavilo več priložnosti 
za služenje denarja kot v celotni zgodovini poprej in še vedno 
jih mrgoli. Med branjem knjige boste prepoznali njihovo 
gromozansko vizijo. 

Če ste prebrali moje prejšnje knjige, boste spoznali, da 
ima ta nov in drugačen cilj kot ostale, saj je v njej poudarek 
na vrednotah, ki jih ni mogoče kupiti z denarjem. V vseh 
mojih knjigah je na različne načine prikazano, da življenje 
ni samo debela denarnica. Ta vse to še bolj dokazuje, kot 
mi je uspelo dokazati pred mnogimi leti – pokaže pa tudi, 
da je notranji mir sam po sebi mogočna sila za služenje 
cekinov. 

Dejal sem, da sem knjigo načrtoval 70 let, kar drži, česar 
pa se nisem zavedel šele do pred kratkim. Verjamem, da nas 
vse vodijo nevidni navdihi. Pred kratkim sem bil navdihnjen 
od nekod, kar se mi je zdelo zelo nenavadno, a obenem zelo 
resnično. Razodelo se mi je, kako sem se večino življenja 
pripravljal na prelitje črnila na te strani, kako me je gnalo, da 
pobrišem prah s svojega pisalnega stroja in zaviham rokave. 

Z vami se pogovarja možakar, ki je zakorakal v deveto 
desetletje življenja. Njegovo življenje ostaja polno in srčno. 
Njegovo premoženje – ki ga je zagotovo zvrhana kapa – mu 
ni odvzelo vznemirjenja ob uspehu. Ta knjiga je prvi korak 
uspeha; najboljši uspeh pa je védenje, da bo prinesla bogastvo 
in srečo tistim, ki berejo in premišljujejo. 

Zdaj sem pripravljen pisati bolj jasno in zrelo, kot sem 
lahko kadarkoli prej. Pridružite se mi na nadvse razburljivi 
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skupni poti … poti do bogastva … poti do uresničitve vaših 
največjih sanj … poti do največje skrivnosti, ob pomoči 
katere se boste zavihteli na prestol življenja samega. 

Napoleon Hill, leta 1967 
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1

SPOZNAJTE SVOJ UM, 
ŽIVITE TAKO, KOT HOČE TE

Imate velike možnosti za uspeh, vendar morate 
najprej spoznati svoj um in zaživeti tako, kot 
hočete – takrat boste njih mogočnost našli in 
zaživeli v skladu z njimi. Spoznajte svoj notranji 
jaz in boste lahko dosegli, kar hočete, v časovnem 
okviru, ki si ga boste izbrali sami. Določene posebne 
tehnike vam lahko pomagajo uresničiti cilje vaših 
najdražjih sanj, do katerih se zlahka dokopljete s 
svojo močjo. 

NEKJE na svoji življenjski poti vsak uspešen človek ugotovi, 
kako naj zaživi tako, kot hoče. 

Mlajši ko odkrijete to neverjetno moč, večja je verjetnost, 
da vas čakata uspeh in sreča v življenju. A vendar številni 
izpeljejo veliko spremembo tudi kasneje v življenju – ne 
pustijo več drugim, da jih oblikujejo po želenem kalupu, 
ampak zaživijo tako, kot si želijo sami. 

Stvarnik je človeku naklonil posebno moč nad umom. 
Gotovo nas je želel spodbuditi, da zaživimo tako, kot si 
želimo, mislimo s svojo glavo, najdemo svoje cilje in jih 
uresničujemo. Že če samo uporabljate ta izjemni privilegij, 
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lahko v življenje prikličete obilje, obenem pa tudi največje 
bogastvo, kar ga je – notranji mir, brez katerega ne moremo 
biti srečni v pravem pomenu besede. 

Živite v svetu, v katerem se vijejo številni zunanji vplivi, 
ki vas omejujejo. Na vas vplivajo želje in dejanja drugih ljudi, 
zakoni in običaji, vaše dolžnosti in odgovornosti. Z vsem, 
kar počnete, tako ali drugače vplivate na druge in obratno. 
In vendar morate spoznati, kako zaživeti tako, kot hočete, 
uporabljati svojo glavo, slediti svojim sanjam, ki morajo 
postati resnične in trdne. »Spoznaj sebe,« so rekli že antični 
grški filozofi, kar tudi še danes ostaja ključen nasvet za 
nekoga, ki je bogat v vseh pogledih. Če ne poznate sebe in če 
niste zvesti sebi, ne morete zares uporabljati vélike skrivnosti, 
ob pomoči katere lahko izoblikujete svojo prihodnost in se z 
življenjem popeljete v želeno smer. 

Torej se zdaj odpravimo na pot v Srečno dolino! 
Ne imejte me za voznika avtomobila z zadnjega sedeža 

vozila, ampak ste za volanom vi, jaz pa vas opozarjam samo 
na zaupanja vreden zemljevid, na katerem je glavna avtocesta 
jasno označena. Cesta na poti do bogastva in notranjega 
miru je vse položnejša in mirna. 

Nikoli ne verjemite, da niste sposobni. 

Verjetno berete tele vrstice pod električno lučjo, veste pa 
tudi, da je za prvo poskrbel Thomas A. Edison. Ne veste pa, 
da so ga že v prvih razredih osnovne šole vrgli iz šole, ker je 
njegov učitelj sklenil, da ima fantič »zamegljen razum« in da 
ga ni mogoče izšolati. 
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To je bil torej vpliv mnenja nekoga drugega o Thomasu 
Edisonu – želel mu je z glasom avtoritete povedati, da ni 
sposoben zaključiti niti osnovne šole! Le kje bi Edison 
končal, če bi premišljeval v isti smeri? 

