Tytuł oryginału: Success Through A Positive Mental Attitude
Tłumaczenie: Magda Witkowska
Projekt okładki: ULABUKA
ISBN: 978-83-283-5260-5
Copyright © 1960, 1977 By Prentice-Hall, Inc.
Translation Rights granted to the Napoleon Hill Foundation.
Polish edition copyright © 2014, 2019 by Helion SA. All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage
retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne
i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą
również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/pozmyv
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TRE¥CI

PRZEDMOWA

13

WPROWADZENIE

15

CZ}¥m I
PoczÈtek drogi do sukcesu
ROZDZIA 1.

P O Z N A J N A J WA ¿ N I E J S Z k S P O ¥ R Ó D ¿ Y J k C Y C H O S Ó B

23

„JesteĂmy biedni — nie z woli Boga” • Poszukiwanie Ăwiatïa • Tajemnica jego
sukcesu • Kaĝda przeciwnoĂÊ losu niesie w sobie ziarno równowaĝnych lub wiÚkszych
korzyĂci • Prawdziwie wielki czïowiek • Jak dziaïa odpychajÈca siïa talizmanu? •
Rozbudziï w sobie inspirujÈce niezadowolenie • Twoje nastawienie nie moĝe CiÚ
skazywaÊ na niebyt • Poznaj najwaĝniejszÈ spoĂród ĝyjÈcych osób • MyĂli, którymi
naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 2.

MO¿ESZ ZMIENIm SWÓJ ¥WIAT

37

SiedemnaĂcie zasad sukcesu • W ĝyciu Ci siÚ nie poszczÚĂciïo? • Lekcja odebrana od
dziecka • UrodziïeĂ siÚ zwyciÚzcÈ • Jak przeraĝony chïopiec wzbudziï w sobie PMA •
Warto utoĝsamiaÊ siÚ z sukcesem • Co nam powie taki obraz? • Precyzyjne okreĂlenie
celu to punkt wyjĂcia do wszelkich osiÈgniÚÊ • Punkt wyjĂcia do wszelkich osiÈgniÚÊ •
Sukces masz we krwi • Kaĝdy z nas ma wiele talentów, które w sumie przewaĝajÈ
nad caïoĂciÈ indywidualnych problemów • PMA przyciÈga bogactwo • Formuïa,
która pozwala odmieniÊ swój Ăwiat • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
ROZDZIA 3.

USUWANIE MY¥LOWYCH PAJ}CZYN

51

Rozum nie moĝe byÊ jednak jedynÈ podstawÈ dziaïania • Czy nie jest tak, ĝe
dostrzegasz tylko pyïek w oku drugiego czïowieka? • W domu tego czïowieka
ponownie zapanowaïo szczÚĂcie • KïótniÚ moĝe wywoïaÊ jedno sïowo • Na poczÈtek:
porozumienie • Nauka logiki na ĝabich udkach • Potrzeba oraz pozytywne
nastawienie mogÈ stanowiÊ ěródïo motywacji do osiÈgniÚcia sukcesu • Potrzeba,
NMA a droga przestÚpstwa • Jako nastolatek sprawiaï problemy wychowawcze •
Nie wchodzi siÚ Panu Bogu w paradÚ • Ignorancja stanowi skutek bezwïadnoĂci •
MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 4. CZY O¥MIELISZ SI}
ZG}BIAm MOC SWOJEGO UMYSU?

65

Z dnia na dzieñ stajÚ siÚ coraz bogatszy! • Z dnia na dzieñ jestem coraz lepszy •
Na chwilÚ przed otwarciem siÚ wrót Ămierci • Ukryty doradca • Dlaczego SS Andrea
Doria i SS Valchem zatonÚïy? • Odrobina wiedzy moĝe byÊ niebezpieczna •
Westinghouse inwestuje w komunikacjÚ ESP • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 5.

…I C O ¥ W I } C E J

79

Problem znika, gdy dowiadujesz siÚ czegoĂ wiÚcej i przyswajasz sobie know-how •
Orville i Wilbur Wright wznieĂli siÚ w powietrze, poniewaĝ dodali coĂ wiÚcej! •
Dlaczego SÈd Najwyĝszy uznaï, ĝe to Alexander Graham Bell wynalazï telefon? •
Inspiracji do sukcesu dostarczyï milczÈcy starszy partner • Kreatywnego myĂlenia
naleĝy siÚ uczyÊ od ludzi kreatywnych • MyĂlenie kreatywne w jego wydaniu polegaïo
na „wysiadywaniu pomysïów” • …I coĂ jeszcze! Jak to wyglÈda w praktyce? • MyĂli,
którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

CZ}¥m II
PiÚÊ myĂlowych pocisków do przeprowadzenia ataku na sukces
ROZDZIA 6.

MASZ PROBLEM? TO DOBRZE!

91

Jak to zrobiÊ, aby podejĂÊ do problemu z PMA? • Los rzuciï mu wyzwanie
przeprowadzenia zmiany z PMA, gdy przebywaï w wiÚzieniu Leavenworth •
Seks moĝe siÚ staÊ ěródïem cnoty lub grzechu • Siedem cnót • W jaki sposób moĝna
przeobraziÊ siïÚ seksu w coĂ dobrego i piÚknego? • Nawet jeĂli inni ponoszÈ poraĝki,
do sukcesu wystarczy czÚsto jeden pomysï — i dziaïanie • ZbiÊ majÈtek lub osiÈgnÈÊ swoje
cele dziÚki zrozumieniu cyklów i trendów • Przewidywaï spadek i przygotowaï siÚ
do wspinaczki • Stawili czoïa wyzwaniu, kreujÈc nowe ĝycie, nowÈ energiÚ,
nowe pomysïy i nowe formy aktywnoĂci • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

8

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
ROZDZIA 7.

NAUCZ SI} WIDZIEm

103

Widzenie to proces wyuczony • Spojrzeli i dostrzegli to, co zobaczyli • Dostrzegaj
zdolnoĂci, moĝliwoĂci i punkt widzenia innych ludzi • Zadawaj sobie pytania •
Zdobyï majÈtek, poniewaĝ potrafiï skorzystaÊ z rady • MyĂli, którymi naleĝy siÚ
kierowaÊ
ROZDZIA 8.

