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Potęga rozwoju osobistego
• Superumysł – zacznij planować swój sukces
• Określony główny cel – ustalaj swoje zasady i trzymaj się ich
• Pewność siebie – uwolnij swoją wewnętrzną siłę
• Nawyk oszczędzania – poznaj prawdziwe źródło potęgi osobistej
Zasady psychologii sukcesu w działaniu
Na początku było słowo. I to nie byle jakie — słowo autorstwa Napoleona Hilla. Później pojawiło
się wielu naśladowców, tworzących poradniki na temat osiągania sukcesu, jednak żaden nie jest
w stanie dorównać mistrzowi, którego książki do dziś imponują oryginalnością, aktualnością
i uniwersalizmem.
Nigdy wcześniej dzieło Hilla nie ukazało się w tak pełnej i aktualnej postaci, jak w niniejszym
wydaniu. Książka Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia łączy
najnowsze teorie zarządzania z klasycznymi zasadami sukcesu Napoleona Hilla. To niepowtarzalna
okazja, by zestawić klasyczne techniki świadomego osiągania sukcesu z takimi współczesnymi
koncepcjami, jak inteligencja emocjonalna czy kreatywna wizualizacja.
Poznaj cztery złote prawa sukcesu na drodze do samodoskonalenia:
I. Superumysł
Pierwsze prawo musisz poznać, by przygotować się psychicznie i emocjonalnie na sukces, który
wkrótce stanie się Twoim udziałem. To prawo leżące u podstaw wszystkich pozostałych. Pozwoli
Ci przyswoić niezbędną wiedzę, wskaże drogę do naturalnej harmonii oraz pomoże Ci pozbyć się
wszelkich blokujących Cię ograniczeń.
II. Określony główny cel
Drugie prawo nauczy Cię precyzować życiowe cele i pokaże, jak postępować, by je osiągnąć.
Pomoże zajrzeć w głąb siebie, byś mógł jasno określić, co jest dla Ciebie najlepsze; pokaże Ci
również siłę działania skutecznej autosugestii na drodze do sukcesu.
III. Pewność siebie
Trzecie prawo pomoże Ci zapanować nad sześcioma blokującymi lękami: krytyką, utratą
miłości, chorobą, ubóstwem, starością oraz śmiercią. Pokaże Ci, jak nie poddawać się nawet
w najtrudniejszych życiowych sytuacjach, jak zachować spokój ducha, jak śmiało i pewnie iść
do przodu z umiejętnością pokonywania najtrudniejszych przeszkód.
IV. Nawyk oszczędzania
Czwarte prawo zawiera wiedzę na temat tego, jak zarządzać pieniędzmi, by móc czuć się pewnie
i bezpiecznie, nie obawiając się recesji, kryzysów oraz nagłych i niespodziewanych wydatków.
Udowadnia, że umiejętne zarządzanie własnymi dochodami może stać się źródłem Twojej
prawdziwej potęgi osobistej.
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SPO RÓD WSZYSTKICH TAJEMNIC,
KTÓRYMI JESTE MY OTOCZENI,
NIC NIE JEST PEWNIEJSZE
NI OBECNO

NIESKOCZONEJ I WIECZNEJ ENERGII,

KTÓRA DAJE POCZTEK WSZYSTKIEMU.
— Herbert Spencer
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Lekcja 3.
PEWNO

SIEBIE

Jeste w stanie osign wszystko,
jeli tylko uwierzysz, e jeste w stanie to zrobi!

Z

anim zajmiemy si fundamentalnymi zasadami, na których opiera si
niniejsza lekcja, powiniene zapamita , e s to zasady niezwykle prak-

tyczne — bdce rezultatem ponad dwudziestu piciu lat bada

— i e

maj one poparcie ze strony wiodcych umysów wiatowej nauki, które
gruntownie je przetestoway.
Sceptycyzm jest miertelnym wrogiem postpu i samorozwoju. Jeli podejdziesz do tej lekcji z przekonaniem, i zostaa ona napisana przez teoretyka,
który nigdy nie sprawdzi dziaania opisywanych tu zasad w praktyce, to
równie dobrze mógby teraz odoy t ksik i zatrzyma si w tym
miejscu.
Z ca pewnoci nie jest to era sceptyków, gdy yjemy w czasach, w których widzielimy wicej odkry i przypadków okieznania praw natury ni
kiedykolwiek wczeniej w dotychczasowej historii ludzkoci. W cigu trzech
ostatnich dekad bylimy wiadkami opanowania przestworzy, zbadalimy
gbiny oceanu, unicestwilimy pojcie odlegoci na Ziemi, ujarzmilimy
wiato i sprawilimy, by zaczo obraca koa przemysu, doprowadzilimy
do tego, i w miejscu, w którym kiedy wyrastao tylko jedno d bo trawy,
dzi wyrasta ich kilka, oraz mamy natychmiastow komunikacj midzy
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narodami tego wiata. Niewtpliwie jest to wic wiek owiecenia i rozwoju,
a jednak wci jestemy w przedsionku wiedzy. Jeli tylko otworzymy bramy
wiodce do sekretnej potgi kryjcej si w nas samych, posidziemy wiedz,
która sprawi, i wszystkie dotychczasowe odkrycia zbledn i wydadz si
nieistotne.
Myl jest najwyej zorganizowan form energii, a obecny wiek eksperymentów i bada z pewnoci przyniesie nam wiksze zrozumienie tej tajemniczej mocy. Do ju si dowiedzielimy o ludzkim umyle, by wiedzie , i
korzystajc z zasady autosugestii, mona odrzuci nagromadzone przez tysice
pokole skutki obawy. Odkrylimy ju, e obawa jest gównym powodem
biedy, niepowodze i nieszcz , które przyjmuj tysice rónorodnych form.
Zrozumielimy te, e osoba, która zapanuje nad obawami, moe osign
sukces, praktycznie rzecz biorc, w kadym przedsiwziciu, wbrew wszelkim
przeciwnociom.
Rozwój pewnoci siebie rozpoczyna si od eliminacji demona, którego nazywamy obaw, a który siedzi na ramieniu czowieka i szepcze mu wprost do
ucha: „Nie potrafisz tego zrobi — boisz si nawet spróbowa — boisz si
opinii innych — boisz si, e poniesiesz klsk — boisz si, e nie masz odpowiednich umiejtnoci”.
Ten demon obawy jest coraz bliej nas. Nauka odkrya jednak mierteln
bro , która moe zmusi go do ucieczki, a niniejsza lekcja na temat pewnoci
siebie ma wanie za zadanie wyposay Ci w to narzdzie, które pozwoli
Ci wygra bitw z wrogiem wszelkiego postpu — obawami.

