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Złoty klucz do wszystkich Twoich osiągnięć
• Naucz się robić użytek ze swojego wspaniałego umysłu
• Poznaj i wykorzystaj moc sugestii oraz autosugestii
• Dowiedz się, jak działa magia perswazji
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno okreœlony cel i nieodparte pragnienie, aby go
osiągnąć.
Ludzie nieustannie dążą do samodoskonalenia, pragną poszerzać swoje
horyzonty i osiągać perfekcję w różnych sferach własnego życia, tak osobistego,
jak i zawodowego. Jeœli i Ty pragniesz wspiąć się na szczyty swoich możliwoœci,
jeœli szukasz książki, która zaoferuje Ci wsparcie psychiczne, a jednoczeœnie wręczy
zestaw kluczowych narzędzi do realizacji najbardziej œmiałych celów, możesz
już oficjalnie ogłosić szczęœliwy koniec Twoich poszukiwań i początek nowej ery
w Twoim życiu.
Napoleon Hill był pierwszym i najważniejszym autorem książek motywacyjnych,
nic więc dziwnego, że większoœć dzisiejszych liczących się autorów poradników
nieustannie odwołuje się do dalekowzrocznej mądroœci jego klasycznych dzieł.
Zamieszczone w tym poradniku fascynujące, żywo napisane teksty stanowią
niekończące się źródło inspiracji i motywacji oraz ponadczasowej wiedzy w takich
kwestiach, jak siła sugestii, budowanie wiary w siebie, wykorzystywanie perswazji
oraz prawo przyciągania.
• Jak kształtować charakter za pomocą autosugestii?
• Jak przyciągać do siebie ludzi za pomocą prawa odwetu?
• Jak osiągnąć i pielęgnować pewnoœć siebie?
• Jak zapamiętywać i poprawiać swoją pamięć?
• Jak wykorzystywać sugestię, by zdobyć umysły odbiorców?
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udzki umys sk ada si% z wielu cech i tendencji. Sk ada si% z upodoba(
i awersji, z optymizmu i pesymizmu, z nienawi#ci i mi o#ci, z konstruktywizmu i destrukcyjno#ci, z dobroci i okrucie(stwa. Na umys sk adaj$ si% wszystkie
te cechy i wiele innych. To mieszanina ich wszystkich i w ró"nych umys ach
przewa"aj$ ró"ne cechy.

Naucz si0 robi- uAytek ze swojego wspaniaDego umysDu
Przewa"aj$ce cechy s$ w du"ej mierze zdeterminowane przez otoczenie, wykszta cenie, towarzystwo, a zw aszcza przez w asne my#li! Dowolna my#l obecna stale
w umy#le lub taka, na której cz owiek si% koncentruje i któr$ sprowadza do
swojej #wiadomo#ci, przyci$ga te cechy ludzkiego umys u, do których jest
najbardziej zbli"ona.
My#l przypomina ziarno zasiane w ziemi, bo tak jak ono wydaje plon w zale"no#ci od gatunku, mno"y si% i rozrasta; st$d te" zgoda na obecno#* jakiejkolwiek destrukcyjnej my#li jest bardzo niebezpieczna. My#li takie musz$ bowiem pr%dzej czy pó&niej znale&* uj#cie w dzia aniu.
Za po#rednictwem autosugestii — to znaczy my#li, na których koncentruje
si% umys — ka"da my#l w krótkim czasie zaczyna przek ada* si% na dzia anie.
Gdyby w szko ach nauczano i zapoznawano z zasad$ autosugestii, w ci$gu
dwudziestu lat zmieni yby si% wszelkie standardy moralne i ekonomiczne tego
#wiata. Bowiem za pomoc$ tej zasady ludzki umys mo"e si% pozby* swych destrukcyjnych sk onno#ci, skupiaj$c si% nieustannie na konstruktywnych. Cechy
ludzkiego umys u potrzebuj$ o"ywczego s o(ca, a"eby utrzyma* si% przy "yciu.