SEKRET SKUTECZNEGO DZIAANIA

115

Znaczenie autoboděca dla jeñca wojennego • Ten dzieñ mógï byÊ stracony •
Czy boisz siÚ swoich najlepszych pomysïów? • Czy jesteĂ gotów podwoiÊ swoje
przychody? • PracÚ i przyjemnoĂÊ moĝna poïÈczyÊ • Napisz do siebie list •
MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 9.

JAK MOTYWOWAm SAMEGO SIEBIE

125

Motywowanie siebie i innych • Motywuj siebie i innych za pomocÈ magicznego
skïadnika • DziesiÚÊ podstawowych czynników motywujÈcych wszelkie ludzkie dziaïania •
Czy negatywne emocje sÈ dobre? • Co moĝna na to poradziÊ? • Formuïa sukcesu,
która zawsze siÚ sprawdza • Formuïa w praktyce • Odrobina chleba do kanapki •
Przetrwaïa siódemka • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 10.

JAK MOTYWOWAm INNYCH

135

Jak dziecko motywuje swojego ojca • List moĝe odmieniÊ czyjeĂ ĝycie na lepsze •
Jak zmotywowaÊ do pisania studenta college’u • Dobry przykïad jako ěródïo
motywacji • JeĂli chcesz zmotywowaÊ innych, wyraě to swoje pragnienie poprzez
inspirujÈcy i praktyczny poradnik • Jeĝeli wiesz, co motywuje drugiego czïowieka
do dziaïania, moĝesz go motywowaÊ • Jak motywowaÊ drugiego czïowieka •
Zastosuj metodÚ Franklina i uzyskaj rezultaty! • Przekonaj siÚ, jak dziaïa plan •
Zrób to teraz! • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

CZ}¥m III
Klucz do twierdzy bogactwa
ROZDZIA 11.

CZY DO BOGACTWA MO¿NA DOJ¥m NA SKRÓTY?

149

MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

BOGACTWO NALE¿Y PRZYCIkGAm,
A NIE ODPYCHAm
ROZDZIA 12.

151

Leĝysz w szpitalnym ïóĝku? MyĂl! • Naucz siÚ wyznaczaÊ sobie cele • Zrób ten
pierwszy krok • Odpychanie bogactwa przez NMA • Bogactwo moĝna zgromadziÊ
nawet przy niewysokim wynagrodzeniu • „Dom moich marzeñ” • MyĂli, którymi
naleĝy siÚ kierowaÊ

9

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
ROZDZIA 13.

N I E M A S Z P I E N I } D Z Y ? Z A S T O S U J OPM!

163

Dobra rada • Inwestycje z OPM • Bankier jest Twoim przyjacielem • DziÚki
planowi i OPM udaïo siÚ zarobiÊ 40 milionów dolarów • Jak W. Clement Stone kupiï
firmÚ o wartoĂci 1,6 miliona dolarów za pieniÈdze sprzedawcy • Ostrzeĝenie: kredyt
moĝe byÊ ěródïem kïopotów • Ostrzeĝenie: OPM a cykle koniunkturalne • BrakujÈcy
czynnik sukcesu • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 14.

C O R O B I m , ¿ E B Y C Z E R P A m S A T Y S F A K C J } Z P R A C Y ? 177

„CzujÚ siÚ zdrowo! CzujÚ siÚ szczÚĂliwy! CzujÚ siÚ wspaniale!” • Nastawienie ma
znaczenie • Precyzyjnie okreĂlony cel jako ěródïo entuzjazmu • Zastosuj teoriÚ stopni •
Rozbudě w sobie inspirujÈce niezadowolenie! • InspirujÈce niezadowolenie moĝe
staÊ siÚ motywacjÈ do sukcesu • Czy byïo warto? • Jak kwiatek do koĝucha •
MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 15.

WSPANIAA OBSESJA

187

Kaĝdy moĝe doĂwiadczyÊ wspaniaïej obsesji • Zaangaĝuj siÚ w szczytnÈ sprawÚ •
Nasiono myĂli zawartej w ksiÈĝce zakieïkowaïo w postaci wspaniaïej obsesji •
Wspaniaïa obsesja zwyciÚĝy pomimo przeszkód, które stanÈ na jej drodze! •
Czy pieniÈdze sÈ dobre? • Z prostej filozofii wyrosïa wspaniaïa obsesja •
DziÚki wspaniaïej obsesji ĝyje siÚ dïuĝej • Oprócz mojego brata i mnie wszyscy siedzÈ
w wiÚzieniu! • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

CZ}¥m IV
Przygotuj siÚ na sukces!
ROZDZIA 16.

JAK PODNIE¥m POZIOM ENERGII?

203

Czy to juĝ czas na ïadowanie akumulatorów? • Jak stwierdziÊ, ĝe akumulatory
wymagajÈ ïadowania? • PMA wymaga odpowiedniego poziomu energii — i na
odwrót! • Witaminy sÈ niezbÚdne dla zdrowia umysïu i ciaïa! • MyĂli, którymi
naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 17.

MO¿ESZ CIESZYm SI} DOBRYM ZDROWIEM
211

I ¿Ym DU¿EJ

Jak PMA moĝe Ci pomóc? • Noc peïna wraĝeñ • Wykorzystaj tÚ ksiÈĝkÚ jako katalizator •
„Nie zamieniïbym mojego zdrowia na jego majÈtek” • Czy za pieniÈdze moĝna kupiÊ
zdrowie fizyczne i umysïowe oraz dïuĝsze ĝycie, a takĝe szacunek innych ludzi? •
Za lekcewaĝenie zdrowia pïaci siÚ cenÚ grzechu, choroby i Ămierci! • Co siÚ dzieje
z luděmi, którzy naduĝywajÈ alkoholu? • Zawsze istnieje jakieĂ lekarstwo! • Gdy chodzi
o zdrowie, nie moĝna sobie pozwoliÊ na zgadywanie • Zawsze jest jakieĂ lekarstwo — trzeba
je tylko znaleěÊ • Zadbaj o to, aby Twoja podróĝ samochodem nie byïa TwojÈ ostatniÈ drogÈ
• Zasada PMA „Przede wszystkim bezpieczeñstwo” ratuje ĝycie • W obliczu tragedii! •
Licealistka odczuwa ból przed sprawdzianem! • Religia i psychiatria • Duszpasterz
milionów pomaga chorym! • Co nas czeka? • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

10

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
ROZDZIA 18.