SZE

PODSTAWOWYCH OBAW LUDZKO CI

Kady pada ofiar szeciu podstawowych obaw. Oprócz nich s jeszcze obawy
polednie. Przedstawiam tu sze podstawowych obaw oraz omawiam ich
przypuszczalne róda. Oto one:
Q

obawa przed ndz,

Q

obawa przed staroci,

Q

obawa przed krytyk,

Q

obawa przed utrat mioci,

Pewno siebie
Q

obawa przed chorob,

Q

obawa przed mierci.
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Przeanalizuj t list, wsuchaj si w siebie i poznaj swoje wasne obawy,
a nastpnie zaklasyfikuj je do tych szeciu gównych kategorii.
Kady czowiek, który osign ju wiek zrozumienia, jest do pewnego
stopnia krpowany przez jedn lub wiksz liczb tych zasadniczych obaw.
Pierwszym krokiem na drodze ku wyeliminowaniu tych szeciu plag bdzie
przeanalizowanie ich róda.

Dziedzictwo fizyczne i spoeczne
Kady czowiek nosi w sobie dwa rodzaje dziedzictwa. Jedno to dziedzictwo
fizyczne, a drugie — spoeczne.
Poprzez prawo dziedziczenia fizycznego czowiek powoli wyewoluowa
z ameby (jednokomórkowej postaci zwierzcej) poprzez poszczególne fazy
rozwoju odpowiadajce wszystkim znanym obecnie formom zwierzcym
na Ziemi, wcznie z tymi, które istniay, lecz dzi s wymare.
Kade kolejne pokolenie dodao do natury czowieka co ze swoich cech,
nawyków i wygldu fizycznego. A zatem nasze dziedzictwo fizyczne jest
heterogenicznym zbiorem wielu nawyków i form fizycznych.
Nie ma wtpliwoci, i chocia sze podstawowych obaw czowieka nie
mogo zosta odziedziczonych na drodze dziedzictwa fizycznego (stanowi
bowiem stany umysowe, a wic nie mog podlega dziedziczeniu fizycznemu), oczywiste jest take, i poprzez t form dziedziczenia powstay najbardziej sprzyjajce warunki do zagniedenia si tych obaw.
Zdecydowanie najwaniejsz cz natury czowieka dziedziczymy zgodnie z prawem dziedziczenia spoecznego. Termin ten opisuje sposoby, w jakie
jedno pokolenie wpywa na umysy kolejnego, przekazujc mu — na drodze
dziedziczenia — przesdy, pogldy, legendy i idee.
Termin dziedziczenie spoeczne naley rozumie jako jakiekolwiek ródo,
poprzez które czowiek zdobywa wiedz, jak na przykad edukacja religijna
i innej natury, czytanie, rozmowa, opowiadanie historii oraz wszystkie sposoby
inspiracji myli, pochodzce ze wszystkich dowiadcze osobistych.
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Ze wzgldu na dziaanie prawa dziedziczenia spoecznego kady, kto
sprawuje kontrol nad umysem dziecka, moe poprzez intensywn edukacj zagnie dzi w nim dowoln ide — prawdziw lub faszyw, w taki
sposób, i dziecko to przyjmie j jako prawd i stanie si ona czci jego
osobowoci, tak samo jak komórka lub organ s czci ciaa fizycznego
(i równie trudno bdzie potem zmieni ich natur).
To wanie poprzez dziedziczenie spoeczne przywódcy religijni zasiewaj w gowach dzieci ziarno wiary — przekazuj im w ten sposób dogmaty
i creda oraz zaszczepiaj nawyk uczestnictwa w uroczystociach religijnych.
Robi to tak dugo, a w ko cu umys dziecka przyjmie wszystkie przekazywane mu idee i zacznie traktowa jako jedynie suszne.
Umys dziecka, które jeszcze nie potrafi rozumowa logicznie, a wic —
powiedzmy — przez pierwsze dwa lata jego ycia, jest plastyczny, otwarty,
czysty i wolny. Kada myl zasiana w tym umyle przez osob, której dziecko
ufa, przyjmie si i zakorzeni w taki sposób, i nigdy nie bdzie mona jej
stamtd usun , bez wzgldu na to, jak bardzo sprzeczna z logik lub rozumem byaby to myl.
Wielu kaznodziejów twierdzi, e mog tak gboko wpoi zasady swojej
religii w umysy dzieci, i nigdy nie znajdzie si w nich miejsce dla jakiejkolwiek innej religii. Te twierdzenia nie s przesad.
Po wyjanieniu sposobu, w jaki dziaa prawo spoecznego dziedziczenia,
jeste gotów do zbadania róde szeciu podstawowych obaw czowieka.
Ponadto kady z czytelników (poza tymi, którzy odmawiaj zbadania prawdy,
jeli jest ona niezgodna z ich wasnymi przekonaniami) moe sprawdzi
suszno tej zasady spoecznego dziedziczenia w odniesieniu do szeciu podstawowych obaw bez wychodzenia poza wasne dowiadczenia.
Na szczcie niemal wszystkie dowody przedstawione w tej lekcji s takiej
natury, i wszyscy, którzy szczerze d do prawdy, bd mogli samodzielnie sprawdzi , czy s one prawdziwe, czy te nie.
Przynajmniej na chwil odó na bok wszystkie swoje uprzedzenia oraz
wczeniejsze, ustalone ju pogldy (zawsze moesz do nich powróci ) i przeanalizuj pochodzenie oraz natur najwikszych wrogów czowieka — szeciu
podstawowych obaw.

Pewno siebie
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KOMENTARZ
Hill analizuje w tym miejscu sze podstawowych obaw w jego wasnym
yciu. Fragment ten wystpuje w kilku rónych wariantach. Po raz pierwszy
pojawia si ju w oryginalnej wersji tej ksiki, opublikowanej w formie
broszury. Tam, w dodatku do lekcji 1., wymienia obawy w innej kolejnoci.
Obawa przed sabym zdrowiem zajmuje trzecie miejsce, a obawa przed
krytyk — pite; tutaj ich kolejno zostaa odwrócona.
W ksice Myl i boga si przedstawia strach przed ubóstwem, krytyk
i sabym zdrowiem jako lki podstawowe, twierdzc, i znajduj si one
u podstaw wszystkich zmartwie . Wida w tym przyczyn, dla której autor
wydaje si zafascynowany tym tematem. „Niezdecydowanie jest sadzonk
strachu” — twierdzi. „Niezdecydowanie krystalizuje si w formie zwtpienia i oba te uczucia staj si strachem”. Obawa za staje si symptomem
myli i dziaa , które Hill pragnie w nas wszystkich zreformowa.
Jego komentarze równie si róni. Poniej wskazujemy najwaniejsze
rozbienoci.

