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Fundacja Napoleona Hilla zostaïa zaïoĝona przez Napoleona Hilla i jego
ĝonÚ Annie Lou w 1962 roku, aby uwieczniÊ jego nauki i szerzyÊ prawa
sukcesu na caïym Ăwiecie. Siedziba fundacji mieĂci siÚ w kampusie College
at Wise przy University of Virginia w Wise w stanie Wirginia. Napoleon
urodziï siÚ w hrabstwie Wise w 1883 roku i wychowaï siÚ w mieĂcie Wise.
To tutaj szalony mïody czïowiek trafiï pod skrzydïa swojej przybranej matki,
dziÚki której zamieniï swojego szeĂciostrzaïowca na maszynÚ do pisania
i zaczÈï karierÚ autora ksiÈĝek.
FundacjÈ zarzÈdza siedmioosobowa rada, miÚdzy innymi doktor Charles Johnson, siostrzeniec ĝony Napoleona, oraz doktor J.B. Hill, wnuk.
Fundacja udzieliïa licencji na publikacjÚ prac Napoleona Hilla w ponad
czterdziestu jÚzykach. Do dziĂ dba o publikacjÚ klasycznych prac oraz
wydaje nowe ksiÈĝki na podstawie oryginalnych materiaïów Napoleona
Hilla, jak choÊby audycji z Jackson przedstawionych w tej ksiÈĝce. Fundacja nie jest organizacjÈ nastawionÈ na zysk, wykorzystuje przychody, aby
nauczaÊ zasad Hilla w wiÚzieniach, oferowaÊ kursy i certyfikaty dla nauczycieli tych zasad, a takĝe finansowaÊ stypendia i stanowiska profesorskie
w College at Wise przy University of Virginia. Aktualnie wspóïpracuje
z twórcami filmowymi, którzy produkujÈ filmy na podstawie ĝycia i nauk
Napoleona Hilla.
WiÚcej informacji na temat fundacji znajdziecie na stronie naphill.org.
Tam teĝ moĝecie zapisaÊ siÚ na listÚ mailingowÈ, a takĝe kupiÊ inne ksiÈĝki
i nagrania.
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W 1883 roku w górzystych regionach hrabstwa Wise w poïudniowo-zachodniej Wirginii w ubóstwie urodziï siÚ Oliver Napoleon Hill. Jego
ojciec, James, trudniï siÚ róĝnymi zajÚciami, natomiast o matce, Sarze,
wiemy niewiele. Umarïa, kiedy chïopiec miaï zaledwie dziewiÚÊ lat. Starszy od swojego brata Napoleon otrzymaï imiÚ po bogatym wuju w nadziei,
ĝe przyniesie mu ono szczÚĂcie oraz spadek. Z tego drugiego nic nie wyszïo,
lecz Napoleon w koñcu wypracowaï wïasne bogactwo, zarówno finansowe, jak i ĝyciowe.
DorastajÈc, Napoleon Hill byï aktywnym mïodzieñcem, znanym
z noszenia przy sobie szeĂciostrzaïowca zawsze wtedy, kiedy tylko nadarzyïa siÚ ku temu okazja, niczym jego mïodzieñczy bohater, Jesse James.
Hill nie otrzymaï dobrego wyksztaïcenia, miaï teĝ trudny start materialny,
póěniej wspominajÈc hrabstwo Wise, posiïkowaï siÚ sïowami: bimber,
waĂnie i ignoranci.
W wieku dziesiÚciu lat Napoleon zmieniï bieg swojego ĝycia, kiedy jego
ojciec ponownie siÚ oĝeniï. Przybrana matka, wyksztaïcona i wyrafinowana kobieta, Martha Ramey Banner, przypilnowaïa, by Napoleon uczÚszczaï do szkoïy i koĂcioïa. Przekonaïa go do zamienienia szeĂciostrzaïowca
na maszynÚ do pisania, zachÚcajÈc mïodzieñca do pracy z tekstem. Chïopak odkryï talent pisarski. Wkrótce miaï staÊ siÚ jednym z najpoczytniejszych autorów na Ăwiecie.
Gdy Napoleon pracowaï jako reporter dla Bob Taylor’s Magazine
w 1908 roku, zlecono mu przeprowadzenie wywiadu z magnatem przemysïowym Andrew Carnegiem. Panu Carnegiemu, zaïoĝycielowi U.S.
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Steel Corporation, mïody Napoleon szybko przypadï do gustu, a po trzech
dniach rozmów przedsiÚbiorca zïoĝyï dziennikarzowi ofertÚ, która miaïa
caïkowicie zmieniÊ ĝycie Hilla. Pan Carnegie powiedziaï, ĝe przedstawi
Napoleona najwiÚkszym ludziom sukcesu w Ameryce, jeĂli tylko Hill
zgodzi siÚ spÚdziÊ dwadzieĂcia lat, pracujÈc za darmo, wydobywajÈc i spisujÈc z tych mnogich wywiadów pierwszÈ w Ăwiecie filozofiÚ sukcesu.
W czasie tych dwudziestu lat Napoleon poprowadziï kilka biznesów.
Niektóre odniosïy sukces, inne nie. Byï dyrektorem firmy z branĝy paliwowej, prowadziï zakïad produkujÈcy sïodkoĂci, nauczaï zasad biznesu
poprzez kursy korespondencyjne. Wydawaï dwa pisma motywacyjne,
„Hill’s Golden Rule” oraz „Napoleon Hill’s Magazine”, a dziÚki pomocy
Andrew Carnegiego zapoznaï siÚ i rozmawiaï z setkami ludzi sukcesu
ówczesnego Ăwiata, np. z Thomasem Edisonem, Henrym Fordem, Alexandrem Grahamem Bellem, F.W. Woolworthem, Harveyem Firesonem
z Firestone Tire and Rubber Company oraz Johnem Wanamakerem.
W 1928 roku, kiedy dwudziestoletnie zadanie Napoleona dobiegïo
koñca, opublikowaï swoje oĂmiotomowe dzieïo, Prawa Sukcesu. W 1937
roku, w obliczu Wielkiego Kryzysu w USA, wydaï streszczonÈ wersjÚ tej
pracy, nadajÈc jej tytuï MyĂl i bogaÊ siÚ1. DziĂ ksiÈĝka ta uwaĝana jest za
jednÈ z najlepiej sprzedajÈcych siÚ i najbardziej znaczÈcych prac z zakresu
literatury motywacyjnej. Przetïumaczono jÈ na ponad czterdzieĂci jÚzyków,
dziÚki czemu mogïa inspirowaÊ setki milionów ludzi na caïym Ăwiecie.
Napoleon Hill napisaï wiele innych ksiÈĝek motywacyjnych, takich jak
Magiczna drabina do sukcesu2, How to Sell Your Way through Life, The
Master Key to Riches oraz How to Raise Your Own Salary. Dwa razy sprawowaï funkcjÚ doradcy prezydenta, raz w czasie kadencji Woodrowa