CZY SZCZ}¥CIE MO¿NA PRZYCIkGAm?

225

„ChcÚ byÊ szczÚĂliwy…” • NiepeïnosprawnoĂÊ nie zamyka drogi do szczÚĂcia • SzczÚĂcie
zaczyna siÚ w domu • Gdy rodzice nie rozumiejÈ swoich dzieci • „Nie rozumiem jej”
— mówi ojciec • SzczÚĂcie w domu wymaga wyrozumiaïoĂci • PrzyciÈgaj i odpychaj
poprzez komunikaty werbalne • List moĝe daÊ szczÚĂcie • JesteĂ tym, co myĂlisz •
Zadowolenie • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 19.

POZBkD½ SI} POCZUCIA WINY

237

Poczucie winy moĝe CiÚ nauczyÊ troski o drugiego czïowieka • Aby pozbyÊ siÚ poczucia
winy, napraw wyrzÈdzonÈ szkodÚ • Aby pozbyÊ siÚ poczucia winy, przystÈp do
dziaïania • Zalecany sposób na eliminacjÚ poczucia winy • ap! • Dlaczego ludzie
schodzÈ na zïÈ drogÚ? • Gdy dochodzi do konfliktu dwóch cnót • MyĂli, którymi
naleĝy siÚ kierowaÊ

CZ}¥m V
Do dzieïa!
ROZDZIA 20. NADSZED CZAS
OCENIm WASNY WSPÓCZYNNIK SUKCESU

251

Analiza wspóïczynnika sukcesu • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 21.

OBUD½ DRZEMIkCEGO W TOBIE GIGANTA

261

Co chciaïbyĂ mieÊ? • Wyruszasz w wielkÈ podróĝ • Ta ksiÈĝka wyruszy wraz z TobÈ
w podróĝ do sukcesu • MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ
ROZDZIA 22.

NIESAMOWITY POTENCJA BIBLIOGRAFII

265

Wyraě to za poĂrednictwem ksiÈĝki • Jak czytaÊ ksiÈĝkÚ? • Biblia • Dalsza lektura •
MyĂli, którymi naleĝy siÚ kierowaÊ

11

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci

12

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 1

POZNAJ NAJWA¿NIEJSZk
SPO¥RÓD ¿YJkCYCH OSÓB

Poznaj najwaĝniejszÈ spoĂród ĝyjÈcych osób!
Poznasz jÈ gdzieĂ w trakcie lektury tej ksiÈĝki. Stanie siÚ to nagle i niespodziewanie, a wydarzeniu temu towarzyszyÊ bÚdzie szok, który odmieni caïe Twoje ĝycie.
Gdy poznasz tÚ osobÚ, odkryjesz jej sekret. Przekonasz siÚ, ĝe idzie ona przez ĝycie
z niewidzialnym talizmanem, na którym po jednej stronie widniejÈ litery PMA, po
drugiej zaĂ skrót NMA.
Ten niewidzialny talizman ma dwie nadzwyczajne moce: przyciÈga majÈtek,
sukces, szczÚĂcie i zdrowie, ale jednoczeĂnie moĝe teĝ to od Ciebie odpychaÊ —
moĝe pozbawiÊ CiÚ wszystkiego, co czyni ĝycie wartoĂciowym. DziÚki pierwszej z tych
mocy, zwanej PMA, czïowiek moĝe osiÈgnÈÊ szczyt i na nim pozostaÊ. Druga z tych
siï, NMA, ĂciÈga czïowieka ze szczytu, na który udaïo mu siÚ wspiÈÊ.
ZasadÚ dziaïania tego talizmanu moĝna zaprezentowaÊ na przykïadzie S.B. Fullera.
„JesteĂmy biedni — nie z woli Boga”. S.B. Fuller byï jednym z siedmiorga
dzieci murzyñskiego dzierĝawcy farmy w Luizjanie. ZaczÈï pracowaÊ juĝ jako piÚciolatek. Gdy miaï dziewiÚÊ lat, zajmowaï siÚ prowadzeniem muïów. Nie byïo
w tym nic niezwykïego, dzieci wiÚkszoĂci dzierĝawców farm rozpoczynaïy pracÚ
w bardzo mïodym wieku. Te rodziny akceptowaïy biedÚ jako swój los i nie staraïy
siÚ niczego wiÚcej osiÈgnÈÊ.
Mïody Fuller róĝniï siÚ jednak od swoich przyjacióï pod jednym wzglÚdem.
Otóĝ miaï nadzwyczajnÈ matkÚ, która — choÊ sama nie znaïa innego ĝycia — nie
mogïa pogodziÊ siÚ z tym, ĝe jej dzieci miaïyby wieĂÊ takie samo. Patrzyïa na Ăwiat
peïen radoĂci i dostatku i nie mogïa pogodziÊ siÚ z tym, ĝe jej rodzina ledwo wiÈĝe
koniec z koñcem. Opowiadaïa wiÚc o swoich marzeniach synowi.
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Pozytywne myĂlenie kluczem do sukcesu

