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ZŁAPANE W LOCIE. „WIĘCEJ,
NIŻ TRZEBA”, TO SIĘ OPŁACA
— DORADZA NAPOLEON HILL
Charles H. Garrison
Dziś gwiazdą, którą gościmy na naszych łamach, jest Napoleon
Hill, znany w całych Stanach Zjednoczonych pisarz i wykładowca,
który urządza się obecnie w Clinton. Pan Hill pochodzi z południowo-zachodniej Wirginii. Były bankier mniej więcej 30 lat temu
został wybrany przez Andrew Carnegie’ego spośród wielu innych
kandydatów do ważkiego zadania, które polegało na przeanalizowaniu strategii biznesowych niektórych amerykańskich gigantów
przemysłowych. Dzięki nieprzerwanym wysiłkom pana Hilla opracowane przez niego metody stały się znane i są wykorzystywane
zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego tekst na dziś skupia się na
zasadzie „więcej, niż trzeba” i z pewnością okaże się przydatny na
co dzień tym, którzy go przeczytają.

P

onad 30 lat temu Andrew Carnegie, schowawszy pod
biurkiem zegarek, postanowił zmierzyć czas, jaki będzie
mi potrzebny na zrozumienie i przyjęcie szansy, którą
mi dał. Szansą tą był zaszczyt opracowania amerykańskiej filozofii
39