W ca ym wszech#wiecie istnieje prawo mówi$ce o konieczno#ci pokarmu i u"ycia,
które stosuje si% do wszystkiego, co "yje i ro#nie. Prawo to stanowi, "e ka"da "ywa
istota, która nie dostaje pokarmu ani nie jest u"ywana, musi umrze*, a odnosi
si% to równie" do wspomnianych cech ludzkiego umys u.
Jedyny sposób, a"eby wypracowa* jak$kolwiek cech% umys u, to skoncentrowa* si% na niej, my#le* o niej i u"ywa* jej. Z e sk onno#ci umys u mo"na wykorzeni*, zag adzaj$c je na #mier* przez nieu"ywanie!
Jak"e by by o dobrze, gdyby m ody, podatny umys dziecka zrozumia t% zasad% i na wczesnym etapie, mo"e jeszcze w przedszkolu, zacz$ j$ stosowa*!
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Zasada autosugestii to jedna z fundamentalnych zasad psychologii stosowanej. Dzi%ki w a#ciwemu jej zrozumieniu oraz przy wspó pracy pisarzy, filozofów, nauczycieli i duchownych, w ci$gu dwudziestu lat, lub nawet szybciej,
mo"na by skierowa* ludzkie umys y na konstruktywne tory.
Co masz zamiar z tym zrobi*?
Czy w Twoim przypadku nie by by to dobry plan, "eby zamiast czeka* na to,
a" kto# rozpocznie szeroko zakrojon$ edukacj% w takim w a#nie duchu, samemu
zacz$* u"ywa* tej zasady dla dobra w asnego i innych wokó siebie?
Twoje dzieci mog$ nie mie* tyle szcz%#cia, a"eby otrzyma* tego typu nauki
w szkole, ale nic nie stoi na przeszkodzie, a"eby# sam o to zadba w domu.
By* mo"e nie mia e# okazji, "eby pozna* i zrozumie* zasad% autosugestii,
kiedy chodzi e# do szko y, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby# pozna j$, zrozumia i ju" teraz zastosowa w swoim w asnym "yciu.
Dowiedz si% czego# o tej cudownej machinie, któr$ zwiemy ludzkim umys em. To Twoje prawdziwe &ród o mocy. Je#li masz si% kiedykolwiek uwolni*
od b ahych zmartwie( i potrzeb finansowych, stanie si% tak dzi%ki dzia aniu
Twojego wspania ego umys u.
Autor jest wci$" m odym cz owiekiem, a mimo to mo"e si% ju" poszczyci*
przemian$ kilku tysi%cy m%"czyzn i kobiet, która sprawi a, "e w zdumiewaj$co
krótkim czasie — od kilku godzin po kilka miesi%cy — przekszta cili pora"ki
w sukcesy.
Czasopismo, które trzymasz w d oniach, to twardy dowód na to, "e cz owiek jest w stanie wp ywa* na swój los pod wzgl%dem ekonomicznym, bo jest
to sukces zbudowany po pi%tnastu latach pora"ek!
Mo"esz zamieni* swoje pora"ki z przesz o#ci w sukces, je#li poznasz i m$drze wykorzystasz zasady psychologii stosowanej. Mo"esz osi$gn$* w "yciu
wszystko, co zechcesz. Mo"esz w jednej chwili znale&* szcz%#cie, kiedy opanujesz
t% zasad%, i mo"esz zbudowa* swój sukces finansowy, kiedy tylko zastosujesz si%
do uznanych zasad i praktyk rz$dz$cych ekonomi$.
W umy#le ludzkim nie ma nic, co tr$ci oby okultyzmem. Umys harmonijnie wspó gra z zasadami fizycznymi i ekonomicznymi. Niepotrzebna Ci niczyja
pomoc, by pokierowa* w asnym umys em tak, "eby funkcjonowa , jak chcesz.
Twój umys to co#, co kontrolujesz, bez wzgl%du na Twoj$ sytuacj% "yciow$,
oczywi#cie pod warunkiem, "e robisz to sam, a nie pozwalasz, "eby inni robili
to za Ciebie.
Poznaj si % umys u. Wyzwoli Ci% ona z przekle(stwa strachu i stanie si% dla
Ciebie &ród em inspiracji i odwagi.