„Nie powinniĂmy byÊ biedni, S.B. — mawiaïa. — Nie pozwól sobie wmówiÊ,
ĝe taka juĝ wola Boga, ĝe jesteĂmy biedni. JesteĂmy biedni — nie z woli Boga.
JesteĂmy biedni, poniewaĝ Twój ojciec nigdy nie odnalazï w sobie pragnienia zdobycia majÈtku. Nikt w naszej rodzinie nigdy nie zapragnÈï byÊ kimĂ innym, niĝ jest”.
Nikt nigdy nie odnalazï w sobie pragnienia posiadania majÈtku. Ta koncepcja
tak mocno zakorzeniïa siÚ w umyĂle Fullera, ĝe odmieniïa caïe jego ĝycie. ZaczÈï
chcieÊ byÊ bogaty. Skupiaï siÚ na tym, czego chciaï, i staraï siÚ nie myĂleÊ o tym,
czego nie chciaï. W ten sposób rozbudziï w sobie palÈce pragnienie posiadania
majÈtku. Uznaï, ĝe sprzedaĝ to najszybszy sposób na realizacjÚ tego zamierzenia.
Postanowiï sprzedawaÊ mydïo. Zajmowaï siÚ tym przez dwanaĂcie lat, chodzÈc od
drzwi do drzwi. Potem dowiedziaï siÚ, ĝe firma dostarczajÈca mu towar, ma trafiÊ
pod mïotek. Wyceniono jÈ na 150 tysiÚcy dolarów. W ciÈgu dwunastu lat pracy
i oszczÚdzania kaĝdego zbywajÈcego grosza Fuller zdoïaï odïoĝyÊ 25 tysiÚcy dolarów.
Uzgodniono, ĝe wpïaci tÚ kwotÚ, a pozostaïe 125 tysiÚcy przekaĝe w ciÈgu dziesiÚciu
dni. W umowie zapisano, ĝe jeĂli w tym czasie nie uda mu siÚ zgromadziÊ ĝÈdanej
kwoty, zaliczka mu przepadnie.
PracujÈc jako sprzedawca mydïa przez dwanaĂcie lat, S.B. Fuller nabraï wielkiego szacunku i podziwu dla wielu ludzi biznesu. Teraz to wïaĂnie do nich postanowiï siÚ zwróciÊ. PieniÈdze otrzymaï zarówno od przyjacióï, jak i z firm kredytowych i od grup inwestycyjnych. W przededniu wyznaczonego terminu miaï 115
tysiÚcy dolarów. Brakowaïo mu 10 tysiÚcy.
Poszukiwanie Ăwiatïa. „Wykorzystaïem wszystkie potencjalne ěródïa kredytowania — wspomina. — Byï juĝ póěny wieczór. UklÈkïem w ciemnym pokoju i zaczÈïem siÚ modliÊ. Prosiïem Boga, ĝeby skierowaï mnie do osoby, która poĝyczyïaby
mi 10 tysiÚcy dolarów przed upïywem wyznaczonego terminu. Powiedziaïem sam
do siebie, ĝe bÚdÚ jechaÊ 61. UlicÈ tak dïugo, aĝ trafiÚ na pierwsze Ăwiatïo w jakimĂ
zakïadzie. Poprosiïem Boga, aby poprzez to Ăwiatïo daï mi swojÈ odpowiedě”.
S.B. Fuller wyjechaï na 61. UlicÚ w Chicago o jedenastej wieczorem. W koñcu,
po pokonaniu kilku przecznic, dostrzegï Ăwiatïo w biurze firmy budowlanej.
Wszedï do Ărodka. Przy biurku siedziaï mÚĝczyzna, którego Fuller ledwo znaï.
Byï zmÚczony od pracy do póěna w nocy. Fuller wiedziaï, ĝe musi odwaĝnie rozegraÊ
sprawÚ.
„Chce pan zarobiÊ tysiÈc dolarów?” — zapytaï prosto z mostu.
PrzedsiÚbiorca budowlany zdumiaï siÚ na děwiÚk tych sïów.
„Tak, oczywiĂcie — powiedziaï. — OczywiĂcie”.
„W takim razie proszÚ wypisaÊ czek na 10 tysiÚcy dolarów, a ja je panu zwrócÚ
razem z tysiÈcem zysku” — to miaï mu powiedzieÊ Fuller. Podaï przy tym nazwiska
wszystkich innych ludzi, którzy zdecydowali siÚ udzieliÊ mu poĝyczki, i wyjaĂniï
dokïadnie charakter swojego przedsiÚwziÚcia.
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Tajemnica jego sukcesu. Tamtej nocy Fuller wyszedï z zakïadu z czekiem opiewajÈcym na 10 tysiÚcy dolarów. Póěniej uzyskaï pakiet kontrolny nie tylko w tamtej
firmie, ale równieĝ w siedmiu innych, w tym w czterech firmach kosmetycznych,
firmie produkujÈcej wyroby poñczosznicze, firmie wytwarzajÈcej etykiety oraz
w gazecie. Gdy niedawno poprosiliĂmy, aby zechciaï razem z nami zastanowiÊ siÚ
nad sekretem swojego sukcesu, przytoczyï wypowiedě swojej matki sprzed wielu lat:
„JesteĂmy biedni — nie z woli Boga. JesteĂmy biedni, poniewaĝ ojciec nigdy
nie odnalazï w sobie pragnienia zdobycia majÈtku. Nikt w naszej rodzinie nigdy
nie zapragnÈï byÊ kimĂ innym, niĝ jest”.
Powiedziaï nam: „To jest tak, ĝe ja wiedziaïem, czego chcÚ, nie wiedziaïem tylko,
jak to osiÈgnÈÊ. Czytaïem wiÚc BibliÚ oraz ksiÈĝki inspiracyjne. Modliïem siÚ o wiedzÚ,
która pozwoliïaby osiÈgnÈÊ moje cele. Trzy ksiÈĝki odegraïy istotnÈ rolÚ w procesie
urzeczywistniania mojego pragnienia, a mianowicie: (1) Biblia, (2) MyĂl i bogaÊ siÚ
oraz (3) The Secret of the Ages. ½ródïem najwiÚkszej inspiracji byïa dla mnie Biblia.
Gdy siÚ wie, czego siÚ chce, ïatwiej jest to dostrzec, gdy siÚ to napotka. Gdy siÚ