1

Hill Napoleon, MyĂl i bogaÊ siÚ. Jak zrealizowaÊ ambicje i osiÈgnÈÊ sukces,

Onepress, 2006.
2

Hill Napoleon, Magiczna drabina do sukcesu, Studio EMKA, 2007.
6

Kup książkę

Poleć książkę

OD REDAKCJI

Wilsona, a drugi Franklina D. Roosevelta. W latach 30. i 40. kontynuowaï swojÈ dziaïalnoĂÊ edukacyjnÈ.
W 1941 roku dr William Plumer Jacobs II, dyrektor Presbyterian College w Clinton w Poïudniowej Karolinie, poprosiï Napoleona o napisanie Mental Dynamite, broszury omawiajÈcej odkryte przez Hilla siedemnaĂcie zasad sukcesu. Prawie dziesiÚÊ lat póěniej Napoleon postanowiï
przejĂÊ na emeryturÚ, ale w 1952 roku, prowadzÈc wykïad w Chicago,
Hill poznaï W. Clementa Stone’a, bogatego ubezpieczyciela. Na przestrzeni lat pan Stone rozdaï tysiÈce kopii MyĂl i bogaÊ siÚ i tak mocno
wierzyï w prawa sukcesu, ĝe Napoleon postanowiï wróciÊ do pracy.
Wspólnie z panem Stone’em opracowali kurs i napisali bestsellerowÈ
ksiÈĝkÚ Sukces? Trzeba tylko chcieÊ! Rzecz o pozytywnym myĂleniu3.
Rok póěniej, w 1953, pan Stone zorganizowaï dla Napoleona seriÚ
wywiadów radiowych w miejscowej stacji w Jackson w stanie Missisipi
w nadziei, ĝe pomoĝe to mieszkañcom miasta w odnoszeniu sukcesów.
Audycje zostaïy ĝyczliwie przyjÚte przez sïuchaczy, a Napoleon zaczÈï
wystÚpowaÊ w radiu w innych regionach kraju w Stanach Zjednoczonych
aĝ do dnia swojej Ămierci w 1970 roku.
KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚkach, zawiera zapisy z audycji z Jackson,
które Hill poprowadziï w 1953 roku. DziÚki temu czytelnicy mogÈ zapoznaÊ siÚ z tym, co przekazaï swoim sïuchaczom.
W audycjach Hill wspomina o tym, co nazywa „WielkÈ PiÈtkÈ” spoĂród siedemnastu zasad osobistego sukcesu. To: OkreĂlenie Celu Gïównego, Superumysï, Wiara Zastosowana, Dodatkowy Wysiïek i Kreatywna
Wizja. Wskazuje równieĝ przykïady tego, jak owych piÚÊ zasad pomogïo
zdobyÊ bogactwo znanym i nieznanym ludziom sukcesu. Hill daje takĝe
wskazówki dotyczÈce najwaĝniejszej zasady sukcesu, której jeszcze nie