Obawa przed ubóstwem
Powiedzenie prawdy o pochodzeniu tego lku wymaga odwagi, ale chyba
jeszcze wikszej odwagi wymaga przyjcie tej prawdy. Lk przed bied
wyrasta z odziedziczonej przez czowieka skonnoci do wykorzystywania
innych ludzi. Niemal wszystkie nisze formy zwierzt maj instynkt, ale
zdaj si nie dysponowa umiejtnoci rozumowania i mylenia; dlatego te
walcz wzajemnie pod wzgldem fizycznym. My, wyposaeni w wysze
formy intuicji, myli i rozumowania, nie zjadamy naszych wspóbraci; my
odczuwamy satysfakcj z pokonania ich pod wzgldem finansowym!
Ze wszystkich wieków historii, o których cokolwiek wiemy, obecny zdaje
si wiekiem uwielbienia dla mamony. Czowieka uwaa si za znaczcego
tyle co py, dopóki nie jest w stanie wykaza si poka nym kontem bankowym. Nic nie przynosi nam tyle cierpienia i ponienia co ubóstwo. Nic wic
dziwnego, i obawiamy si biedy. Poprzez dugi a cuch odziedziczonych
dowiadcze z innymi lud mi nauczylimy si z ca pewnoci, e temu
zwierzciu nie zawsze mona ufa , gdy chodzi o kwestie pienine oraz inne
dobra doczesne.
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PAMITAJ,
E UMAWIAJC SI NA SPOTKANIE Z INN OSOB,
PRZYJMUJESZ NA SIEBIE
ODPOWIEDZIALNO

ZA PUNKTUALNO

I NIE MASZ PRAWA
SPÓNI SI CHO BY O MINUT.
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Wiele mae stw ma swój pocztek (a czsto take i koniec) wycznie
w bogactwie jednej lub obu stron zwizku. Nic dziwnego, e sdy rodzinne
maj tak wiele roboty!
„Spoecze stwo” równie dobrze mona by zapisywa jako „$poecze stwo”, gdy jest nieodcznie powizane z symbolem dolara. Tak bardzo
pragniemy bogactwa, e chcemy zdoby je w kady moliwy sposób; drog
legaln, jeli jest to moliwe, lecz kiedy to konieczne, wybieramy inny sposób.
Strach przed ndz jest naprawd okropn rzecz!
Czowiek jest w stanie popeni zabójstwo, dokona kradziey, gwatu
i na wszelkie inne sposoby naruszy prawa innych, a jednak nadal bdzie si
cieszy wysokim powaaniem w oczach innych czonków spoecze stwa,
pod warunkiem e nie utraci swego bogactwa. Bieda jest wic traktowana jako
przestpstwo — jak gdyby bya niewybaczalnym grzechem.
Nic dziwnego, e si jej obawiamy!
Kady zbiór ustaw tego wiata zawiera dowody, i obawa przed ubóstwem jest jedn z szeciu podstawowych obaw ludzkoci, gdy w kadym
zbiorze przepisów znajdziemy wiele praw, które maj chroni sabych przed
silnymi. Roztrzsanie tego faktu i próba udowodnienia, e lk przed ubóstwem
jest jedn z odziedziczonych obaw czowieka lub te e wynika on z natury
czowieka, która kae mu oszukiwa innego, byoby niczym próba udowodnienia, i trzy razy dwa to sze .

KOMENTARZ
Z dodatku do lekcji 1.: „Ludzie s w tej kwestii tak wielkimi winowajcami,
e niemal wszystkie pa stwa i narody zostay zmuszone do stworzenia
prawa, caego szeregu przepisów, aby chroni sabych przed silnymi. Kady
kodeks prawny kiedykolwiek napisany stanowi niepodwaalny dowód, i
w naturze ludzkiej ley wykorzystywanie sabszych od siebie pod wzgldem
ekonomicznym”.
W ksice Myl i boga si Hill przedstawia sze symptomów obawy
przed ubóstwem: obojtno (brak ambicji, lenistwo itp.), niezdecydowanie,
zwtpienie (wyraane poprzez szukanie alibi i wymówek), zamartwianie
si (wyraane poprzez doszukiwanie si bdów), nadmierna ostrono
(widoczna w ogólnej negacji) oraz prokrastynacja, czyli zwlekanie i odkadanie wszystkiego na póniej.
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To oczywiste, e nikt nie obawiaby si biedy, gdybymy tylko mogli
ufa innym ludziom, jako e na tym wiecie jest do jedzenia, schronienia,
szat i luksusów wszelkiej natury, by speni potrzeby wszystkich, i kady
mógby si nimi cieszy , gdyby tylko nie ten okropny, wi ski — a waciwy
ludziom — nawyk odpychania innych wi od koryta, nawet gdy samemu
otrzymao si ju wicej, ni potrzeba.

Obawa przed staroci
Mona mówi o dwóch ródach tego lku. Wyrasta on, po pierwsze, z mylenia, i podeszy wiek moe sprowadzi na nas ubóstwo. Po drugie, ludzie
nauczyli si obawia staroci, gdy zawsze oznaczaa ona nadejcie innego,
by moe o wiele gorszego, wiata ni ten, który uwaany jest za i tak dostatecznie zy.
Obawa przed podeszym wiekiem ma dwa róda: brak zaufania do ludzi,
którzy mog wykorzysta nasz sabo i przechwyci nasze dobra doczesne,
oraz okropny obraz nastpnego wiata, który gboko zagnieda si w naszych
umysach na drodze dziedziczenia spoecznego.
Czy moe dziwi , e tak wielu z nas obawia si nadejcia staroci?

Obawa przed krytyk
Odkrycie przyczyn, dla których ludzko nabraa tego podstawowego lku,
bdzie zadaniem trudnym, jeli nie cakowicie niemoliwym. Jedno jest jednak pewne: wszyscy nosimy w sobie ten lk w dobrze rozwinitej formie.
Ja jestem skonny przypisa t podstawow obaw przed krytyk tej
czci naszej natury, która kae nie tylko zabiera naszym wspóbraciom ich
rzeczy i dobra, ale take usprawiedliwia te dziaania poprzez krytyk charakterów innych.
Obawa przed krytyk przyjmuje wiele rónych form.
Na obawie przed krytyk, stanowic przekle stwo caej ludzkoci, korzystaj producenci ubra . Zauwamy, i co sezon do sklepów wprowadza si
nowe style i fasony. Kto je kreuje? Z ca pewnoci nie s to nabywcy, lecz
sami producenci. A po co to robi? Oczywicie po to, by móc sprzeda wicej ubra .

Pewno siebie
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Z tego samego powodu producenci samochodów (z kilkoma rzadkimi
i bardzo rozsdnymi wyjtkami) co sezon zmieniaj ich style.
Producenci ubra wiedz, e czowiek boi si nosi strój, który byby
o jeden sezon starszy ni to, co nosz dzi wszyscy.
Czy nie mam racji? Czy nie dowodzi tego Twoje wasne dowiadczenie?
Obawa przed krytyk jest doprawdy potna.

KOMENTARZ
W ksice Myl i boga si autor pisze: „Lk przed krytyk pozbawia
czowieka inicjatywy, niszczy jego si wyobrani, ogranicza jego indywidualno, odbiera mu samodzielno i szkodzi mu na setki innych sposobów. Rodzice czsto wyrzdzaj swoim dzieciom nieodwracalne szkody,
krytykujc je… Wytworzenie kompleksu niszoci w umyle dziecka poprzez
zbdn krytyk naleaoby uzna za przestpstwo (gdy w rzeczywistoci
jest to przestpstwo najgorszej natury). Pracodawcy, którzy rozumiej ludzk
natur, uzyskuj najlepsze wyniki od swoich pracowników nie poprzez
krytyk, ale dziki konstruktywnej sugestii”.