na przykïad czyta ksiÈĝkÚ, od razu zauwaĝa siÚ w niej szanse na osiÈgniÚcie tego,
czego siÚ pragnie”.
S.B. Fuller nosiï ze sobÈ niewidzialny talizman, na którym z jednej strony nadrukowano litery PMA, a na odwrocie skrót NMA. Obróciï go literami PMA do
góry i staïa siÚ rzecz niezwykïa. Udaïo mu siÚ urzeczywistniÊ wizjÚ, która dotychczas zdawaïa siÚ naleĝeÊ jedynie do sfery marzeñ.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe na poczÈtku swojej drogi S.B. Fuller znajdowaï siÚ w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niĝ wiÚkszoĂÊ z nas. Mimo to postawiï sobie ambitne cele i dÈĝyï do ich realizacji. OczywiĂcie wybór celów to kwestia indywidualna.
W dzisiejszych czasach, w tym kraju, kaĝdy z nas ma prawo powiedzieÊ: „Wybieram to. To wïaĂnie najbardziej chciaïbym osiÈgnÈÊ”. O ile tylko cel ten nie stoi
w sprzecznoĂci z prawami boskimi lub spoïecznymi, czïowiek moĝe osiÈgnÈÊ to, co
sobie zamierzyï. PodejmujÈc próbÚ, nie masz nic do stracenia, moĝesz tylko zyskaÊ. Sukces
osiÈgajÈ i utrzymujÈ ci, którzy trzymajÈ siÚ PMA.
Tylko od Ciebie zaleĝy, co starasz siÚ osiÈgnÈÊ. Nie kaĝdy chciaïby iĂÊ w Ălady
S.B. Fullera, który odpowiada za funkcjonowanie duĝych firm produkcyjnych. Nie
kaĝdy byïby skïonny zapïaciÊ wysokÈ cenÚ za to, aby zostaÊ wybitnym artystÈ.
Wiele osób zupeïnie inaczej zapatruje siÚ na kwestiÚ bogactwa w ĝyciu. Sukces to
umiejÚtnoĂÊ prowadzenia ĝycia codziennego w taki sposób, aby osiÈgnÈÊ ogólne
szczÚĂcie i doĂwiadczyÊ miïoĂci. Ty równieĝ moĝesz osiÈgnÈÊ tak rozumiane bogactwo, ale teĝ bogactwo w innych formach. Wybór naleĝy do Ciebie.
Bez wzglÚdu jednak na to, czy podobnie jak S.B. Fuller przez sukces rozumiesz majÈtek, czy teĝ pragniesz odkryÊ nowy pierwiastek chemiczny, napisaÊ
dzieïo muzyczne, wyhodowaÊ róĝÚ lub wychowaÊ dziecko — niewidzialny talizman z literami PMA po jednej stronie i skrótem NMA po drugiej moĝe CiÚ do
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niego doprowadziÊ. Poprzez PMA przyciÈgasz to, co dobre i poĝÈdane, natomiast
NMA je odpycha.
Kaĝda przeciwnoĂÊ losu niesie w sobie ziarno równowaĝnych lub wiÚkszych korzyĂci. KtoĂ mógïby zapytaÊ: „A co z niepeïnosprawnoĂciÈ fizycznÈ? Jak
wówczas pomaga zmiana nastawienia?”. Odpowiedzi dostarczy byÊ moĝe historia
Toma Dempseya, chïopca niepeïnosprawnego od urodzenia.
Tom urodziï siÚ bez poïowy prawej stopy i z tylko czÚĂciowo rozwiniÚtym prawym ramieniem. Jako chïopiec marzyï, aby móc uprawiaÊ sport jak inne dzieci
w jego wieku. Bardzo chciaï graÊ w futbol. ZnajÈc to jego marzenie, rodzice postanowili zamówiÊ dla niego protezÚ stopy. Zostaïa ona wykonana z drewna i oprawiona w specjalny but futbolowy. Godzina po godzinie, dzieñ po dniu Tom Êwiczyï kopanie piïki tÈ swojÈ drewnianÈ stopÈ. mwiczyï zdobywanie punktów z coraz
wiÚkszej odlegïoĂci, aĝ w koñcu osiÈgnÈï takÈ sprawnoĂÊ, ĝe zostaï zatrudniony
przez New Orleans Saints.
Gdy w ostatnich dwóch sekundach meczu Tom Dempsey wykonaï (swojÈ kalekÈ nogÈ) wykop, dziÚki któremu zdobyï punkt z rekordowej odlegïoĂci 63 jardów,
wrzask 66 190 fanów futbolu niósï siÚ po caïych Stanach Zjednoczonych. Byïa to
najwiÚksza odlegïoĂÊ, z jakiej zawodowy futbolista kiedykolwiek zdobyï punkt poprzez wykop. DziÚki temu druĝyna Saints wygraïa z Detroit Lions 19 do 17.
„JakiĂ cud sprawiï, ĝe przegraliĂmy” — powiedziaï trener zespoïu z Detroit
Joseph Schmidt. Wiele osób podzielaïo jego zdanie, uznajÈc ten cud za odpowiedě
na modlitwy.
„To nie Tom Dempsey, ale Bóg wykonaï ten wykop” — powiedziaï Wayne
Walker z druĝyny Detroit Lions.
ByÊ moĝe powiesz: „Ciekawe, ale co ta historia oznacza dla mnie?”.
OdpowiedzielibyĂmy na to: „Niewiele — chyba ĝe wyrobisz w sobie nawyk dostrzegania pewnych uniwersalnych zasad, odnoszenia siÚ do nich oraz przyswajania
ich sobie i wykorzystywania jako wïasne. NastÚpnie powinieneĂ podjÈÊ stosowne
dziaïania”.
Jakieĝ to zasady moĝna sformuïowaÊ na podstawie historii Toma Dempseya,
bez wzglÚdu na to, czy siÚ jest niepeïnosprawnym fizycznie, czy nie? Otóĝ zarówno
doroĂli, jak i dzieci mogÈ siÚ z niej nauczyÊ, ĝe:
x WielkoĂÊ staje siÚ udziaïem tych, którzy rozbudzajÈ w sobie palÈce pragnienie