3

Hill Napoleon, Stone W. Clement, Sukces? Trzeba tylko chcieÊ! Rzecz o pozy-

tywnym myĂleniu, Studio EMKA, 1994.
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zdradziï Ăwiatu ani w audycjach, ani nigdzie indziej, pozostawiajÈc jÈ
sïuchaczom do samodzielnego odkrycia. Wielokrotnie jednak wspomniaï,
ĝe kiedy jego sïuchacze bÚdÈ gotowi, sami znajdÈ to, co nazywaï „najwiÚkszym sekretem sukcesu osobistego”.
Moĝe i Ty, Czytelniku, bÚdziesz gotów odkryÊ ten sekret, kiedy zapoznasz siÚ z nigdy wczeĂniej niepublikowanymi audycjami.
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Z wyksztaïcenia jestem lekarzem, ĝyjÚ w Conway w Karolinie Poïudniowej, cieszÈc siÚ dziewiÈtÈ dekadÈ ĝycia. Jestem teĝ prezesem Fundacji
Napoleona Hilla, a prywatnie — siostrzeñcem ĝony doktora Hilla. Bardzo
siÚ ucieszyïem, kiedy wydawca Grand Harbor Press poprosiï mnie o podzielenie siÚ wspomnieniami o moim niesamowitym wuju Napie, by móc je
wykorzystaÊ we wprowadzeniu do tej ksiÈĝki.
Kiedy byïem bardzo mïodym czïowiekiem, moi rodzice siÚ rozwiedli.
Wraz z matkÈ przeprowadziïem siÚ do niezamÚĝnej ciotki, Annie Lou
Norman, do Clinton w Karolinie Poïudniowej. Annie Lou miaïa odpowiedzialnÈ pracÚ w W.P. Jacobs Company, duĝej firmie wydawniczej,
której wïaĂcicielem byï dr William Plumer Jacobs, peïniÈcy równieĝ funkcjÚ dyrektora Presbyterian College w Clinton. Poniewaĝ moja ciocia mieszkaïa sama i caïkowicie poĂwiÚcaïa siÚ pracy, potrzebowaïa kogoĂ, kto
zajÈïby siÚ domem. W zamian za tÚ pomoc zaoferowaïa goĂcinÚ mojej
matce, która ówczeĂnie nie miaïa moĝliwoĂci utrzymania swej rodziny, to
znaczy mnie.
Ciocia Annie opiekowaïa siÚ nie tylko nami. Do jej domu wprowadziïa siÚ równieĝ moja druga ciocia, Mary, wraz ze swoimi dwoma córkami,
PatriciÈ i Mary Ruth, a takĝe, co wcale mnie nie ucieszyïo, z dwoma psami.
Status jedynego mÚĝczyzny w domu nie byï dla mnie komfortowy. Mój
kontakt z mÚskimi wzorcami ograniczaï siÚ do relacji z ojcami przyjacióï,
którzy zabierali mnie na ryby i polowania. Jednak pewnego dnia Annie
Lou przyjÚïa w swym domu dĝentelmena wizytujÈcego Clinton na proĂbÚ
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dr. Jacobsa. Nowy goĂÊ miaï napisaÊ seriÚ ksiÈĝek motywacyjnych i poprowadziÊ wykïady dla studentów uczelni w Clinton. Mowa oczywiĂcie
o Napoleonie Hillu.
Juĝ wtedy pan Hill byï czïowiekiem sukcesu, autorem ksiÈĝki MyĂl
i bogaÊ siÚ wydanej cztery lata wczeĂniej, choÊ sam byïem zbyt mïody,
by to wszystko pojÈÊ. Pan Hill byï bardzo zajÚtym czïowiekiem, spÚdzaï
swój czas na trzecim piÚtrze domu mej cioci, wieczorami zaĂ dawaï wykïady
w róĝnych miejscach. Na poczÈtku nie utrzymywaliĂmy ze sobÈ kontaktu,
nie liczÈc jego skarcenia mnie, kiedy niefortunnie przestawiïem odbiornik
radiowy pewnego niedzielnego popoïudnia w grudniu 1941 roku. Byï to
dzieñ ataku na Pearl Harbor, a pan Hill, rzecz oczywista, chciaï poznaÊ
wiadomoĂci, kiedy sam zamierzaïem posïuchaÊ lektury komiksów, co
czÚsto miaïo miejsce w niedzielnej audycji ówczesnego czasu. Mimo skarcenia zaimponowaïo mi to, jak bardzo pan Hill interesowaï siÚ tym, co
dziaïo siÚ w Ăwiecie. Od tego dnia poĂwiÚcaï caïkiem sporo czasu, uczÈc
mnie wiele o sprawach tego Ăwiata, co zresztÈ bardzo mnie fascynowaïo.
Kiedy pan Hill siÚ wprowadziï, pamiÚtam, jak szperajÈc w szafie,
znalazïem zawiniÚte w papier ksiÈĝki. OczywiĂcie odpakowaïem je, by
zobaczyÊ, czy znajdÚ wĂród nich coĂ ciekawego. Byïy to broszury, jakie
na proĂbÚ dr. Jacobsa napisaï pan Hill. Omawiaïy zasady sukcesu osobistego. Odnalazïem dwie pozycje, które szczególnie mnie zaciekawiïy.
Pierwsza dotyczyïa OkreĂlenia Celu Gïównego, druga zaĂ skupiaïa siÚ
na Dodatkowym Wysiïku, co zresztÈ do dziĂ jest mojÈ ulubionÈ zasadÈ.
Przeczytaïem raz po raz te broszury na temat tych ponadczasowych zasad
sukcesu, stanowiÈcych dwie z piÚciu gïównych zasad sukcesu, z którymi
czytelnicy zapoznajÈ siÚ w tej ksiÈĝce.
Napoleon i Annie Lou polubili siÚ, a wkrótce przyjaěñ zmieniïa siÚ
w zaloty. Hill miaï bardzo dziwny automobil, DeSoto, o wydïuĝonej masce
i równie dïugim bagaĝniku. Komfortowo mógï pomieĂciÊ dwie osoby na
przednich fotelach i to tam wïaĂnie siadali Napoleon wraz z mojÈ ciociÈ,
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kiedy wybierali siÚ na przejaĝdĝki. Za fotelami byïa odrobina wolnej
przestrzeni, którÈ Napoleon przerobiï, jak sÈdziliĂmy, na potrzeby maïych