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Jak przyci>ga- do siebie ludzi za pomoc> prawa odwetu
A"eby zdoby* s aw% lub zgromadzi* wielkie bogactwo, potrzeba wspó pracy
innych ludzi. Bez wzgl%du na zajmowan$ pozycj% i posiadany maj$tek, aby
s awa i bogactwo by y trwa e, musz$ by* tolerowane przez innych.
Nie da si% zachowa* powa"anej pozycji bez dobrej woli s$siadów, podobnie
jak niemo"liwym jest lot na ksi%"yc, a co do posiadania wielkiej fortuny bez
zgody innych, nie tylko jest to niemo"liwe, ale wr%cz w ogóle nieosi$galnym jest
ju" samo jej zgromadzenie, chyba "e otrzyma si% j$ w spadku.
To, czy da si% spokojnie cieszy* pieni%dzmi lub pozycj$, z pewno#ci$ zale"y
od stopnia, w jakim przyci$gasz do siebie ludzi. Nie trzeba wielkiego filozofa,
"eby zobaczy*, "e cz owiek, który cieszy si% "yczliwo#ci$ wszystkich, z którymi
si% styka, mo"e wszystko dosta* w darze od ludzi ze swojego otoczenia.
Zatem droga do s awy i bogactwa, lub do jednego z nich, prowadzi prosto
przez serca innych ludzi.
By* mo"e s$ inne sposoby zaskarbienia sobie "yczliwo#ci innych poza dziaaniem prawa odwetu, ale je#li takowe istniej$, Autor nigdy si% z nimi nie
spotka .
Za pomoc$ prawa odwetu mo"esz sk oni* ludzi do tego, "eby oddawali Ci
to, co sam im dajesz. Nie ma co do tego "adnych w$tpliwo#ci — "adnej przypadkowo#ci — "adnej niepewno#ci.
Przypatrzmy si%, w jaki sposób zaprz$c to prawo do dzia ania tak, a"eby
pracowa o dla nas, a nie przeciwko nam. Przede wszystkim trzeba nam powiedzie*, "e ludzkie serce sk ania si% ku temu, "eby si% rewan"owa*, oddawa* cios
za cios, bez wzgl%du na to, czy chodzi o wspó prac%, czy o niezgod%.
Je#li kogo# do siebie zrazisz, mo"esz by* pewny tak jak dwa i dwa jest cztery,
"e osoba ta odpowie Ci tym samym. Je#li oka"esz komu# przyja&( lub dobro*,
osoba ta równie" odpowie Ci tym samym.
Nie zwa"aj na osob%, która nie dzia a zgodnie z t$ zasad$. To tylko przys owiowy wyj$tek od regu y. Wi%kszo#* ludzi zupe nie nie#wiadomie dzia a w taki
w a#nie sposób.
Cz owiek, który jest na jakim# punkcie przewra"liwiony, napotka w ci$gu
dnia tuzin ludzi, którzy z rado#ci$ nadepn$ mu na odcisk, a je#li kiedykolwiek
by e# przewra"liwiony na jakim# punkcie, bez trudu podpiszesz si% pod tym
stwierdzeniem. Nie trzeba dowodów na to, "e cz owiek, któremu u#miech nie
schodzi z twarzy i który ma dla wszystkich, z którymi si% spotyka, dobre s owo,
jest powszechnie lubiany, podczas gdy typ przeciwny spotyka si% z ogóln$ niech%ci$.
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Owo prawo odwetu to pot%"na si a, która dotyczy ca ego wszech#wiata,
nieustannie przyci$ga i odpycha. Znajdziesz je w "o %dziu, który spada na ziemi% i w odpowiedzi na ciep o s oneczne wypuszcza ma y kie ek, sk adaj$cy
si% z dwóch niewielkich listków, które rozrastaj$ si% i przyci$gaj$ do siebie
niezb%dne sk adniki, a"eby stworzy* mocny d$b.
Nie s yszano jeszcze o "o %dziu, który przyci$gn$ by do siebie cokolwiek poza
komórkami, z których wyrasta d$b. Nie s yszano jeszcze o drzewie, które by oby
na wpó d%bem, a na wpó topol$. Serce "o %dzia $czy si% wy $cznie z tymi
cz$steczkami, które sk adaj$ si% na d$b.