Obawa przed utrat mioci
ródo tej obawy nie wymaga dogbnego opisu, gdy oczywiste jest, i
wynika ona z natury czowieka, która kae mu kra czyj partnerk lub
przynajmniej traktowa j bez nalenego szacunku.
Nie ma wtpliwoci, i zazdro i wszystkie inne podobne formy dementia
praecox (szale stwa) wyrastaj z dziedziczonej przez nas wszystkich obawy
przed utrat mioci drugiego czowieka.
Ze wszystkich zdrowych psychicznie gupców, których studiowaem,
zazdrosny kochanek jest najdziwniejszym rodzajem. Na szczcie miaem
równie osobiste dowiadczenie z t form szale stwa i dziki temu mogem
dowiedzie si, e lk przed utrat mioci bliskiej nam osoby jest jedn
z najbardziej bolesnych, jeli nie najbardziej bolesn, sporód wszystkich
szeciu podstawowych obaw. Na miejscu wydaje si dodanie tutaj, i ta
obawa powoduje wiksze zamieszanie w ludzkim umyle ni jakikolwiek
z pozostaych szeciu lków rodzaju ludzkiego, czsto prowadzc do bardziej
gwatownych form szale stwa.
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W KADEJ DUSZY
UMIESZCZONO ZIARNO WSPANIAEJ PRZYSZO CI,
ALE TO NASIENIE NIGDY NIE WZEJDZIE,
NIE MÓWIC JU O OSIGNICIU DOJRZAO CI,
JE LI NIE BDZIEMY SUY INNYM.
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KOMENTARZ
Z dodatku do lekcji 1.: „Ta obawa wypenia szpitale dla umysowo chorych chorobliwie zazdrosnymi ludmi, gdy zazdro nie jest niczym innym,
jak form szale stwa. To ona wanie sprawia, e sdy rodzinne s pene,
oraz prowadzi do morderstw i innych okrucie stw. Jest to lk przekazywany
z pokolenia na pokolenie poprzez spoeczne dziedziczenie — od epoki
kamienia, gdy jeden czowiek zdobywa przewag nad drugim, si odbierajc mu jego kobiet. Ta metoda, ale nie sama praktyka, ulega zmianie.
Dzi czowiek kradnie kobiet drugiemu za pomoc piknych kolorowych
wstek, szybkich samochodów, nielegalnie pdzonej whisky z lodem i okazaych domów”.

Obawa przed chorob
Ten lk w znacznej mierze wynika z tych samych róde co obawa przed
ubóstwem i staroci.
Obawa przed chorob jest cile zwizana z bied i staroci, gdy równie
ona wiedzie w stron tego przeraajcego wiata, o którym ludzie wiedz
niewiele, ale o którym kry mnóstwo niezbyt pochlebnych opowieci.
Mam silne podejrzenie, e osoby dziaajce w brany sprzeday rodków
poprawiajcych zdrowie maj ywotny interes w podsycaniu strachu przed
chorob.
Ludzko zna przeróne formy terapii starszych, ni sigaj pisemne
kroniki wiata. Jeeli kto utrzymuje si z tego, e inni ciesz si dobrym
zdrowiem, wydaje si naturalne, i wykorzysta kady znany sobie sposób,
aby przekona ich do koniecznoci prowadzenia przerónych terapii. A zatem
z czasem ludzie nabrali obawy przed chorob.

KOMENTARZ
Z dodatku do lekcji 1.: „Ten strach jest dziedziczony zarówno na drodze
spoecznej, jak i fizycznej. Od chwili narodzin a do mierci toczy si nieustajca wojna w kadym ciele fizycznym; wojna midzy grupami komórek,
z których jedna to przyjani budowniczowie ciaa, a druga to niszczyciele
zwani »drobnoustrojami chorobotwórczymi«. Nasienie lku powstaje wic
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pocztkowo w ciele fizycznym, bdc rezultatem okrutnego planu natury,
która chce, aby silniejsze formy ycia pokonyway te sabsze. Lk przed
chorob rozprzestrzenia si wic wskutek braku czystoci i wiedzy na temat
higieny, a take dlatego, i osoby korzystajce finansowo na sabym zdrowiu innych zrcznie manipuluj informacjami, posugujc si w tym celu
prawem sugestii”.
W ksice Myl i boga si Hill sugeruje, i sabe zdrowie wynika z lku:
„Impulsy mylowe natychmiast zaczynaj przeksztaca si w swoje fizyczne
odpowiedniki, niezalenie od tego, czy myli te s wiadome, czy nie…
Wszystkie myli maj skonno do strojenia si w swoje fizyczne ekwiwalenty”.