siedzisk dla czïonków rodziny. ByliĂmy jednak w bïÚdzie. Napoleon przystosowaï tÚ przestrzeñ do przewozu dwóch swoich psów, Little Girl i Big
Boya. W czasie weekendowych przejaĝdĝek wszyscy wskakiwaliĂmy do
bagaĝnika — ja, moja mama, ciocia Mary, kuzynki i ich psy — podczas
gdy dwa zwierzaki Napoleona moĂciïy siÚ z przodu. Mimo to bardzo
cieszyïy nas te wycieczki, poniewaĝ pierwszy raz mieliĂmy do dyspozycji
automobil.
Napoleon bardzo lubiï swoje psiaki, a równie mocno troszczyï siÚ
o swojÈ przybranÈ rodzinÚ. Moja mama i Annie Lou uczÚszczaïy na jego
wykïady. Zainspirowaïy one mojÈ mamÚ do pójĂcia do szkoïy i zdobycia
dyplomu z ksiÚgowoĂci. Annie Lou coraz bardziej zbliĝaïa siÚ do Napoleona i tych dwoje w koñcu wziÚïo Ălub w grudniu 1943 roku. ¿yli dïugo
i szczÚĂliwie.
W tym czasie powoli dorastaïem, a wreszcie zainteresowaïo mnie studiowanie medycyny. Nawet z nowÈ pracÈ mojej matki uczelnia medyczna
przewyĝszaïa jednak nasze zdolnoĂci finansowe. Wydawaïa siÚ tylko marzeniem.
I tak, w okolicach 1956 roku, po ukoñczeniu college’u zaciÈgnÈïem
siÚ do siï powietrznych, chcÈc zostaÊ pilotem. Byï to niezwykle ambitny
cel, tym bardziej ĝe nigdy wczeĂniej nie przebywaïem w samolocie, ale
wujek Nap zawsze powtarzaï, ĝe mogÚ robiÊ wszystko to, co postanowiÚ,
jeĂli tylko mocno w to wierzÚ i dziaïam w oparciu o swe postanowienia.
PamiÚtam bardzo wyraěnie wyprawÚ do Valdosta w Georgii, gdzie poddano mnie badaniom lekarskim. PomyĂlnie wypadïem w testach mentalnych, psychologicznych i fizycznych, lecz tego gorÈcego, wilgotnego
dnia doĂwiadczyïem problemów z oddychaniem, co zakoñczyïo mojÈ karierÚ
w lotnictwie, nim ta siÚ w ogóle zaczÚïa. Lekarz wojskowy obawiaï siÚ, ĝe
korzystanie z tlenu na pokïadzie samolotu mogïoby negatywnie wpïynÈÊ
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na mojÈ astmÚ. Tak wiÚc miaïem swój cel i dziaïaïem w zgodzie z nim,
me plany pokrzyĝowaïo jedynie zdrowie.
Nie mogÈc realizowaÊ swych lotniczych ambicji, odkryïem, ĝe na nowo
rozpaliïo siÚ we mnie marzenie o szkole medycznej. Ale jakĝe miaïem zrealizowaÊ ten cel?
Praca Napoleona w Clinton juĝ dawno dobiegïa koñca. Wraz z ĝonÈ,
Annie Lou, przeprowadzili siÚ do Kalifornii, gdzie mój wuj wykïadaï
i nauczaï swych zasad sukcesu w audycjach radiowych, podobnych do
tych, o których przeczytasz w tej ksiÈĝce. Mógï wówczas zapomnieÊ
o szwagierce i jej synu, ale nie. Zaoferowaï mi swÈ pomoc, poĝyczajÈc tyle
pieniÚdzy, ile potrzebowaïem, by zaczÈÊ studia. ChÚtnie przyjÈïem jego
pomoc i poĂwiÚciïem siÚ w caïoĂci realizacji celu, pamiÚtajÈc o zasadzie
Dodatkowego Wysiïku, by zdobyÊ dyplom w 1960 roku. Do dziĂ jestem
za to niezwykle wdziÚczny wujowi Napowi i wciÈĝ aktywnie dziaïam jako
lekarz, cieszÈc siÚ tym kaĝdego dnia. Nie osiÈgnÈïbym tego, gdyby nie wuj.
ZapoznajÈc siÚ z piÚcioma gïównymi zasadami sukcesu zaprezentowanymi w tej ksiÈĝce, poczuïem siÚ, jakbym znowu spotkaï siÚ z wujem.
Moje dwie ulubione zasady, OkreĂlenie Celu Gïównego i Dodatkowy
Wysiïek, jak równieĝ Superumysï, Wiara Zastosowana i Kreatywna Wizja,
byïy czÚstymi tematami naszych rozmów w Clinton. Rozmów, które odmieniïy ĝycie pewnego mïodzieñca. CzytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, poczuïem siÚ, jakbym
znowu przesiadywaï w salonie, sïuchajÈc osobistych wykïadów Napoleona.
Wuj byï dla mnie niczym ojciec, a jego zasady pomagaïy mi przez caïe
ĝycie. WierzÚ, ĝe równieĝ czytelników zmotywujÈ do osiÈgniÚcia sukcesu
i szczÚĂcia poprzez czytanie, studiowanie i cieszenie siÚ naukami Napoleona.
Dr Charles Winfield Johnson,
Conway, Karolina Poïudniowa,
grudzieñ 2016 roku
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Doktor Hill:
Witajcie, moi mili. PozwolÚ sobie opowiedzieÊ wam pewnÈ dziwnÈ historiÚ o czymĂ, co moĝe przynieĂÊ spokój umysïu i sukces materialny wam
i waszym bliskim. OpowieĂÊ ta zaczyna siÚ w maïej chacie w górach
Wirginii prawie piÚÊdziesiÈt lat temu, kiedy to po raz pierwszy w ĝyciu
zobaczyïem Ăwiatïo dnia. Jedynym, co wtedy miaïem, byïo ubóstwo, ignorancja, strach i zabobony. Teoretycznie teĝ nie miaïem powodu, by mieÊ
jakÈkolwiek nadziejÚ na zaoferowanie czegoĂ ludzkoĂci, lecz los bywa
niezbadany, podobnie jak i przeznaczenie. Dziwnym trafem zarówno los,
jak i przeznaczenie odnalazïy mnie w tym odlegïym regionie Ăwiata
i poprowadziïy przez ĝycie, bym mógï daÊ coĂ od siebie caïej ludzkoĂci,
coĂ, co moĝe staÊ siÚ fundamentem przyszïego pokoju i sukcesu wszystkich ludzi.

