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JEDEN
Punkt początkowy
wszelkich osiągnięć

KIEDY EDWIN C. BARNES WYSZEDŁ z pociagu w Orange w sta-

nie New Jersey, a było to ponad trzydzieści lat temu,
z zewnątrz zapewne przypominał włóczęgę, lecz jego
myśli były godne króla!
Po drodze, oddalając się od torowisk i zmierzając do
biura Thomasa A. Edisona, umysł pana Barnesa pędził.
Mężczyzna widział siebie stojącego przed obliczem Edisona. Słyszał siebie proszącego pana Edisona o okazję, by
móc zaspokoić jedną z życiowych obsesji, palące pragnienie, by zostać współpracownikiem wielkiego wynalazcy.
Pragnienie Barnesa nie było nadzieją! Nie było też
życzeniem! Było ostrym, pulsującym pragnieniem, wykraczającym poza wszystko inne. Było określone i nadrzędne.
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Thomas Edison przy swoim generatorze
(circa 1906)
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PR
ragnienie
AGNIE NIE

Minęło pięć lat, nim pan Barnes dostał swoją szansę,
której tak bardzo pragnął. Przez te wszystkie lata nie
doświadczył ani promyka nadziei, ani jednej obietnicy
spełnienia swego pragnienia. Wszystkim wokół pan Barnes wydawał się tylko kolejnym trybem w biznesowej
maszynie pana Edisona, ale w swym własnym umyśle
pan Barnes był współpracownikiem wynalazcy w każdej
minucie swego czasu, od pierwszego dnia, gdy zaczął
pracować dla jego firmy.
Gdy więc pan Barnes udał się do Orange, nie powiedział sobie: „Spróbuję przekonać Edisona, by dał mi
jakąś pracę”. Powiedział: „Zobaczę się z Edisonem i poinformuję go, że przybyłem, by zostać jego wspólnikiem”.
Nie powiedział: „Będę tam pracował przez kilka miesięcy, a jeśli nie awansuję, to rzucę tę pracę i znajdę
sobie inną”. Powiedział: „Zacznę gdziekolwiek. Zrobię
wszystko, o co Edison mnie poprosi, ale nim skończę,
będę jego wspólnikiem”.
Nie powiedział: „Będę wypatrywał kolejnych okazji, na
wypadek, gdybym poniósł porażkę w organizacji Edisona”.
Powiedział: „Jest tylko JEDNA rzecz na tym świecie, którą pragnę zdobyć, a jest nią zostanie wspólnikiem pana
5
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Thomasa A. Edisona. Spalę wszystkie mosty za sobą i poświęcę całą swoją przyszłość, by dostać to, czego chcę”.
Pan Barnes nie zostawił sobie drogi odwrotu. Albo
wygra, albo polegnie na dobre!
Oto wszystko, co stoi za historią sukcesu pana Barnesa!
Każda istota ludzka, która dojrzewa do etapu, gdy
zaczyna rozumieć cel pieniędzy, zaczyna sobie ich życzyć. Lecz życzenie sobie czegoś nie przynosi bogactwa. Pragnienie bogactwa w taki sposób, że staje się
to obsesją, potem planowanie określonych sposobów
i środków w celu pozyskania tych bogactw, a następnie
wspieranie tych planów wytrwałością, która nie akceptuje porażki — oto co przynosi bogactwa.
Metoda, dzięki której pragnienie bogactwa może zostać zamienione na finansowy odpowiednik, składa się
z sześciu określonych, praktycznych kroków:
PO PIERWSZE. Określ w swym umyśle konkretną
sumę pieniędzy, której pragniesz. Nie wystarczy
zaledwie powiedzieć: „Chcę dużo pieniędzy”.
Bądź konkretny co do określonej sumy.
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Thomas Edison i Edwin C. Barnes
przy maszynie nagrywającej (circa 1921)
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PO DRUGIE. Określ dokładnie, co dasz w zamian
za pieniądze, których pragniesz (nie ma bowiem
czegoś takiego, jak „coś za nic”).
PO TRZECIE. Określ konkretną datę, czyli dzień,
kiedy chcesz już posiadać pieniądze, których
pragniesz.
PO CZWARTE. Stwórz określony plan
realizowania swojego pragnienia i zacznij
działać natychmiast, czy jesteś gotów, czy nie,
wprowadzając ten plan do działania.
PO PIĄTE. Zapisz klarowne, spójne określenie
ilości pieniędzy, którą pragniesz pozyskać,
zapisz czas, jaki sobie dajesz na realizację tego
celu, i rozpisz klarownie plan, według którego
cel ten zrealizujesz.
PO SZÓSTE. Czytaj na głos to, co zapisałeś,
dwa razy dziennie. Raz przed spoczynkiem
wieczorem, a drugi raz po przebudzeniu się
o poranku.
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My, uczestniczący w tym wyścigu po bogactwo,
powinniśmy cieszyć się, wiedząc, że ten odmieniony
świat, w którym przyszło nam żyć, domaga się nowych
pomysłów, nowych sposobów robienia rzeczy, nowych
przywódców, nowych wynalazków, nowych metod nauczania, nowych sposobów marketingu, nowych książek, nowej literatury, nowych aspektów dla mediów
i filmów. Za całym tym popytem na nowe i lepsze rzeczy stoi jedna cecha, którą trzeba posiadać, by zwyciężyć, a jest nią OKREŚLONY CEL GŁÓWNY, czyli świadomość, czego się chce, i palące pragnienie, by to zdobyć.
My, pragnący gromadzić bogactwa, powinniśmy
pamiętać, że prawdziwi przywódcy świata zawsze byli
ludźmi, którzy zaprzęgali do działania niewidzialne i nienamacalne siły nienarodzonych możliwości, a potem zamieniali te siły (lub impulsy myśli) w drapacze chmur,
miasta, fabryki, samoloty, automobile i wszelkie inne formy wygody, które czynią życie przyjemniejszym.
Tolerancja i otwarty umysł to praktyczne cechy niezbędne dla marzycieli współczesności. Ci, którzy lękają
się nowych idei, skazani są na porażkę, nim w ogóle
zaczną. Nigdy wcześniej nie było czasu tak przychylnego
9
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Bracia Wright na Międzynarodowych Zawodach
Lotniczych (1910)