Obawa przed mierci
Dla wielu jest to najgorszy ze wszystkich szeciu podstawowych lków,
a powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty nawet dla najmniej zainteresowanych psychologi.
Okropne ataki strachu przed mierci mona powiza bezporednio
z fanatyzmem religijnym — jest on o wiele bardziej odpowiedzialny za ten lk
ni wszystkie inne róda razem.
Niewierzcy nie boj si mierci tak bardzo jak wierzcy.
Przez setki milionów lat wszyscy zadawalimy sobie pytanie, na które
wci nie znamy odpowiedzi (a moe na które odpowiedzi po prostu nie ma):
„Skd i dokd?”. Skd przyszedem i dokd zmierzam po mierci?
Najbardziej przebiegli i chytrzy, a take uczciwi, lecz atwowierni podsuwali odpowiedzi na te pytania. Stao si to wrcz now profesj, cho do
zajmowania si ni wcale nie trzeba zbyt wielkiej wiedzy.
Oto gówne ródo lku przed mierci:
„Wejd cie do mojego namiotu, przyjmijcie moj wiar oraz dogmaty
(i zapa cie mi), a ja dam wam bilet, który po mierci pozwoli wam wstpi
wprost do nieba” — mówi przywódca duchowy jednej z sekt. Ten sam lider
mówi te: „Pozosta cie poza moim namiotem, a pójdziecie prosto do pieka,
gdzie bdziecie pon przez ca wieczno ”.
Chocia samozwa czy przywódca moe w rzeczywistoci nie oferowa
adnej drogi do nieba ani te przez jej brak nie mie mocy wepchnicia nie-
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szczsnego poszukiwacza prawdy w czelu piekieln, to jednak ta druga
moliwo wydaje si tak okropna, e zapanowuje nad umysem i wywouje
lk nad lkami — obaw przed mierci.
Tak naprawd nikt jednak nie wie i nikt nigdy nie wiedzia, jak wyglda
niebo lub pieko, a nawet czy takie miejsca w ogóle istniej, a brak jednoznacznej wiedzy otwiera w ludzkim umyle drzwi przed szarlatanami, którzy wykorzystuj innych i przejmuj kontrol nad umysami za pomoc
rónych sztuczek, oszustw i kamstw.
Prawda jest taka, i — ni mniej, ni wicej — nikt nie wie i nikt nigdy nie
wiedzia, skd si bierzemy w chwili narodzin i gdzie udamy si po mierci. Kady,
kto twierdzi inaczej, albo oszukuje samego siebie, albo wiadomie oszukuje
innych, zbijajc majtek na ludzkiej naiwnoci i niczego przy tym nie oferujc.
Na ich obron mona powiedzie jednak tyle, i wikszo sporód tych,
którzy sprzedaj bilety do nieba, rzeczywicie wierzy nie tylko w niebo, ale
take i w to, e sygnowane przez nich prawa i zasady zapewni wejcie do
raju wszystkim tym, którzy za nimi pójd.
To przekonanie mona podsumowa tylko jednym sowem — atwowierno!
Przywódcy religijni twierdz, i nasza cywilizacja zawdzicza swe istnienie dziaaniu kocioów. Bybym skonny przyzna im racj, jeli jednoczenie mógbym doda , e nawet jeeli to twierdzenie jest prawdziwe, to
wszyscy ci teologowie wcale nie maj czym si chwali .
Ale nie jest — nie moe by — prawd, i cywilizacja wyrosa z wysików
zorganizowanych kocioów i praw wiary, jeli cywilizacja oznacza odkrywanie naturalnych praw i wielu wynalazków, których obecny wiat jest
aktualnym spadkobierc.
Jeli teologowie pragn uzna za swoje dzieo t cz cywilizacji, która
jest odpowiedzialna za postpowanie czowieka wobec drugiego, to jeli chodzi o mnie, spokojnie maj do tego prawo. Z drugiej jednak strony, jeli
chcieliby zosta uznani za autorów wszelkich naukowych odkry ludzkoci, to musiabym stanowczo zaprotestowa .
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KOMENTARZ
Z dodatku: „Moesz sam przygotowa i wdroy w ycie plan ataku na lk.
Zastanów si, która z tych szeciu podstawowych obaw wyrzdza najwicej
szkód.
Powoli odkrywamy coraz wicej informacji na temat tych szeciu podstawowych obaw. Najskuteczniejszym narzdziem walki z nimi jest zorganizowana wiedza. Ignorancja i strach to blinita. Zawsze chodz ze sob
w parze. Gdyby nie ignorancja, sze podstawowych obaw zniknoby
z ludzkiego umysu. W kadej bibliotece publicznej mona zatem znale
remedium na tych szeciu wrogów.
Zacznij od pracy Ralpha Waldo Emersona na temat prawa kompensacji,
a nastpnie signij po inne ksiki na temat autosugestii i dowiedz si
o zasadzie, wedug której Twoje dzisiejsze przekonania staj si rzeczywistoci jutra.
Na drodze dziedziczenia spoecznego przekazano Ci ignorancj i przesdy przeszoci. Ale my yjemy w erze nowoczesnoci. Na kadym kroku
widzimy dowody na to, e kady skutek ma swoj naturaln przyczyn.
Zacznij wic studiowa skutki przez pryzmat ich przyczyn, a wkrótce uwolnisz swój umys spod ciaru szeciu podstawowych lków.
Zacznij od wybrania dwóch osób, które dobrze znasz. Jedna z nich
powinna stanowi przykad tego, co uwaasz za klsk, a druga stanowi
dowód na to, co uwaasz za sukces. Zbierz fakty. Ju w trakcie tego procesu nauczysz si naprawd wiele na temat zwizków przyczynowoskutkowych.
Nic nigdy nie dzieje si samo z siebie. Po jednym miesicu odpowiednio
nakierowanej autosugestii bdziesz móg pooy stop na szyi kadej ze
swoich szeciu podstawowych obaw. Po dwunastu miesicach wytonego
wysiku bdziesz w stanie zapdzi cae stado do rogu, skd nigdy ju nie
bdzie w stanie wyrzdzi Ci jakiejkolwiek powanej szkody.
Za jaki czas myli, które dzi celowo wprowadzasz do swojego umysu,
wejd Ci w nawyk. Zasiej wic w swym umyle ziarno determinacji, by
usun sze podstawowych lków, a bitwa bdzie ju w poowie wygrana.
Pamitaj o swoim zamiarze, a powoli wypchniesz szeciu swoich najgorszych
wrogów poza swoje pole widzenia, jako e nie istniej oni nigdzie poza
Twoim wasnym umysem.
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Czowiek potny nie boi si niczego, nawet Boga. Potny czowiek
kocha Boga, ale nigdy si go nie lka! Trwaa potga nigdy nie wyrasta ze
strachu. Kada potga zbudowana na lku musi upa i znikn. Jeli zrozumiesz t wielk prawd, nigdy nie popenisz bdu i nie spróbujesz sign po wadz, wykorzystujc strach innych ludzi, nad którymi moesz
mie chwilow przewag”.

JAK SI UCZYMY?
Nie wystarczy powiedzie , e dziedziczenie spoeczne jest metod, dziki
której ludzie akumuluj ca wiedz docierajc do nas za porednictwem
piciu zmysów. O wiele istotniejsze jest wyjanienie, w jaki sposób dziedziczenie spoeczne dziaa, i to na tak wielu rónych przykadach, aby w peni
poj to prawo.

KOMENTARZ
W tym miejscu, co jest w peni zrozumiae, Hill podaje przykady ze wiata
zwierzt, argumentujc, i rozwój charakteru czowieka przebiega w ten
sam sposób. Czste odwoania Hilla do biblii natury dowodz, e autor
by przekonany, i czowiek jest czci przyrody. Z drugiej jednak strony Hill
docenia znaczenie rodowiska spoecznego czowieka. Analizujc wpyw
natury i wychowania, Hill uywa terminu „dziedziczenie spoeczne” na
okrelenie czego, co dzi nazwalibymy predyspozycj genetyczn. Mówic
o dziedziczeniu spoecznym, ma wic na myli zjawisko warunkowania
lub uspoeczniania.

Prawo dziedziczenia spoecznego
Zacznijmy od niszych form ycia zwierzcego i przeanalizujmy, w jaki sposób wpywa na nie prawo dziedziczenia spoecznego.
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KOMENTARZ
Wielu autorów i prelegentów za czasów Napoleona Hilla szczycio si sztuk
krasomówcz i czsto sigao po przykady ze wiata przyrody, czynic
rozmaite porównania i budujc metafory. Dzisiejszy wiat nie jest jednak
ju tak sielankowy i czowiek utraci bliski kontakt z natur, który podsuwa
Hillowi i jego wspóczesnym liczne przykady. Rzadziej si dzi apie aby
w strumieniu, obserwuje kuropatwy na polu, a dzieci coraz czciej myl,
i kurczaki od razu maj form udek i piersi zapakowanych w foli i wystawionych w supermarketach.
Dlatego wanie, przygotowujc niniejsze wydanie, redaktorzy prowadzili burzliwe dyskusje na temat zachowania w tekcie oryginalnych analogii Hilla i przykadów sigajcych do wiata zwierzt. Wspólnie doszli
do wniosku, i przykady te s równie trafne dzi, jak byy wtedy, gdy Napoleon Hill je zapisywa, i chocia wspóczesnemu czytelnikowi mog si
wyda do dziwaczne, to jednak stanowi one interesujcy wgld w ycie
i czasy autora.