Kup książkę

Poleć książkę

NAUKOWE PODSTAWY SUKCESU NAPOLEONA HILLA

indywidualnych osiągnięć na podstawie doświadczeń samego
pana Carnegie’ego, jak również takich osobistości jak Thomas
Edison, Henry Ford, John Wanamaker, Cyrus H. K. Curtis,
doktor Alexander Graham Bell czy inni Amerykanie, którym
udało się dokonać czegoś ważnego.
Dzięki przeprowadzonym badaniom odkryłem siedemnaście
praw rządzących indywidualnymi osiągnięciami, z których najbardziej przydatnym wydaje się nawyk robienia „więcej, niż
trzeba”.
Postanowiłem przeanalizować to prawo w dzisiejszym tekście,
ponieważ moim zdaniem świat zmierza do duchowego upadku
głównie dlatego, że większość ludzi postępuje przeciwnie i stara się
uzyskiwać coś za nic! Podejrzewam, że jest to wynik powszechnego braku zrozumienia prawdziwego duchowego sensu wspomnianego prawa. Tymczasem w ostatecznym rozrachunku to
właśnie ono jest Złotą Zasadą, którą warto stosować we wszystkich relacjach międzyludzkich we wszystkich dziedzinach życia.
Lloyd Douglas celnie uchwycił sedno tego uniwersalnego prawa
oraz zinterpretował je w książce Wspaniała obsesja, która zawsze
wywiera głęboki wpływ na wszystkie czytające ją osoby.
Stany Zjednoczone prawdopodobnie rzeczywiście potrzebują
floty morskiej, która będzie strzegła obu wybrzeży, największej
na świecie floty lotniczej, produkcji na wielką skalę materiałów
koniecznych na froncie — tak, myślę, że naprawdę tak jest, ale
najbardziej potrzebne nam, Amerykanom, jest to, abyśmy przestali
brać, nie dając nic w zamian, i abyśmy zaczęli od zaraz robić „więcej, niż trzeba”. Na wzór 56 ludzi, którzy podpisali Deklarację
Niepodległości, dając początek państwu „najbardziej zasobnemu
w wolność i pieniądze” w historii cywilizacji.
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Jest to nie tylko sposób na zbawienie duszy (chociaż część
z nas zdaje się mniej przejmować własną duszą niż grubością swojego portfela), lecz jest to także najszybszy i najpewniejszy sposób
na samostanowienie ekonomiczne — ponieważ równie pewne jak
to, że po dniu przychodzi noc, jest to, że człowiek, który robi więcej
niż to, za co mu płacą, i na dodatek robi to z pozytywnym podejściem, wcześniej czy później otrzyma wyższą zapłatę od tej, która
wynika z tego, co zrobił. Omawiane prawo sprawdzało się każdorazowo przez ponad 30 lat, kiedy je obserwowałem w praktyce.
Dla przykładu weźmy moje doświadczenie. Andrew Carnegie
powiedział: „Jeżeli podejmie pan ten dodatkowy wysiłek i włoży
20 lat bezpłatnej pracy w poszukiwania tego, co pomaga mi iść
ciągle naprzód i wyprzedzać innych, to nie tylko zostawi pan
trwały dar milionom ludzi, którzy dopiero się narodzą, ale także
rezultaty tych działań zapewnią panu bezpieczeństwo finansowe
do końca życia, nawet gdyby miał pan już więcej nie wykonywać
żadnej innej pracy zarobkowej”.
OTO DOKTOR JACOBS
Uwierzyłem w słowa pana Carnegie’ego, ponieważ potwierdził on
swoim życiem, że dobrze zna i rozumie prawa indywidualnych
osiągnięć, spośród których jedno — „więcej, niż trzeba” — stosował tak skutecznie, że jego majątek cały czas się powiększa;
ponadto pan Carnegie wspiera kształcenie ludzi, którzy chcieliby
posuwać życie do przodu własnymi siłami, zamiast usiłować coś
dostać za darmo. Osobiście zostałem wynagrodzony za swoje
wysiłki tak hojnie, że przekroczyło to moje najśmielsze i najskrytsze
oczekiwania, ponieważ obecnie amerykańska filozofia indywidualnych osiągnięć jest znana na całym świecie, a doktor William
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Plumer Jacobs, rektor Presbyterian College, i ja propagujemy jej
treść w popularnym wydaniu z myślą o tym, że będzie z niej
korzystało mnóstwo Amerykanów w ramach planu, który zarazem — mamy nadzieję — pozwoli nam powstrzymać epidemię
tak powszechnego obecnie nawyku, aby brać, nie dając nic od
siebie.
Od wielu lat pragnąłem zapoznać Amerykanów z tą filozofią
(a więc spełnić obietnicę daną panu Carnegie’emu) po kosztach
wykonania tej usługi, lecz napotykałem trudności w znalezieniu
wydawcy, który okaże się na tyle dalekowzroczny, że zastosuje
prawo „więcej, niż trzeba” i potraktuje to przedsięwzięcie jako
służbę bliźnim, a nie okazję do zarobienia.
Ostatecznie znalazłem odpowiedniego człowieka, kiedy —
wskutek niezwykłego splotu okoliczności — miałem zaszczyt
poznać doktora Jacobsa. Szukałem właściwej osoby w największych
wydawnictwach na zachodzie kraju, ale znalazłem właśnie jego
w niewielkim mieście, w Clinton w Karolinie Południowej, czyli
w ostatnim miejscu na Ziemi, gdzie bym się udał w poszukiwaniu
wizjonera, który zechce mi pomóc.
POMOC DLA MŁODYCH
Mimo wielu obowiązków zawodowych doktor Jacobs pomógł mi
przepisać w całości na nowo amerykańską filozofię indywidualnych osiągnięć. Podszedł do tej pracy z entuzjazmem, jakiego
dotąd u nikogo jeszcze nie widziałem, ponieważ dostrzegł w tej
koncepcji metodę kształtowania właściwego sposobu myślenia
u młodych (i dorosłych) Amerykanów, co wprost domaga się
wcielenia w życie, i to już teraz, jeżeli amerykański styl życia ma
przetrwać do następnego pokolenia. Wspólnie opracowaliśmy plan
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nauczania dla około 500 tysięcy młodych mężczyzn i kobiet, którzy co roku opuszczają mury tej szkoły handlowej oraz którzy
w przyszłości zostaną liderami w świecie biznesu czy przemysłu.
Zamierzamy również kształcić absolwentów szkół średnich i tych,
którzy wybierają się do koledżu.
Jest to tego rodzaju służba bliźnim, którą powinniśmy pełnić
poza kontekstem komercyjnego zysku, w imię świadomości tego,
że coraz większe długi zaciągane przez nasze pokolenie spadną
na młodych i na kolejne pokolenia (długi, w których nie chodzi
wyłącznie o pieniądze) i zniszczą amerykański styl życia — jeżeli
Amerykanie nie przestaną być chciwi i egoistyczni oraz jeżeli nie
zechcą powrócić, raz jeszcze, do prostej zasady życiowej wyjaśnionej przez Nazarejczyka w kazaniu na górze, do zasady, której
nadaliśmy formę prawa „więcej, niż trzeba”.
PRAKTYKA JEST NAJLEPSZA
Zdaniem doktora Jacobsa najlepszy sposób na nauczanie jakiejkolwiek teorii polega na stosowaniu jej w praktyce! Właśnie
dlatego rzucił się w wir pomagania przy rozpowszechnianiu amerykańskiej filozofii indywidualnych osiągnięć, mimo że mogło się
to okazać poważnym obciążeniem dla jego zasobów czasu i energii. Doktor Jacobs wierzy, że młodzi Amerykanie mają prawo
„zerwać” z przedstawicielami naszego pokolenia, którzy tylko
mnożą zobowiązania, oraz potwierdza swoje przekonanie działaniami, a nie słowami.
Żyjemy w chorym świecie, ale nie ma w nim niczego tak złego,
czego nie dałoby się naprawić, choćby z dnia na dzień, pod warunkiem że ludzie przestaną brać, nie dając nic od siebie, i zaczną
robić „więcej, niż trzeba” w duchu zalecanym przez największego
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z filozofów wszech czasów. Nieszczęśliwy naród francuski już to
odkrył, lecz niestety za późno. Wyciągnijmy zatem wnioski z tej
porażki, nie rywalizując ze sobą w zyskiwaniu, ale mając w pamięci
ostrzeżenie pewnego filozofa, który powiedział: „Pomóż swojemu
bratu przeprawić łódź przez wzburzone morze, a nawet się nie
zorientujesz, kiedy oto i twoja dobije do brzegu”.
Źródło: „Greenville Piedmont” 1941, 5 sierpnia.
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