pionierom jak obecnie. Choć brakło nam dzikiego zachodu do podbijania, jak w czasach krytych wozów
zmierzających na zachód, to mamy dziś rozległy świat
biznesu, finansów i przemysłu, który możemy przeobrażać i ukierunkowywać w zupełnie nowy i lepszy sposób.
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Planując pozyskać swoją część bogactw, nie pozwól, by ktokolwiek skłonił Cię do porzucenia marzycielstwa. Aby zwyciężyć w tym zmienianiu świata, musisz pochwycić ducha wielkich pionierów z przeszłości,
których marzenia dały cywilizacji wszystko to, co dziś
cenimy, ducha, który pełni rolę krwi przepływającej
przez żyły tego kraju — możliwości rozwoju dla Ciebie
i dla mnie.
Bracia Wright marzyli o maszynie szybującej po niebiosach. Dziś dowody tego, jak silnie marzyli, dostrzegamy na całym świecie.
Świat nasz przyzwyczaił się do nowych odkryć.
A wręcz pokazał, że jest gotów nagradzać marzycieli,
którzy oferują mu nowe idee.
Obudź się więc, powstań i stań mocno, marzycielu
świata. Twoja gwiazda wschodzi. Świat jest wypełniony
MOŻLIWOŚCIAMI, o których marzyciele z przeszłości nawet nie śnili.
Pamiętaj również, że wielu ludzi, którzy odnoszą
w życiu sukces, zaczyna od porażek i doświadcza łamiących serce trudności, nim „dotrą” na miejsce. Punkt
zwrotny w życiu tych, którzy odnieśli sukces, pojawia
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Samolot braci Wright lecący nad Fort Meyer
(circa 1909)

Największe z osiągnięć
było u swych narodzin
przez czas jakiś
zaledwie snem.
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Dąb rodzi się w żołędziu.
Ptak wyczekuje w jaju,
a w największej z wizji
duszy dostrzegamy
budzącego się
anioła. Sny to nasiona
rzeczywistości.