Niedugo po tym, jak rozpoczem przed jakimi trzydziestu kilku laty
bada gówne róda wiedzy, która sprawia, i jestemy takimi, jakimi jestemy, odkryem gniazdo cieciornika1. Gniazdo to byo tak zlokalizowane, e
siedzc na nim samic mona byo dostrzec z do sporej odlegoci. Posugujc si lornetk, obserwowaem t rodzin a do momentu, gdy mode
wykluy si z jajek. Tak si zoyo, i moja regularna, codzienna obserwacja
wypada tego dnia kilka godzin po tym wydarzeniu. Chcc dowiedzie si,
co si stanie, podszedem do gniazda. Matka pozostaa w pobliu a do
momentu, gdy znalazem si jakie dziesi lub dwanacie stóp od niej,
a wtedy rozoya pióra, wycigna jedno skrzydo, zasonia nim nog
i odesza, kulejc, ewidentnie markujc uszkodzon ko czyn. Poniewa
znaem ju co nieco róne sztuczki samic ptaków, nie poszedem za ni, ale
zbliyem si jeszcze bardziej do gniazda, by móc przyjrze si modym.
Bez najmniejszej oznaki strachu zwróciy swój wzrok w moj stron, przygldajc mi si raz jednym, a raz drugim okiem. Signem do gniazda i podnio-

1

Gatunek ptaków z rodziny kurowatych, wystpujcy na terenie Ameryki Pónocnej — przyp. tum.
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sem jedno z pisklt. Bez lku stano na mojej doni. Odoyem je z powrotem do gniazda i odszedem na bezpieczn odlego , dajc matce moliwo
powrotu.
Nie czekaem dugo. Wkrótce samica zacza zblia si ostronie do
swojego gniazda, a znalaza si o kilka stóp od niego. Wtedy to rozpostara
skrzyda i podbiega tak szybko, jak tylko potrafia, jednoczenie wydajc
seri d wików przypominajcych odgosy, które czyni kura, gdy znajdzie
pokarm i chce zawezwa swoje potomstwo na uczt.
Zebraa wokó siebie wszystkie swoje mode i nadal wydawaa pene
ekscytacji d wiki, potrzsajc przy tym skrzydami i stroszc pióra. Mona
byo niemal usysze jej sowa, podczas gdy przekazywaa dzieciom pierwsz
lekcj na temat samoobrony poprzez prawo dziedziczenia spoecznego.
„Wy gupie maluchy! Czy nie wiecie, e ludzie s naszymi wrogami?
Wstyd cie si, e pozwoliycie czowiekowi wzi si do rki. Dziw, e was nie
zabra i nie poar ywcem! Gdy nastpnym razem zobaczycie zbliajcego
si czowieka, ukryjcie si. Poócie si pasko na ziemi, skryjcie pod li mi,
zejd cie mu z oczu i zosta cie w tej kryjówce tak dugo, a pójdzie w swoj
stron”.
Mode ptaszki stay wokó i z ciekawoci przysuchiway si temu wykadowi. Gdy w ko cu matka umilka, znów zaczem zblia si do gniazda.
Gdy znalazem si dobre dwadziecia stóp od gniazda, samica znów chciaa
odwróci moj uwag i odwie mnie w inn stron, kulejc i udajc zamane skrzydo. Spojrzaem na gniazdo, ale niczego nie ujrzaem! Mode
gdzie zniky! Szybko nauczyy si unika swojego naturalnego wroga dziki
swoim wrodzonym instynktom.
Znów si wycofaem, poczekaem, a matka zbierze swoj czeladk,
a nastpnie spróbowaem zoy im kolejn wizyt, ale z podobnym rezultatem. Gdy podszedem do miejsca, w którym znajdowaa si przed chwil
caa rodzina, nie dostrzegem wokó nawet najmniejszego ladu któregokolwiek z jej czonków.

Gdy byem maym chopcem, zapaem mod wron i uczyniem j swoim
domowym zwierztkiem. Ptak by zadowolony ze swojego ycia i nauczy
si wielu sztuczek wymagajcych cakiem sporej inteligencji. A gdy wrona
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BDZIESZ CZOWIEKIEM SZCZ LIWYM,
JE LI POZNASZ RÓNIC
MIDZY TYMCZASOWYM NIEPOWODZENIEM A KLSK,
A JESZCZE SZCZ LIWSZYM,
JE LI POZNASZ T PRAWD,
I ZIARNO SUKCESU LEY U PIONE
W KADEJ DO WIADCZONEJ PRZEZ CIEBIE PRZEGRANEJ.

Pewno siebie

195

urosa na tyle, by móc lata , pozwoliem jej robi to bez adnych ogranicze . Czasem nie byo jej przez wiele godzin, ale przed zmrokiem zawsze
wracaa do domu.
Pewnego dnia na polu, na którym mieszka mój podopieczny, kilka dzikich wron wdao si w walk z sow. Gdy tylko moja wrona usyszaa „kra,
kra, kra” swoich dzikich pobratymców, wzleciaa na sam czubek dachu i,
wykazujc wielkie oywienie, spacerowaa od jednego ko ca domu do
drugiego. W ko cu rozpostara skrzyda i poleciaa w kierunku walczcych
ze sob ptaków. Poszedem za ni, by zobaczy , co si stanie. Po kilku minutach znalazem mojego podopiecznego na jednej z niszych gazi drzewa.
Dwie dzikie wrony siedziay na konarze powyej, skrzeczc co w swoim
jzyku, przechadzajc si w t i z powrotem i zachowujc si podobnie jak
rozgniewani rodzice udzielajcy reprymendy swoim dzieciom.
Gdy podszedem, dzikie wrony wzbiy si w powietrze i jedna z nich
zacza okra drzewo, wydajc z siebie istny potok obra liwych odgosów, które — jak mniemam — byy skierowane do jej gupiego krewnego,
który nie mia do rozumu, by odlecie wtedy, gdy naleao to zrobi .
Przywoaem moj wron, ale nie zwracaa ju na mnie uwagi. Tego wieczoru wrócia jeszcze na swoje miejsce, ale nie chciaa zbliy si do domu.
Usiada na wysokiej gazi jabonki i przez dziesi minut przemawiaa
w swoim wronim jzyku, mówic — bez wtpienia — i postanowia powróci na ono natury. Nastpnie odleciaa i nie byo jej a przez dwa dni. Po tym
czasie wrócia i ponownie przemawiaa co w swoim jzyku, trzymajc si
na bezpieczny dystans. Potem odleciaa i ju wicej nie powrócia.
Dziedzictwo spoeczne pozbawio mnie wspaniaego towarzysza! Jedynym
pocieszeniem z utraty mojej przyjacióki bya myl, i wykazaa si prawdziw
odwag, przylatujc do mnie raz jeszcze i informujc o swoich zamiarach.
Wielu pracowników sezonowych umyka z farm, nie zadajc sobie tyle trudu.

Dobrze znanym faktem jest, i lis poluje na wszelkie ptactwo i mae zwierztka z wyjtkiem skunksa. Nie trzeba chyba podawa przyczyny, dla której
skunks cieszy si tak nietykalnoci. Lis moe zaatakowa skunksa raz, ale
nigdy nie zrobi tego dwa razy! Z tego wanie powodu kryjówka skunksa
trzyma na dystans wszystkie lisy — poza bardzo modymi i niedowiadczonymi.