osiÈgniÚcia ambitnych celów.
x Sukces osiÈgajÈ i utrzymujÈ ludzie, którzy podejmujÈ starania i zachowujÈ PMA.
x Aby zostaÊ ekspertem w dowolnej dziedzinie ludzkiej aktywnoĂci, trzeba ÊwiczyÊ,

ÊwiczyÊ i jeszcze raz ÊwiczyÊ.
x Wysiïek i praca mogÈ stanowiÊ ěródïo dobrej zabawy, o ile tylko wyznaczy siÚ

odpowiednie cele.
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x Kaĝda przeciwnoĂÊ losu niesie w sobie ziarno równowaĝnych lub wiÚkszych ko-

rzyĂci, o ile tylko zachowuje siÚ PMA i dÈĝy do sukcesu.
x ½ródïem najwiÚkszej siïy czïowieka jest modlitwa.

Aby przyswoiÊ sobie i zastosowaÊ te zasady, naleĝy obróciÊ niewidzialny talizman na stronÚ PMA.
PiszÈc poetyckie zdanie: „Jestem panem mojego losu, jestem kapitanem mojej
duszy”, Henley chciaï nam przekazaÊ, ĝe kaĝdy z nas jest panem swojego losu,
poniewaĝ jest przede wszystkim panem wïasnego nastawienia. Nasze nastawienie
ksztaïtuje naszÈ przyszïoĂÊ. To prawo o charakterze uniwersalnym. Poeta mógïby
nawet mocniej podkreĂliÊ, ĝe prawo to dziaïa zarówno w przypadku konstruktywnego, jak i destruktywnego nastawienia. Zgodnie ze wspomnianym prawem nasze
myĂli i nastawienie naszego umysïu — jakiekolwiek by ono nie byïo — znajduje
przeïoĝenie na naszÈ fizycznÈ rzeczywistoĂÊ. Nasza rzeczywistoĂÊ ksztaïtuje w takim
samym stopniu pod wpïywem myĂli o biedzie, jak pod wpïywem myĂli o bogactwie.
Gdy myĂlimy o sobie ambitnie, zaczynamy okazywaÊ innym szczodroĂÊ i ïaskawoĂÊ, a tym samym przyciÈgamy duĝe i szczodre sukcesy.
Prawdziwie wielki czïowiek. Weěmy przykïad Henry’ego J. Kaisera. Byï to
niewÈtpliwie czïowiek sukcesu, który zawdziÚcza swoje osiÈgniÚcia ambitnemu podejĂciu do samego siebie. Firmy zwiÈzane z tÈ postaciÈ dysponujÈ aktywami o ïÈcznej
wartoĂci przekraczajÈcej miliard dolarów. DziÚki jego szczodroĂci i ïaskawoĂci wobec
innych niemi zaczynali mówiÊ, ludzie kalecy rozpoczynali ĝycie peïne sensu, a tysiÈce
osób mogïo skorzystaÊ z opieki szpitalnej za symbolicznÈ opïatÈ. Wszystko to wykieïkowaïo z ziarna, które zasiaïa w sercu Kaisera jego matka.
Mary Kaiser przekazaïa swojemu synowi bezcenny dar. Wpoiïa mu wiedzÚ o najwiÚkszej wartoĂci ĝycia.
1. Bezcenny dar. Równolegle z pracÈ zawodowÈ Mary Kaiser dziaïaïa równieĝ jako
pielÚgniarka wolontariuszka i pomagaïa potrzebujÈcym. CzÚsto powtarzaïa
swojemu synowi: „Henry, niczego nie da siÚ osiÈgnÈÊ bez pracy. Gdybym nie
zostawiaïa Ci po sobie nic poza wolÈ pracy, to i tak przekazaïabym Ci najcenniejszy dar, czyli radoĂÊ z pracy”.
2. NajwiÚksza wartoĂÊ ĝycia. „To moja matka — powiedziaï pan Kaiser — wskazaïa
mi niektóre z najwiÚkszych wartoĂci ĝycia. Naleĝaïy do nich miïoĂÊ do ludzi
oraz sïuĝba na rzecz innych. MiïoĂÊ do ludzi i sïuĝba na ich rzecz, mawiaïa, to najwiÚksza wartoĂÊ ĝycia”.
Henry J. Kaiser zna moc PMA. Doskonale rozumie, co moĝe dziÚki temu osiÈgnÈÊ
dla siebie i dla swojego kraju. Rozumie równieĝ znaczenie NMA. W okresie II wojny
Ăwiatowej zbudowaï ponad póïtora tysiÈca statków. Dokonaï tego w tempie, które
wprawiïo w zdumienie caïy Ăwiat. Gdy zadeklarowaï: „Moĝemy wypuszczaÊ jednostkÚ
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typu liberty co dziesiÚÊ dni”, eksperci komentowali: „Tego siÚ nie da zrobiÊ. To niemoĝliwe!”. Tymczasem Kaiserowi siÚ udaïo. Ludzie, którzy wierzÈ, ĝe czegoĂ nie mogÈ,
odpychajÈ od siebie to, co pozytywne. OdwoïujÈ siÚ do negatywnej strony swojego
talizmanu. Ludzie, którzy wierzÈ, ĝe mogÈ, odpychajÈ to, co negatywne, a tym samym
korzystajÈ z jego pozytywnej strony.
WïaĂnie dlatego z talizmanu naleĝy korzystaÊ ostroĝnie. Strona z literami PMA
moĝe nam przynieĂÊ wszystko, co w ĝyciu najlepsze. Moĝe Ci pomóc pokonaÊ
przeciwnoĂci losu i odkryÊ wïasne mocne strony. DziÚki niej moĝesz wysforowaÊ siÚ
przed konkurentów i — podobnie jak Kaiser — dokonywaÊ rzeczy, które inni
uwaĝajÈ za nieosiÈgalne.
Strona NMA ma jednak równie wielkÈ moc. Zamiast przyciÈgaÊ szczÚĂcie i sukces, moĝe sprowadziÊ na Ciebie rozpacz i poraĝkÚ. Jak kaĝda inna siïa, równieĝ talizman moĝe byÊ niebezpieczny, jeĂli siÚ go niewïaĂciwie uĝywa.
Jak dziaïa odpychajÈca siïa talizmanu? Przytoczymy teraz niezwykle interesujÈcÈ historiÚ o tym, jak odpychajÈco dziaïa NMA. Historia wywodzi siÚ z jednego z poïudniowych stanów USA. To wïaĂnie tam — w miejscu, gdzie mieszkania