Ka"da my#l, która znajduje schronienie w ludzkim umy#le, przyci$ga podobne sobie cz$steczki, destruktywne lub konstruktywne, dobre lub z e. Nie
mo"esz koncentrowa* si% na nienawi#ci i awersji, i spodziewa* si% przy tym
odmiennych plonów, podobnie jak nie mo"esz spodziewa* si%, "e z "o %dzia
wyro#nie topola. Nie wspó gra to po prostu z prawem odwetu.
W ca ym wszech#wiecie wszystko, co materialne, d$"y do pewnych punktów przyci$gania. Ludzie o zbli"onym poziomie intelektualnym i o podobnych
sk onno#ciach przyci$gaj$ si% nawzajem. Ludzki umys tworzy wi%zi wy $cznie
z umys ami o podobnych sk onno#ciach; st$d te" typ osoby, jak$ do siebie przyci$gniesz, b%dzie zale"a od sk onno#ci Twojego w asnego umys u. Sam kontrolujesz owe sk onno#ci i mo"esz nimi kierowa* w dowolnie wybrany sposób,
przyci$gaj$c do siebie takich ludzi, jakich chcesz.
Takie jest prawo natury. To niezmienne prawo, które dzia a bez wzgl%du
na to, czy wykorzystujesz je #wiadomie, czy nie.

Jak powstaj> wielkie fortuny
Odszed pan Carnegie, który pozostawi po sobie maj$tek wart kilkaset milionów dolarów, cho* wiele milionów sam zd$"y wyda*.
Istniej$ tysi$ce ludzi, którzy zazdroszcz$ Carnegiemu jego maj$tku. O wiele
wi%cej wyt%"a umys y, próbuj$c stworzy* plan, za pomoc$ którego b%d$ mogli
zbudowa* maj$tek podobny temu, który sta si% udzia em Carnegiego.
Pozwól, "e opowiem, w jaki sposób Carnegie doszed do swojej fortuny.
Mo"e podsunie Ci to pomys , jak doj#* do w asnej. Przede wszystkim dobrze
pami%ta*, "e Carnegie nie mia wcale wi%kszych zdolno#ci ni" przeci%tny cz owiek. Nie by geniuszem i nie zrobi nic, czego nie móg by powtórzy* niemal
ka"dy inny cz owiek.
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Pan Carnegie zgromadzi swoje miliony poprzez odpowiedni dobór, po $czenie i kierowanie umys ami innych ludzi! Na wczesnym etapie w "yciu zda
sobie spraw%, "e wszelkie przedsi%wzi%cia, takie jak bran"a hutnicza, wymagaj$
wi%cej umiej%tno#ci, ni" jest w stanie posi$#* jeden cz owiek. Zda sobie równie" spraw%, "e wi%kszo#* bran" i rodzajów dzia alno#ci wymaga przynajmniej
dwóch typów cz owieka — dozorcy i promotora. Carnegie wybra sobie takich
ludzi, jakich chcia , zorganizowa ich, pokierowa nimi i rozbudza w nich entuzjazm i ch%* do dzia ania na najwy"szym poziomie. Sk oni ich do wzajemnej
wspó pracy.
Nikt nie jest w stanie stworzy* takiej fortuny, do jakiej doszed Carnegie,
nie wykorzystuj$c do tego umys ów innych. Jeden ludzki umys , dzia aj$c niezale"nie od innych, jest w stanie wyprodukowa*, zgromadzi* i posi$#* stosunkowo niewiele, ale jeden ludzki umys , wspó pracuj$cy z innymi wysoce zorganizowanymi umys ami, jest w stanie zgromadzi* i kontrolowa* praktycznie
wszystko.