NAJZO¥LIWSZY CHOPIEC W HRABSTWIE WISE
Komentator:
Doktorze Hill, czy bÚdÈc dzieckiem, miaï pan tÚ ĂwiadomoĂÊ, iĝ przeznaczone jest panu zaoferowanie Ăwiatu praktycznej filozofii sukcesu osobistego? A jeĂli nie, to kiedy po raz pierwszy pan sobie to uĂwiadomiï?
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Doktor Hill:
Nie miaïem pojÚcia, co jest mi przeznaczone, dopóki nie rozpoczÈïem
dziewiÈtego roku ĝycia, a ojciec nie przedstawiï mnie nowej matce, kiedy
moja prawdziwa matka umarïa. Póki ten dzieñ nie nastÈpiï, mojÈ najwiÚkszÈ ambicjÈ byïo zostanie drugim Jessim Jamesem, a wrÚcz przyÊmienie
go mojÈ diabolicznoĂciÈ.
Komentator:
CoĂ wiÚc musiaïo siÚ przydarzyÊ w pañskim ĝyciu, co odmieniïo pana
gïówny cel. Jestem pewien, ĝe nasi sïuchacze z radoĂciÈ siÚ dowiedzÈ,
cóĝ to byïo.
Doktor Hill:
Tak, rzeczywiĂcie zdarzyïo siÚ coĂ, co odmieniïo mój nadrzÚdny cel
ĝyciowy. Przedstawiono mnie mojej przybranej matce, a ta wypowiedziaïa
jedno zdanie, które nie tylko odmieniïo moje caïe ĝycie, ale sprawiïo, ĝe
wszedïem na ĂcieĝkÚ, dziÚki której mogïem teĝ odmieniÊ ĝycie milionów
ludzi na caïym Ăwiecie, nawet tych jeszcze nienarodzonych. Kiedy ojciec
przedstawiï juĝ swÈ nowÈ ĝonÚ wszystkim krewnym, którzy odwiedzili nas
w domu, podszedï do mnie. Staïem w rogu pokoju z zaïoĝonymi rÚkoma
oraz ze wzrokiem tak nikczemnym, jaki tylko potrafiïem przywoïaÊ, aby
pokazaÊ swÈ nienawiĂÊ wobec kobiety, która chciaïa zastÈpiÊ mojÈ prawdziwÈ matkÚ. Ojciec przedstawiï mnie zatrwaĝajÈcymi sïowami: „Martho,
oto mój syn Napoleon, najzïoĂliwszy chïopiec w hrabstwie Wise. Nie
zdziwi mnie, jeĂli jutro zacznie w ciebie rzucaÊ kamieniami”.
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Komentator:
Och, takiego przedstawienia bym siÚ nie spodziewaï. Co odpowiedziaïa na
to jego nowa ĝona?
Doktor Hill:
Podeszïa do mnie, podniosïa mi podbródek, spojrzaïa prosto w oczy, po
czym odwracajÈc siÚ do ojca, wypowiedziaïa sïowa, które sprawiïy, iĝ ten
siÚ skuliï, a ja spojrzaïem w gïÈb wïasnej duszy. „Do cna siÚ mylisz, mój
drogi”, stwierdziïa, „nie jest on najzïoĂliwszym chïopcem w hrabstwie,
ale najmÈdrzejszym, tylko jeszcze nie odkryï, jak ukierunkowaÊ swojÈ
inteligencjÚ”. Byï to jeden z najbardziej ekscytujÈcych momentów w moim
ĝyciu. Po raz pierwszy ktoĂ powiedziaï coĂ miïego na mój temat. Miaïem
wraĝenie, jakby zrodziïa siÚ we mnie zupeïnie nowa dusza. Ta krótka
przemowa odcisnÚïa teĝ piÚtno na mym ojcu, widziaïem takĝe zachwyt
moich bliskich, kiedy usïyszeli tych kilka sïów.