nadal ogrzewa siÚ kominkami opalanymi drewnem — ĝyï pewien drwal, czïowiek
bez sukcesów. Przez ponad dwa lata zaopatrywaï w drewno pewnego wïaĂciciela
domu. Doskonale wiedziaï, ĝe jeĂli szczapy majÈ siÚ mieĂciÊ w kominku jego klienta,
nie mogÈ mieÊ Ărednicy wiÚkszej niĝ 18 centymetrów.
Pewnego razu staïy klient zamówiï partiÚ drewna, ale nie byï obecny przy dostawie. Gdy wróciï do domu, stwierdziï, ĝe wiÚkszoĂÊ polan przekracza zamówiony
rozmiar. Zadzwoniï do drwala i poprosiï o wymianÚ bÈdě rozciÚcie zbyt duĝych
kawaïków.
„Nie mogÚ tego zrobiÊ! — usïyszaï w odpowiedzi. — To by mnie kosztowaïo
wiÚcej, niĝ jest warta caïa ta dostawa”. Po tych sïowach drwal odïoĝyï sïuchawkÚ.
WïaĂciciel domu musiaï sam porÈbaÊ drewno. Zakasaï wiÚc rÚkawy i przystÈpiï
do pracy. Mniej wiÚcej w jej poïowie w jednym z polan dostrzegï duĝÈ dziurÚ po
sÚku, w którÈ ktoĂ coĂ wïoĝyï. Chwyciï kawaïek drewna i stwierdziï, ĝe waĝy zaskakujÈco maïo, jak gdyby w Ărodku byï pusty. ZamachnÈï siÚ wiÚc siekierÈ i rozbiï
polano.
Ze Ărodka wypadïo zawiniÈtko w poczerniaïej folii aluminiowej. WïaĂciciel
domu pochyliï siÚ, podniósï je i rozpakowaï. Ku swemu zdumieniu odnalazï wewnÈtrz bardzo stare banknoty z nominaïami 50 i 100 dolarów. Powoli je przeliczyï.
W sumie znalazï dokïadnie 2250 dolarów. Nie ulegaïo wÈtpliwoĂci, ĝe banknoty
przeleĝaïy w pniu wiele lat — papier byï bowiem bardzo zniszczony. WïaĂciciel
domu wykazywaï siÚ PMA. Od razu uznaï, ĝe powinien oddaÊ pieniÈdze ich prawowitemu wïaĂcicielowi. Podniósï sïuchawkÚ i ponownie zadzwoniï do drwala.
Zapytaï go, skÈd wziÈï tÚ partiÚ drewna. Jego rozmówca po raz kolejny wykazaï siÚ
jednak NMA i udowodniï jego moc.
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„To wyïÈcznie moja sprawa — powiedziaï. — JeĂli zdradzÚ swoje sekrety, ludzie
bÚdÈ mnie ciÈgle oszukiwaÊ”. Pomimo licznych prób, wïaĂciciel domu nigdy siÚ nie
dowiedziaï, skÈd pochodziïo to drewno i kto schowaï pieniÈdze w pniu.
Moraï z tej historii wcale nie skupia siÚ wokóï ironii losu. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe to czïowiek z PMA, a nie ten z NMA, znalazï pieniÈdze. Nikt jednak nie
zaprzeczy, ĝe wszyscy ludzie miewajÈ w ĝyciu szczÚĂcie. Okazuje siÚ jednak, ĝe
NMA uniemoĝliwia ludziom wykorzystywanie takich sytuacji, podczas gdy ci skupieni na PMA podchodzÈ do ĝycia w taki sposób, ĝe nawet niekorzystne wydarzenia
potrafiÈ wykorzystaÊ we wïasnym interesie.
W firmie Combined Insurance Company of America pracowaï sprzedawca
o nazwisku Al Allen. Al pragnÈï zostaÊ jednym z wiodÈcych sprzedawców firmy.
Staraï siÚ wcielaÊ w ĝycie zasady PMA, które poznaï dziÚki lekturze inspiracyjnych
ksiÈĝek i magazynów. Przeczytaï miÚdzy innymi artykuï redakcyjny w „Success
Unlimited” zatytuïowany Develop Inspirational Dissatisfaction (Rozbudě w sobie inspirujÈce niezadowolenie). Wkrótce nadarzyïa mu siÚ okazja, aby wykorzystaÊ w praktyce to, czego siÚ w ten sposób dowiedziaï. Miaï za sobÈ zïÈ passÚ, którÈ postanowiï
jednak wykorzystaÊ, ĝeby zmieniÊ swoje nastawienie i z powodzeniem zastosowaÊ
stronÚ PMA swojego talizmanu.
Rozbudziï w sobie inspirujÈce niezadowolenie. Pewnego mroěnego zimowego dnia Al wybraï siÚ na „obchód w ciemno” po ulicach Wisconsin. Pukaï do
drzwi bez zapowiedzi i próbowaï sprzedawaÊ ubezpieczenia. Tamtego dnia nie udaïo
mu siÚ zawrzeÊ ani jednej transakcji. OczywiĂcie poczuï z tego powodu niezadowolenie. Al potrafiï jednak przeobraziÊ to niezadowolenie w „inspirujÈce niezadowolenie”.
Jak to zrobiï?
Przypomniaï sobie treĂÊ artykuïu, który przeczytaï. Zastosowaï przedstawionÈ
w nim zasadÚ. NastÚpnego dnia przed opuszczeniem miejscowego biura opowiedziaï swoim kolegom o niepowodzeniach dnia poprzedniego. Zadeklarowaï przy
tym: „Ale czekajcie! Dzisiaj pójdÚ do tych samych klientów i sprzedam im wiÚcej
ubezpieczeñ niĝ wy wszyscy razem wziÚci”.
Co zadziwiajÈce, rzeczywiĂcie mu siÚ to udaïo. Wróciï w tÚ samÈ okolicÚ i ponownie skontaktowaï siÚ ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawiaï poprzedniego
dnia. W rezultacie sprzedaï szeĂÊdziesiÈt szeĂÊ nowych polis wypadkowych!
NiewÈtpliwie moĝna tu mówiÊ o nadzwyczajnym osiÈgniÚciu. Udaïo siÚ dziÚki
„zïej passie” — dziÚki temu, ĝe poprzedniego wieczoru Al wÚdrowaï poĂród wiatru