Je#li chcesz si% wzbogaci*, naucz si%, jak przyci$ga* do siebie m%"czyzn i kobiety, którzy maj$ to, czego Tobie brak pod wzgl%dem umys owym. Je#li jeste#
typem promotora, dobierz sobie wspó pracowników tak, a"eby przynajmniej
niektórzy z nich byli typami dozorcy. Dobra wspó praca czy organizacja, a"eby
odnie#* sukces, musi sk ada* si% z ludzi, którzy posiadaj$ wszystkie niezb%dne
cechy determinuj$ce sukces. Niektórzy potrafi$ pozyskiwa* #rodki, ale nie
potrafi$ nimi gospodarowa*. Inni potrafi$ nimi gospodarowa*, ale nie potrafi$
ich pozyskiwa*. Je#li obydwa typy b%d$ ze sob$ harmonijnie wspó pracowa*,
mog$ zarówno skutecznie pozyskiwa*, jak i odpowiednio gospodarowa* dost%pnymi #rodkami.
Wiele firm zaczyna podupada*, a ostatecznie bankrutuje z tej tylko przyczyny, "e s$ zarz$dzane przez ludzi, którzy posiadaj$ w nadmiarze jedn$ umiej%tno#*, a drugiej niezb%dnej umiej%tno#ci nie posiadaj$ wcale lub posiadaj$ j$
tylko w ograniczonym zakresie. Udany biznes wymaga czego# wi%cej ni" tylko
kapita u pocz$tkowego. Wymaga dobrze wywa"onych umys ów, na które sk adaj$ si% najró"niejsze typy i odmiany dozorców i promotorów.

Najwspanialsza epoka w historii ludzko,ci
To nie czas dla ludzi, którzy wierz$ tylko w to, co potrafi$ zrozumie*. Nie jest
to równie" najlepszy czas dla ludzi, którzy w$tpi$, "e ludzki umys jest w stanie
zajrze* za kurtyn% wieków i dostrzec tam pismo natury.
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Natura zdradza swoje sekrety wszystkim, którzy chc$ je zobaczy*. Gromy
z jasnego nieba nie przera"aj$ ju" ciemnej, przes$dnej ludzko#ci. To si a, która
zosta a zaprz%gni%ta do dzia ania. Ci$gnie nasze poci$gi, gotuje nam jedzenie,
wprawia w ruch ko a przemys u i w u amku sekundy roznosi nasze szepty po
ca ej ziemi.
Elektryczno#* jest dzi# dok adnie tym samym, czym by a trzysta lat temu,
a przecie" wówczas nie wiedzieli#my nic na jej temat poza tym, "e sieje zniszczenie! Nie wiedzieli#my, "e pewnego dnia zamieni si% w najwi%kszego s ug%
ludzko#ci, pos usznie wykonuj$c nasze polecenia. Nie rozumieli#my elektryczno#ci; st$d te" a" do niedawna nie podejmowali#my "adnych wysi ków, "eby j$
okie zna*. Dzi# wiemy stosunkowo niewiele na jej temat, ale zacz%li#my z ni$
eksperymentowa*, a to krok do odkrycia, czym jest i do czego mo"na j$ zastosowa*, kiedy ju" lepiej j$ poznamy.
Elektryczno#* pozwala nam dzi# nie#* ludzki g os po ca ej ziemi. Pewnego
dnia umo"liwi przemieszczanie ludzkiego cia a do dowolnego miejsca z pr%dko#ci$, o jakiej dzi# nawet nam si% nie #ni. Obecnie do#* prymitywnie wykorzystujemy elektryczno#*. Ale nauczymy si% kierowa*, regulowa* i kontrolowa*
t% uniwersaln$ energi% za pomoc$ procesu równie prostego jak ten, za pomoc$
którego czerpiemy dzi# wod% z kranu dzi%ki grawitacji.
Jak mo"emy odkry* mo"liwo#ci elektryczno#ci?
Jak mo"emy wykorzysta* ów olbrzymi potencja energii i wykorzysta* go
zgodnie z w asn$ wol$?
Mo"emy to zrobi* wy $cznie poprzez eksperymenty! To zdecydowanie wiek
wyobra&ni, ciekawo#ci i eksperymentów. Rasa ludzka zacz% a zrzuca* p%ta
strachu i w$tpliwo#ci, i bra* do r%ki narz%dzia post%pu, które le"a y od wieków
u naszych stóp.