— JAMES ALLEN
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się zazwyczaj w chwili kryzysu, dzięki któremu ludzie Ci
zapoznają się z ich „innymi jaźniami”.
Edison, największy w świecie wynalazca i naukowiec,
był „ubogim” operatorem telegrafu i wielokrotnie poniósł porażkę, nim w końcu odkrył geniusz, który wyczekiwał w jego mózgu.
Robert Burns był nieumiejącym czytać, ubogim wiejskim zuchem i wyrósł na pijaka. Świat został jednak
uczyniony lepszym dzięki jego życiu, ponieważ Burns ujął
piękne myśli w poezję, tym samym wyplewiwszy chwasty, a zasiawszy w ich miejsce róże.
Booker T. Washington urodził się w niewoli, ograniczony przez kolor swej skóry. Ponieważ był tolerancyjny,
ciągle zachowywał otwarty umysł we wszelkich tematach i był też MARZYCIELEM, wywarł wpływ na cały
kraj.
Beethoven był głuchy, zaś Milton ślepy, lecz ich imiona będą żyły wiecznie, ponieważ obaj marzyli i przekuli
swoje sny w uporządkowane myśli.

15

Kup książkę

Poleć książkę

Booker T. Washington (circa 1890)
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Istnieje różnica pomiędzy życzeniem sobie czegoś
a byciem gotowym, by to coś otrzymać. Nikt nie jest
gotów, dopóki nie uwierzy, że może to coś otrzymać.
Umysł musi być przepełniony wiarą, nie zaś zaledwie nadzieją czy życzeniem. Otwartość umysłu jest niezbędna
dla wiary. Zamkniętych umysłów nie cechuje ani wiara,
ani odwaga.