196

Zasady samodoskonalenia

CZY TO NIE DZIWNE,
I OBAWIAMY SI NAJBARDZIEJ TEGO,
CO NIGDY SI NIE ZISZCZA?
NISZCZYMY WASN INICJATYW
POPRZEZ OBAW PRZED KLSK,
PODCZAS GDY W RZECZYWISTO CI
KLSKA JEST JEDYNIE PRZYDATNYM TONIKIEM
I TAK TE NALEAOBY J TRAKTOWA .
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Smród skunksa, raz dowiadczony, nigdy nie ulegnie zapomnieniu. aden
inny smród nie przypomina go nawet w przyblieniu. Nigdzie nie zapisano,
i jakakolwiek lisia matka uczya swe mode wykrywa smród skunksa i trzyma si od niego z dala, ale wszyscy, którzy znaj lisie zwyczaje, wiedz, e
lisy i skunksy nigdy nie zamieszkuj tych samych kryjówek.
Jedna lekcja wystarczy, by nauczy lisa, i skunksa naley obchodzi
z daleka. Poprzez prawo spoecznego dziedzictwa, dziaajce dziki zmysowi
powonienia, jedna lekcja wystarczy na cae ycie.

ab ryczc mona zapa na wdk, umieszczajc na haczyku kawaek
czerwonego materiau lub inny niewielki czerwony przedmiot i machajc
nim przed ab. ab mona zapa tak jedynie raz — tylko wtedy rzuci si
na przynt. Jeli jednak przynta bdzie si sabo trzyma i aba ucieknie
albo te na czas poczuje ostry haczyk i nie da si zapa , ju nigdy wicej nie
popeni podobnego bdu. Powiciem wiele godzin na próby zapania
szczególnie interesujcego okazu, który raz chwyci przynt, ale niestety
uciek z haczyka. Ta jedna lekcja wystarczya, by aba nauczya si, i kawaek czerwonej flaneli to rzecz, któr lepiej zostawi w spokoju.

Miaem kiedy piknego teriera, który wywoywa sporo zamieszania swoim
zwyczajem znoszenia do domu modych kurczt. Za kadym razem, gdy
wyjmowalimy mu kurczaka z pyska, strofowalimy go, ale na darmo — nie
bylimy w stanie oduczy go tego.
Pragnc uratowa psa, a take chcc przeprowadzi eksperyment z zakresu
dziedziczenia spoecznego, zabralimy go na farm naszego ssiada, który
mia kur i gromadk niedawno wyklutych pisklt. Kur — a wraz z ni
psa — umieszczono w stodole. Gdy tylko wszyscy zniknli z pola widzenia,
pies powoli zbliy si do kury, powcha raz lub dwa razy powietrze z jej
kierunku (upewniajc si, e jest to rodzaj misa, którego szuka), a nastpnie
rzuci si w jej stron. W midzyczasie kura równie przeprowadzaa wasne
analizy, gdy wybiega na spotkanie psa, zaskakujc go zupenie biciem
skrzydami i drapaniem pazurami — nigdy wczeniej czego takiego nie
dowiadczy. Pierwsza runda naleaa niewtpliwie do kury. Ale ten miy,
tusty ptaszek nie móg si tak atwo wylizn psu z ap — tak przynajmniej
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on uwaa. Wycofa si wic odrobin, a nastpnie przypuci kolejn szar.
Tym razem kura wskoczya mu na plecy, wbia pazury w jego skór i zrobia uytek ze swojego ostrego dzioba! Pies wróci do swojego naronika,
toczc wkoo wzrokiem, jak gdyby czeka tylko, a kto uderzy w gong
i zako czy t walk. Ale kura nie tracia czasu na takie rozwaania — miaa
przeciwnika na deskach i dowioda, i wie, jak wane s dziaania zaczepne.
Niemal mona byo zrozumie jej sowa, gdy rzucaa biednym terierem
z kta w kt, wystrzeliwujc seri d wików, które przypominay krzyki rozzoszczonej matki, wezwanej, by broni swojego potomstwa przed atakiem
ze strony starszych wyrostków.
Terier okaza si kiepskim wojownikiem. Przez dwie minuty biega po
caej stodole z kta w kt, a nastpnie rozpaszczy si na ziemi i stara si ju
tylko ochroni oczy apami. Kura zdawaa si celowa wanie w oczy.
Wtedy do akcji wszed waciciel kury, który odcign j — a mówic
dokadniej, odcign psa — co zreszt z jego strony nie spotkao si z adn
oznak dezaprobaty.
Nastpnego dnia w piwnicy, w której spa pies, umieszczono kurczaka.
Gdy tylko zobaczy ptaka, natychmiast podwin ogon pod siebie i pobieg
prosto do kta. Ju nigdy wicej nie podj próby zapania kurczaka. Jedna
lekcja z zakresu dziedziczenia spoecznego — poprzez zmys dotyku —
wystarczya, aby nauczy go, e chocia gonitwa za kurczakami moe by
pewn rozrywk, to jednak wie si te z wieloma niebezpiecze stwami.
Wszystkie te przykady, z wyjtkiem pierwszego, ilustruj proces nabywania wiedzy poprzez bezporednie dowiadczenie. Zauwamy istotn rónic
midzy wiedz zdobyt wanie w ten sposób a wiedz nabyt na drodze
przekazywania wiedzy modym przez starszych, jak miao to miejsce w przypadku samicy cieciornika i jej modych.
Najwiksze wraenie wywieraj lekcje dawane modszym przez starsze
pokolenie, gdy odbywa si to poprzez wysoce emocjonalne metody uczenia.
Gdy matka cieciornika rozpostara skrzyda, nastroszya wszystkie pióra
i trzsa si caa niczym czowiek chory na epilepsj, a nastpnie mówia do
swoich dzieci w ten peen ekscytacji sposób, zaszczepia w sercach swoich
dzieci strach przed czowiekiem, strach, którego nigdy ju nie zapomn.
Termin dziedziczenie spoeczne, w znaczeniu uywanym w tej lekcji, dotyczy
wszystkich metod uczenia dzieci idei, dogmatów, cred, religii lub systemów
etycznych — czy to przez ich rodziców, czy te przez inne osoby sprawujce
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nad nimi opiek, zanim osign wiek, w którym s w stanie ju samodzielnie
analizowa i zastanowi si nad takimi naukami. Ja oceniam, e czowiek
nabywa t si rozumowania pomidzy siódmym a dwunastym rokiem ycia.

Obawa w wieku rednim
S niezliczone formy strachu, ale adna nie jest bardziej miercionona ni
strach przed ubóstwem i staroci. Traktujemy nasze ciaa tak, jakby byy
niewolnikami, poniewa tak bardzo boimy si biedy, e pragniemy za ich
pomoc gromadzi pienidze. Po co? Na staro! Ta powszechna forma obawy
jest tak wszechmocna, e przepracowujemy si, zbyt duo wymagamy od
naszego organizmu i sprowadzamy na siebie dokadnie to, czego staramy
si unikn .
Jak tragedi jest obserwowanie mczyzn i kobiet, którzy docieraj do
mniej wicej czterdziestego pitego roku ycia — wieku, w którym zaczynamy starze si pod wzgldem umysowym! Przy czterdziestce dopiero
wchodzimy w wiek, w którym jestemy w stanie dostrzec, zrozumie i przyj prawo natury, które zapisane jest w lasach, pyncych potokach i twarzach
innych dorosych oraz maych dzieci. A jednak ta diabelna obawa sprawia, i
stajemy si lepcami i gubimy si w labiryncie sprzecznych pragnie . Tracimy
z oczu zasad zorganizowanego wysiku i — zamiast przejmowa kontrol nad
siami natury, by pozwoli im wznie si na szczyt wielkich osigni — przeciwstawiamy si im i dopuszczamy do tego, by stay si siami zniszczenia.