MOTYWY ANDREW CARNEGIEGO
Komentator:
Czy to wtedy uĂwiadomiï pan sobie, ĝe jest mu przeznaczone pozytywnie
wpïynÈÊ na Ăwiat?
Doktor Hill:
Nie. To zdarzyïo siÚ parÚ lat póěniej, kiedy miaïem dwadzieĂcia kilka lat.
Odkryïem wtedy, ĝe ĝycie byïo mi przychylniejsze, niĝ sugerowaïby mój
wiek czy doĂwiadczenie. DziÚki nakierowaniu przez przybranÈ matkÚ
zostaïem autorem artykuïów dla maïych miejscowych gazet, zdobyïem
teĝ istotnÈ umiejÚtnoĂÊ — pisane przeze mnie teksty wzbudzaïy emocje.
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UmiejÚtnoĂÊ ta sprawiïa, iĝ zlecono mi przeprowadzenie wywiadów ze
ĂwiÚtej pamiÚci Andrew Carnegiem. To on odkryï, ĝe posiadam wrodzone
zdolnoĂci, jakie uwaĝaï za istotne dla wymagajÈcej dwudziestu lat pozbawionych wynagrodzenia pracy, której celem byïo uporzÈdkowanie zasad
filozofii sukcesu w oparciu o wiedzÚ ludzi, którzy sukces ten osiÈgnÚli
metodÈ prób i bïÚdów.
Komentator:
Doktorze Hill, jakie motywy miaï Andrew Carnegie, kiedy zechciaï, by
uporzÈdkowaï pan zasady filozofii sukcesu?
Doktor Hill:
Pan Carnegie wierzyï, iĝ wielkim marnotrawstwem ludzi byïo tracenie dïugiego czasu na poznanie drogi do sukcesu, kiedy wiedzÚ tÚ równie dobrze
moĝna posiÈĂÊ w ciÈgu kilku tygodni, analizujÈc doĂwiadczenia tych, którzy juĝ jÈ zdobyli.
Komentator:
Czy uwaĝa pan, doktorze Hill, ĝe studenci pana filozofii majÈ równie duĝÈ
szansÚ na niezaleĝnoĂÊ finansowÈ, jak ludzie sukcesu, którzy pomogli panu
uporzÈdkowaÊ tÚ wiedzÚ?
Doktor Hill:
Zaïoĝenie, iĝ dziĂ jest mniej moĝliwoĂci niĝ wtedy, kiedy tacy ludzie jak
Henry Ford czy Thomas A. Edison zaczynali swÈ karierÚ, jest bezpodstawne i faïszywe, poniewaĝ caïy Ăwiat potrzebuje nowej grupy pionierów,
którzy bÚdÈ zdolni do kreowania nieznanych idei, nowych wynalazków
i lepszych sposobów na pokojowe wspóïĝycie.
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PRAKTYCZNI MARZYCIELE
Komentator:
Czy uwaĝa pan, doktorze Hill, ĝe pañska filozofia sukcesu to rzeczywiĂcie sposób, dziÚki któremu nowi liderzy mogÈ odnaleěÊ te moĝliwoĂci
w kaĝdej dziedzinie ĝycia?
Doktor Hill:
Filozofia ta inspiruje mÚĝczyzn i kobiety do stawania siÚ praktycznymi
marzycielami, którzy pokonujÈ niepomyĂlne okolicznoĂci i ksztaïtujÈ swoje
moĝliwoĂci, by dopasowaÊ je do wïasnych celów i ambicji. Tacy praktyczni
marzyciele zawsze istnieli, wpïywajÈc na cywilizacjÚ, i zawsze bÚdÈ istnieÊ.
Dowolna osoba, która w przyszïoĂci zechce kierowaÊ siÚ swym marzeniem
i uparcie bÚdzie siÚ go trzymaÊ, doĂwiadczy jego realizacji, gdyĝ ĝyjemy
w czasach, kiedy potrzebni sÈ tacy praktyczni marzyciele.
Zobaczmy, co próbuje przekazaÊ nam historia. Przyjrzyjmy siÚ kilku
praktycznym marzycielom, którzy dali nam cywilizacjÚ i obecny sposób
ĝycia. Na przykïad Kolumb marzyï o lÈdzie nieodkrytym i rzeczywiĂcie go