Na njegovo srečo in srečo sveta se je odločil, da bo zaživel 
tako, kot hoče sam. Ravno zaradi težav zgodaj v življenju 
je odkril nekaj, česar v vzgojno-izobraževalnem sistemu ne 
bi. Najprej je ugotovil, da ima um, ki ga lahko obvladuje in 
usmerja do kateregakoli želenega cilja. Nato je spoznal, da 
lahko uporablja strokovno usposobljenost drugih ljudi in 
uspešno vodi znanstvene raziskave, čeprav se ni nikoli izšolal 
iz katerekoli znanstvene vede. Ko je prevzel popoln nadzor 
nad svojim »zamegljenim umom«, se ni iz tega uma rodila 
samo žareča svetilka, ampak številna velika odkritja, ki so si 
sledila drugo za drugim. 

Fantič spozna prijatelja in najde sebe. 

Tudi mene bi skoraj pokopala napačna oznaka – češ da 
sem nevreden. Štel sem samo devet let. Leto pred tem mi je 
umrla mama, zato sem živel pri sorodnikih, v očeh katerih 
(vključno z očetom) sem veljal za problematičnega otroka, 
ki ne bo v življenju nikoli nič dosegel, razen morda tistega, 
kar je mogoče doseči z zločini. 

Dajal sem vse od sebe, da bi upravičil sloves zločinca 
Jesseja Jamesa, imel sem tudi revolver, ki sem se ga naučil 
strokovno uporabljati. Nato pa se je na prizorišču znašla 
ženska, ki mi je spremenila življenje. Moja mačeha. 
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Sorodniki so mi že dolgo, preden je prispela, prigovarjali, 
da jo moram sovražiti, kar mi je šlo zlahka od rok. Ko je 
prispela, jo je oče pripeljal k nam domov, kjer so se zbrali 
sorodniki, ki so jo želeli spoznati. Oče jo je vsem predstavil. 
Nazadnje je prispela do mene – stal sem v kotu in se trudil 
zdeti prava surovina. 

»In tale tu,« je dejal oče, »je tvoj pastorek Napoleon, ki 
je zagotovo najbolj poreden fant v celotnem okrožju Wise. 
Od njega ne pričakujemo kaj prida. Ne bi me presenetilo, če 
bi že jutri zjutraj začel vate metati kamne.« 

Moje življenje se je takrat po mojem mnenju znašlo na 
nitki. 

Vendar je modra in čudovita ženska na mojo trmasto 
brado položila dlan in mi dvignila glavo, da me je lahko 
pogledala naravnost v oči. Iz njenih ust je prišlo samo nekaj 
besed, ki pa so me povzdignile na popolnoma novo raven. 

Mačeha se je obrnila k očetu in mu rekla: »O fantu se 
motiš. Ni najbolj poreden fant v okrožju Wise, kaj šele kjerkoli 
drugje. Zelo je čuječ in pameten mladenič, ki potrebuje samo 
plemenit cilj, kamor bo usmeril svoj dobri um.« 

Tedaj je prvič v življenju kdorkoli rekel karkoli lepega 
o meni. Zravnal sem hrbtenico, potisnil prsi naprej in se 
zarežal. V tistem trenutku sem spoznal, da bo ‚tista ženska‘, ki 
je prevzela mesto moje pokojne matere (tako so pravili moji 
sorodniki), ena tistih redkih, ki pomagajo drugim poiskati 
najboljše v sebi. 

Takrat sem nehal uporabljati revolver. Sčasoma sem vse 
bolj prihajal sebi do dna in spoznal, da imam dar za pisanje. 
Mačeha mi je pomagala naučiti se tipkati na pisalni stroj, 
ob pomoči katerega sem začel pisati za časopise. Prav ta 
izkušnja mi je pomagala, da sem smel intervjuvati uspešne 
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ljudi, in tako sem se nekoč znašel iz oči v oči z Andrewom 
Carnegiejem. Prav na podlagi tistega intervjuja – ki je trajal 
skoraj tri dni in noči – sem se odločil, da bom začel iskati 
skrivnost uspeha, ne samo skozi besede, ampak prek vzorca 
jasno določenega delovanja ljudi, ki imajo veliko pod palcem. 
Iz tega je zrasla znanost osebnega uspeha, ki se je razširila 
po vsem svetu in prinesla blagostanje ter notranji mir več 
milijonom moških in žensk. 

Tudi veliki umetniki živijo tako, kot hočejo,  
ker sicer ne bi bili veliki. 

Ena največjih opernih zvezd vseh časov, Madame Schumann-
Heink, je kot punčka šla preizkusit svoj glas k učitelju glasbe, 
ki jo je nekaj minut poslušal, nato pa osorno odvrnil: »Dovolj! 
Vrnite se k šivalnemu stroju. Lahko postanete vrhunska 
šivilja. Pevka: niti pod razno!« 

Ne pozabite, da je takrat govoril glas avtoritete. Deklici 
bi lahko oprostili, če bi se takrat odločila, da ne bo zapela niti 
ene note več. In vendar je ohranila svoj um v svojih rokah. 
Prav zato je še odločneje sklenila, da se bo naučila dobro peti. 
Kar ji je tudi uspelo, zato pa je obogatila svet. Torej imamo 
pred seboj še en primer neverjetnega talenta, ki bi lahko bil 
za večno izgubljen, če talentirana oseba ne bi občutila, da ga 
ima, pa četudi so ‚strokovnjaki‘ trdili, da o njem ni ne duha 
ne sluha. 