Pragnienie przechytrza Matkę Naturę
Na wiele lat przed narodzinami mojego syna napisałem:
„Naszymi jedynymi ograniczeniami są te, które tworzymy we własnych umysłach”. Po raz pierwszy zwątpiłem
w słuszność tego stwierdzenia. Oto leżał w łóżku przede
mną mój nowo narodzony potomek, u którego na próżno szukać było jakichkolwiek śladów uszu, niezbędnych
przecież, by słyszeć. Choć mógłby słyszeć i mówić, było
jasne, że został skazany na kalectwo.
Cóż mogłem na to poradzić? Jakoś znalazłem sposób, by przekazać mojemu synowi moje własne palące
pragnienie, by znalazł sposoby na przekazanie dźwięków
do mózgu bez pomocy uszu.
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Gdy tylko mój syn był wystarczająco duży, by ze
mną współpracować, zacząłem tak mocno wypełniać
jego umysł po brzegi palącym pragnieniem słyszenia,
że Natura, sobie tylko znanymi sposobami, przełożyła to
pragnienie na fizyczną rzeczywistość.
Pewnego dnia odkryłem, że mógł mnie słyszeć bez
trudności, gdy mówiłem do niego z ustami przyłożonymi
do kości w miejscu, gdzie powinny być uszy, u podstawy
mózgu. Odkrycie to dało mi niezbędne narzędzie, którym
zacząłem przekładać na rzeczywistość moje palące pragnienie, by pomóc synowi rozwinąć słuch i mowę. Mój
18
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syn zaczął próbować wymawiać pewne słowa. Rezultaty
tego działania były dalekie od ideału, lecz PRAGNIENIE
WSPARTE WIARĄ nie wie, co to niemożliwe.
Określiwszy, że mój potomek słyszał mój głos, zacząłem natychmiast wpajać w jego umysł pragnienie słyszenia i mówienia. Wkrótce odkryłem, że mój syn cieszył
się opowieściami na dobranoc, więc zabrałem się do
pracy, tworząc opowieści zaprojektowane tak, by rozwijać u niego umiejętność polegania na sobie, wyobraźnię
oraz pragnienie słyszenia i bycia normalnym.
Mały niesłyszący chłopiec ukończył szkołę podstawową, średnią i uczelnię wyższą, nie słysząc swoich nauczycieli, o ile nie mówili do niego głośno i z małej
odległości. Nie posłałem go do szkoły dla niesłyszących.
Nie mogliśmy pozwolić, by nauczył się języka migowego.
Byliśmy zdeterminowani, by dać mu normalne życie, by
nawiązał kontakt ze zdrowymi dziećmi i trwaliśmy w tej
decyzji, choć wymagała ona od nas wielu trudnych rozmów z pracownikami szkoły.
Będąc w szkole średniej, mój syn spróbował elektrycznego aparatu słuchowego, ale nie okazał się on być
dla niego wartościowym; jak uważamy, miało to związek
19
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z tym, co odkryliśmy, gdy miał sześć lat. Operujący jedną
stronę jego głowy lekarz odkrył, że nie było tam śladu
po organach narządu słuchu.
W trakcie ostatniego tygodnia na uczelni (osiemnaście lat po operacji) wydarzyło się coś, co stanowiło
dla mojego syna punkt zwrotny. Choć zdawało się to
być zaledwie przypadkiem, pozyskał elektryczny aparat
słuchowy, który wysłano mu na próbę. Nie śpieszył się
z jego przetestowaniem z uwagi na zawód z przeszłości.
W końcu jednak podniósł urządzenie i mniej lub bardziej
troskliwie umieścił je na głowie, podłączył baterię i jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jego wytrwałe
pragnienie, by słyszeć normalnie, stało się rzeczywistością! Po raz pierwszy w życiu słyszał praktycznie tak
dobrze, jak każdy inny człowiek.
Przepełniony radością wynikającą z ODMIENIONEGO
ŚWIATA zaoferowanego mu przez nowe urządzenie, ruszył do telefonu i zadzwonił do matki; doskonale słyszał
jej głos. Następnego dnia bez trudu słyszał swoich wykładowców, po raz pierwszy w życiu! Wcześniej mógł
ich usłyszeć tylko wtedy, gdy krzyczeli, stojąc w pobliżu.
Mógł słyszeć radio i mówiące obrazy. Po raz pierwszy
20
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w życiu mógł swobodnie słyszeć rozmowy z innymi
ludźmi, nie wymagając od nich, by mówili głośno. Zaprawdę wszedł w posiadanie Odmienionego Świata. Nie
zaakceptowaliśmy błędu Natury, a poprzez WYTRWAŁE
PRAGNIENIE skłoniliśmy Naturę do poprawienia jej błędów poprzez jedyne praktyczne środki, jakie były nam
dostępne.
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Cokolwiek umysł potrafi
pomyśleć i utrwalić w wierze,
potrafi też osiągnąć dzięki
pozytywnemu nastawieniu
mentalnemu.

— NAPOLEON HILL
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PRAGNIENIE W DZIAŁANIU
1

W swoim własnym życiu co nazwałbyś
życzeniami, a co palącym pragnieniem?

2

Czy jesteś gotów zapłacić cenę, którą
Edwin C. Barnes zapłacił, by uczynić
swoje życzenia rzeczywistością?

3

Co jest punktem początkowym wszelkich
osiągnięć? Jak możesz wykonać swój
pierwszy krok już DZIŚ?

4

Rozumiejąc, że nie ma czegoś takiego,
jak coś za nic... co jesteś gotów poświęcić,
by osiągnąć sukces?

5

Jeśli wiesz, czego pragniesz, to czy masz
w sobie wiarę, by uzyskać rezultaty,
do których dążysz?
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