POT GA PEWNO CI SIEBIE
By moe adna z tych wielkich si natury nie jest atwiej dostpna dla celów
naszego rozwoju osobistego i samorozwoju ni zasada autosugestii. Jednak
ignorancja tej siy prowadzi wikszo ludzi do tego, e stosuj j w sposób,
który w rezultacie stanowi przeszkod, a nie pomoc.
Poniej przedstawiam cztery przykady: historie dwóch mczyzn i dwóch
kobiet, które pokazuj, w jaki sposób dochodzi do bdnego zastosowania tej
wielkiej siy natury.
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Oto czowiek, którego spotyka rozczarowanie — przyjaciel go zawiód
lub ssiad wykaza si obojtnoci. Dochodzi wic do wniosku (poprzez
autosugesti), e wszyscy ludzie s niegodni zaufania, a wszyscy ssiedzi
niewdziczni. Te przekonania zakorzeniaj si tak gboko w jego podwiadomoci, e wpywaj na cae jego nastawienie do innych. Wró i przypomnij sobie, co mówiem w lekcji 2. na temat sposobu, w jaki dominujce myli
w naszym umyle przycigaj podobnie mylce osoby.
Zastosuj prawo przycigania, a wkrótce dostrzeesz i zrozumiesz, dlaczego
niedowiarek przyciga innych niedowiarków.
Odwró my t zasad:
Oto kobieta, która we wszystkich spotkanych osobach widzi jedynie to,
co najlepsze. Jeli jej ssiadka wydaje si obojtna, ona nawet tego nie zauwaa,
gdy stara si wypeni swój umys optymizmem i wiar w innych ludzi. Jeli
kto zwraca si do niej ostrym tonem, ona odpowiada agodnie i mikko.
Poprzez dziaanie tego samego wiecznego prawa przycigania zwraca na
siebie uwag ludzi, których nastawienie do ycia i dominujce myli harmonizuj z jej wasnymi. Idc o krok dalej:
Oto czowiek, który uzyska dobre wyksztacenie i potrafi zapewni wiatu
potrzebne mu usugi. Gdzie kiedy usysza, e skromno to wspaniaa
zaleta i e pchanie si do pierwszego rzdu w grze zwanej yciem jest dowodem egotyzmu. Dlatego wanie cicho wlizguje si tylnym wejciem i zajmuje miejsce z tyu, podczas gdy inni odwanie wychodz na sam przód.
Pozostaje z tyu, gdy obawia si, co oni powiedz. Opinia publiczna — lub
te to, co on uwaa za opini publiczn — zepchna go na ty i wiat niewiele
o nim syszy. Jego wyksztacenie nie jest wykorzystywane, gdy boi si pokaza wiatu, e nim dysponuje. Nieustannie sugeruje samemu sobie (tym samym
wykorzystujc t wielk si autosugestii w niewaciwy sposób), e powinien
pozosta z tyu, aby unikn krytyki, jak gdyby krytyka moga wyrzdzi mu
jakiekolwiek szkody lub te utrudni mu osignicie celu.
A oto kobieta, której rodzice byli niezamoni. Od pierwszego dnia swojego ycia, który pamita, widziaa przykady ubóstwa. Syszaa rozmowy
o biedzie. Wiedziaa, co to bieda, i uwierzya, e jest to przekle stwo, któremu
ona musi ulec. Podwiadomie pozwolia sobie ulec przekonaniu, i biedny
zawsze pozostanie biednym, przez co ten sd sta si dominujc myl
w jej umyle. Przypomina konia, który zosta okieznany i zamany, a zapomnia, e ma potencjaln si do zerwania wszystkich wizów. Autosugestia

Pewno siebie

201

wepchna j w czelu . W ko cu poddaa si cakowicie. Nie ma ju adnej
ambicji. Okazje nie pojawiaj si na jej drodze, a waciwie to si pojawiaj,
ale ona ich nie dostrzega. Zaakceptowaa swój los! To wielokrotnie potwierdzony fakt, i zdolnoci umysu, podobnie jak ko czyny, ulegaj atrofii
i widn, jeli nie s uywane. Pewno siebie nie jest w tym wzgldzie adnym
wyjtkiem. Rozwija si wtedy, gdy jest uywana, zanika za wtedy, gdy po
ni nie sigamy.
Jedn z gównych wad odziedziczonego majtku jest to, e zbyt czsto
prowadzi do braku dziaania i utraty pewnoci siebie. Przed laty pani E.B.
McLean z Waszyngtonu urodzi si syn. Jego dziedzictwo oceniano na okoo
100 milionów dolarów. Gdy dziecko byo zabierane na spacer, otacza je
wianuszek opiekunek, pomocnic opiekunek, detektywów i innych sucych,
których obowizkiem byo dopilnowa , by nic mu si nie stao. To samo byo
w kolejnych latach. Dziecko nie musiao ubiera si samo — miao sucych,
którzy je w tym wyrczali. Suba bya przy chopcu zarówno wtedy, gdy
spa, jak i wtedy, gdy si bawi. Nie wolno mu byo robi niczego, czego
który ze sucych nie mógby zrobi za niego. W takich warunkach doszed
do wieku dziesiciu lat. Pewnego dnia, gdy bawi si na podwórku, zobaczy
otwart tyln bram. Nigdy wczeniej nie przekroczy tej bramy samodzielnie, oczywiste wic, e wanie tego pragn najbardziej. Wykorzysta chwil
nieuwagi suby, wybieg przez otwart bram i zgin pod koami samochodu, zanim jeszcze dotar do poowy drogi.
Tak dugo wykorzystywa oczy swoich sucych, a w ko cu jego wasny
wzrok przesta mu suy tak dobrze, jak suyby, gdyby tylko nauczy si
z niego korzysta .
Przed dwudziestu laty pewien mczyzna, u którego pracowaem w charakterze sekretarza, wysa swoich dwóch synów do szkoy. Jeden z nich
podj studia na Uniwersytecie Virginia, a drugi w college’u w Nowym Jorku.
Moim zadaniem byo wysya co miesic kademu z nich czek na 100 dolarów.
[W 2004 r. warto tego czeku mona szacowa na przynajmniej 1800 dolarów]. To
byo ich kieszonkowe, które mogli wyda w dowolny sposób. Doskonale
pamitam zazdro , któr odczuwaem, co miesic wywizujc si z mojego
obowizku. Czsto zastanawiaem si wtedy, dlaczego los sprawi, e ja znalazem si w wiecie ubogich. Patrzc w przyszo , widziaem, jak ci chopcy
osigaj w yciu wysokie pozycje, a ja pozostaj skromnym urzdnikiem.