odkryï. Uczyniï to poprzez zastosowanie pewnych zasad, jakie przyniosïy sukces wielu moim studentom. To choÊby zasada OkreĂlonego Celu
Gïównego, nawyk Dodatkowego Wysiïku czy Wiara Zastosowana.
Henry Ford marzyï o wolnym od koni powozie i pomimo swej biedy
zrealizowaï swój cel, wypeïniajÈc caïy glob automobilami. Cóĝ, Ford byï
zarówno studentem mej filozofii, jak i jej wspóïtwórcÈ. Thomas A. Edison marzyï o elektrycznej lampie zasilanej prÈdem i nie zraziï siÚ ponad
dziesiÚcioma tysiÈcami poraĝek, nim w koñcu dopiÈï swego. On równieĝ
pomógï mi przekazaÊ Ăwiatu tÚ filozofiÚ osobistego sukcesu. ZaĂ bracia
Wright marzyli o maszynie latajÈcej, cel ten realizujÈc poprzez zastosowanie omawianych przeze mnie zasad. Guglielmo Marconi marzyï o sposobie
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wykorzystania eteru na potrzeby komunikacji wolnej od kabli. Poprzez
zastosowanie mojej filozofii i to marzenie udaïo siÚ zrealizowaÊ.
Wszystkie te waĝne osiÈgniÚcia na poczÈtku byïy niczym mgliste fantazje marzyciela, ale zostaïy przeniesione w rzeczywistoĂÊ poprzez zastosowanie filozofii, której przeznaczeniem jest uczynienie lepszym Ăwiata,
w którym ĝyjemy. NajwiÚksze osiÈgniÚcia ludzkoĂci na poczÈtku byïy zaledwie marzeniami, lecz obecnymi w umysïach mÚĝczyzn i kobiet, którzy
wiedzieli, iĝ marzenia to sadzonki przyszïych osiÈgniÚÊ. PalÈca potrzeba
bycia i dziaïania to punkt poczÈtkowy, w jakim podróĝ swÈ zaczyna kaĝdy
marzyciel. W filozofii sukcesu zaoferowaïem sposoby, dziÚki którym ten
wewnÚtrzny pïomieñ moĝna rozpaliÊ w najbardziej pokornej osobie. ¥wiat
nie szydzi juĝ z marzycieli, nie zwie ich niepraktycznymi. Zamiast tego
zachÚca ich do skonkretyzowania produktu ich wyobraěni, oferujÈc nagrody
w postaci chwaïy i pieniÚdzy.
Komentator:
Doktorze Hill, a co z tymi, których ĝycie tak czÚsto dïawiïo, ĝe nie oczekujÈ
niczego innego jak tylko poraĝki, bo nie majÈ juĝ w sobie krzty nadziei na
osiÈgniÚcie czegokolwiek? Czy pana filozofia moĝe im coĂ zaoferowaÊ?
Doktor Hill:
MyĂlÚ, ĝe podstawÈ nadziei dla osób, które tak czÚsto spotykaïy siÚ z poraĝkami w swym ĝyciu jest fakt, iĝ praktycznie kaĝdy wielki sukces zaczyna
siÚ od potkniÚÊ i upadków. Beethoven straciï sïuch, Milton wzrok, a mimo
to wzbogacili nasz Ăwiat. Milo C. Jonesa powaliïa choroba, nim odkryï, ĝe
miaï umysï zdolny zmieniÊ jego ĝycie na lepsze. Zagoniï ten umysï do pracy,
tworzÈc firmÚ Little Pig Sausage, która przyniosïa mu fortunÚ. Helen
Keller straciïa wzrok i sïuch wkrótce po narodzinach, a mimo to pokonaïa chorobÚ, stajÈc siÚ ěródïem inspiracji dla wszystkich tych, którzy nie
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uznawali przeciwnoĂci losu za poraĝkÚ. Studenci mej filozofii uczÈ siÚ,
jak odkryÊ nasiona sukcesu w kaĝdym przeciwieñstwie losu, i wiedzÈ, jak
zadbaÊ o te nasiona, by zrodziïy one pomyĂlnoĂÊ.