Tera&niejszo#* to najwspanialsza epoka w ca ej historii ludzko#ci — wspania a nie tylko przez wzgl$d na post%p technologiczny, ale równie" umys owy.
Nie tylko odkryli#my, jak lata*, p ywa* pod wodami oceanów i rozmawia*
na odleg o#* na ca ej ziemi, ale równie" odkryli#my &ród o tych osi$gni%* —
ludzki umys !
Pod k$tem odkry* naukowych ostatnie pi%*dziesi$t lat by o najbardziej
aktywnym okresem w historii ludzko#ci. Kolejne pi%*dziesi$t zabierze nas zapewne w g $b ludzkiego umys u, podobnie jak minione pi%*dziesi$t zabra o
nas w g $b praw fizyki i urz$dze( mechanicznych.
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PrzestaU si0 kDóciCzas i energia, jakie po#wi%camy na rewan" wzgl%dem tych, którzy nas
z oszcz$, uczyni yby nas niewiarygodnie bogatymi, gdyby#my wykorzystali konstruktywnie ich ogromn$ si % — budowali, zamiast niszczy*!
Autor jest przekonany, "e przeci%tny cz owiek sp%dza trzy czwarte swojego
"ycia na rzeczach bezu"ytecznych i destrukcyjnych.
Istnieje tylko jeden s uszny sposób, by ukara* osob%, która wyrz$dzi a Ci
krzywd%, a mianowicie odp aci* dobrem za z o. Najwi%ksze baty, jakie mog$
spa#* na czyje# plecy, to dobro* otrzymana w odpowiedzi na okrucie(stwo.
Czas po#wi%cany nienawi#ci nie tylko si% marnuje, ale d awi jedyne warto#ciowe uczucia w ludzkim sercu, sprawiaj$c, "e cz owiek staje si% niezdolny do
"adnej konstruktywnej pracy. Nienawistne my#li nie krzywdz$ nikogo poza
osob$ je "ywi$c$.
Whiskey i morfina s$ nie bardziej szkodliwe dla ludzkiego organizmu ni"
nienawi#* i z o#*. Szcz%#liwy ten, kto sta si% na tyle wielki i m$dry, "e potrafi
wznie#* si% ponad nietolerancj%, samolubstwo, chciwo#* i ma ostkow$ zazdro#*. To podszepty, które niszcz$ dobre instynkty ludzkiej duszy i otwieraj$
ludzkie serce na przemoc.
Je#li z o#* przynios a komu# kiedykolwiek co# dobrego, Autorowi nic na
ten temat nie wiadomo. Wielkie dusze s$ zwykle udzia em tych, którzy nie s$
sk onni do z o#ci i którzy rzadko usi uj$ doprowadzi* do ruiny innego cz owieka lub zaprzepa#ci* jego dzia ania.
Godny zazdro#ci jest cz owiek, który potrafi przebaczy* i naprawd% zapomnie* o krzywdzie doznanej od innych. Dusze takie wznosz$ si% na takie wy"yny szcz%#cia, o jakich zwykli #miertelnicy mog$ tylko pomarzy*.
Ile, ach ile jeszcze czasu trzeba, a"eby ludzko#* nauczy a si% i#* przez "ycie
rami% w rami%, pomagaj$c sobie nawzajem w duchu mi o#ci, zamiast stara* si%
wyeliminowa* si% nawzajem? Ile jeszcze czasu trzeba, "eby#my nauczyli si%, "e
prawdziwy sukces w "yciu mierzy si% tym, ile damy z siebie ludzko#ci? Ile jeszcze czasu trzeba, "eby#my nauczyli si%, "e najwi%ksze b ogos awie(stwa przypadaj$ w udziale tym, którzy nie zni"aj$ si% do prób szkodzenia bli&nim?
Wiem, Ae prostota mojej wypowiedzi sprawia, Ae mnie nienawidz>; ale czymAe jest ta nienawi,-, je,li nie dowodem, Ae mówi0 prawd0? — to z tej przyczyny mnie szkaluj> i przekonasz
si0 o tym w przyszDo,ci.
— Sokrates