NAUKA STOJkCA ZA SUKCESEM
Komentator:
ProszÚ wymieniÊ kilka osobistych zmian, jakie zachodzÈ u tych, którzy
postanowiÈ zgïÚbiÊ pana filozofiÚ sukcesu.
Doktor Hill:
Cóĝ, w odpowiedzi na to pytanie mógïbym napisaÊ caïÈ ksiÈĝkÚ. Po pierwsze, filozofia ta pomaga jej studentom pokonaÊ wszelkie formy strachu.
Inspiruje ich równieĝ do rozwiniÚcia pewnoĂci siebie, eliminujÈc przy tym
wszelkie obawy bycia gorszym. Rozwija uwaĝnÈ wyobraěniÚ, inspiruje do
entuzjazmu. Naucza precyzji myĂlenia, uwalniajÈc studentów od kosztownej pomyïki zbyt prÚdkich osÈdów. Rozwija umiejÚtnoĂÊ szybkiego odnajdowania odpowiedzi i rozwiÈzañ wszelkich problemów. Ksztaïtuje przyjemnÈ osobowoĂÊ pomagajÈcÈ w negocjowaniu z innymi luděmi i, rzecz
jasna, pomaga kroczyÊ przez ĝycie bez oporów. Eliminuje kosztowny nawyk
prokrastynacji i pomaga w realizowaniu wszelkich zadañ ĝyciowych z okreĂlonym celem na uwadze. Naucza studentów efektywnej modlitwy, by
mogli poïÈczyÊ siÚ z NieskoñczonÈ InteligencjÈ, pomaga teĝ zarzÈdzaÊ
czasem, by ten przynosiï wiÚksze zwroty z jego inwestycji przy mniejszym
wysiïku.

19

Kup książkę

Poleć książkę

MÓWI NAPOLEON HILL!

Komentator:
OdnoszÚ wraĝenie, z tego, co pan mówi, doktorze Hill, ĝe pana filozofia
sukcesu moĝe pomóc dowolnej osobie w praktycznym zastosowaniu religii
w prawdziwym Ăwiecie.
Doktor Hill:
Tak. Z wielu regionów kraju pisano do mnie, wspominajÈc, ĝe efekty
mojej filozofii jawiÈ siÚ niczym praktyczne podwaliny religii. Sïyszaïem
teĝ od niektórych z moich studentów, czïonków kleru, iĝ traktujÈ oni
moje nauki jako chrzeĂcijañstwo stosowane.
Komentator:
Uwaĝam, ĝe to wspaniaïe. DziÚkujÚ, doktorze Hill. Moi mili, proszÚ, doïÈczcie do nas w czasie kolejnej audycji, kiedy to Napoleon Hill ponownie
poruszy temat swojej filozofii sukcesu.
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