i Ăniegu przez osiem godzin i nic nie sprzedaï. Al Allen potrafiï zmieniÊ swoje nastawienie. Potrafiï przeobraziÊ negatywne niezadowolenie, które wiÚkszoĂÊ z nas
odczuwa w obliczu poraĝki, w inspirujÈce niezadowolenie, dziÚki któremu nastÚpnego dnia odniósï sukces. Al zostaï najlepszym sprzedawcÈ firmy i dostaï awans na
managera sprzedaĝy.
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U wielu ludzi prawdziwego sukcesu spotyka siÚ wïaĂnie tÚ zdolnoĂÊ do odwrócenia niewidzialnego talizmanu i wykorzystania tej strony, która ma siïÚ PMA,
zamiast tej, która charakteryzuje siÚ NMA. WiÚkszoĂÊ z nas rozpatruje sukces jako
coĂ, co wynika z pewnego tajemniczego ěródïa i urzeczywistnia siÚ mocÈ atutów
wzglÚdem nas zewnÚtrznych — a byÊ moĝe bÚdÈcych w naszym posiadaniu, ale
przez nas niedostrzeganych. Oczywistych rzeczy czÚsto siÚ nie dostrzega. PMA
stanowi atut kaĝdego czïowieka i nie ma w tym ĝadnej tajemnicy.
Henry Ford, gdy juĝ osiÈgnÈï sukces, staï siÚ obiektem wielkiej zazdroĂci.
Ludzie wychodzili z zaïoĝenia, ĝe zawdziÚcza to swojemu szczÚĂciu, wpïywowym
przyjacioïom, geniuszowi lub innego rodzaju „sekretowi” — ĝe to wïaĂnie dziÚki
czemuĂ takiemu Ford odniósï sukces. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe niektóre z tych czynników rzeczywiĂcie odegraïy tu jakÈĂ rolÚ. Oprócz tego w grÚ wchodziïo jednak coĂ
jeszcze. ByÊ moĝe jeden na sto tysiÚcy ludzi potrafiï wskazaÊ prawdziwe ěródïo
sukcesu Forda. Nawet jednak ci nieliczni zwykle wstydzili siÚ o tym mówiÊ z uwagi
na prostotÚ sprawy. Wystarczy bowiem przyjrzeÊ siÚ dziaïaniom Forda, aby zrozumieÊ istotÚ jego „sekretu”.
Wiele lat temu Henry Ford postanowiï opracowaÊ sïynny obecnie silnik znany
jako V8. Chciaï stworzyÊ jednostkÚ napÚdowÈ zïoĝonÈ z oĂmiu cylindrów umieszczonych w pojedynczym bloku. Poleciï swoim inĝynierom opracowaÊ projekt takiego silnika. Inĝynierowie zgodnie twierdzili, ĝe nie da siÚ stworzyÊ oĂmiocylindrowego silnika spalinowego w jednym bloku.
Ford powiedziaï: „Tak czy tak skonstruujcie go jednak”.
„Ale przecieĝ — odparli — to niemoĝliwe”.
„Zabierzcie siÚ do pracy — zakomenderowaï Ford — i pracujcie dotÈd, aĝ wam
siÚ uda, choÊbyĂcie mieli wïoĝyÊ w to nie wiadomo ile wysiïku”.
Inĝynierowie przystÈpili do pracy. Nie mieli innego wyjĂcia, skoro chcieli nadal
pracowaÊ dla Forda. Po upïywie szeĂciu miesiÚcy nie mieli siÚ czym pochwaliÊ.
MinÚïo kolejne póï roku, a im nadal nie udaïo siÚ nic osiÈgnÈÊ. Im bardziej siÚ starali, tym bardziej wydawaïo im siÚ to „niemoĝliwe”.
Pod koniec roku Ford postanowiï sprawdziÊ, jak im idzie. Po raz kolejny usïyszaï, ĝe nie ma sposobu na realizacjÚ jego zaleceñ. „Pracujcie dalej — odpowiedziaï
Ford. — ChcÚ taki silnik i bÚdÚ go mieÊ”.
I co byïo dalej?
No cóĝ, okazaïo siÚ, ĝe silnik jednak da siÚ stworzyÊ. Samochód Ford napÚdzany silnikiem V8 odniósï wielki sukces na drodze, a Henry Ford i jego firma wysforowali siÚ znacznie przed konkurentów. Rywale potrzebowali wielu lat, aby nadrobiÊ stracony dystans. Ford odwoïywaï siÚ do PMA. Ty równieĝ masz tÚ moĝliwoĂÊ.
JeĂli jÈ wykorzystasz, jeĂli podobnie jak Henry Ford odwrócisz swój talizman na
wïaĂciwÈ stronÚ, Ty równieĝ moĝesz dokonywaÊ rzeczy nieprawdopodobnych. JeĂli
tylko wiesz, czego chcesz, moĝesz znaleěÊ sposób, aby to osiÈgnÈÊ.
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Czïowiek dwudziestopiÚcioletni, który przejdzie na emeryturÚ w wieku szeĂÊdziesiÚciu piÚciu lat, ma do przepracowania okoïo 100 tysiÚcy godzin. Ile poĂród
tych godzin upïynie mu pod wpïywem potÚĝnej siïy PMA? Ile spoĂród nich zmarnuje z uwagi na oszaïamiajÈce oddziaïywanie NMA?
Pytanie tylko, jak to zrobiÊ, aby Twoje ĝycie pïynÚïo pod znakiem PMA, a nie
NMA? Niektórzy ludzie zdajÈ siÚ korzystaÊ z tych siï w sposób instynktowny. Historia samochodów marki Ford pokazuje, ĝe tak wïaĂnie byïo w przypadku twórcy
tej marki. Inni ludzi muszÈ siÚ tego nauczyÊ. Al Allen zdobyï tÚ umiejÚtnoĂÊ, gdyĝ
przyswoiï sobie i przeïoĝyï na swoje ĝycie to, co przeczytaï w czasopismach i ksiÈĝkach
inspiracyjnych. Do takich ksiÈĝek naleĝy Pozytywne myĂlenie kluczem do sukcesu.
Ty równieĝ moĝesz nauczyÊ siÚ rozbudzaÊ w sobie PMA.
Niektórzy ludzie korzystajÈ z PMA przez jakiĂ czas, ale potem w obliczu przeciwnoĂci losu tracÈ wiarÚ w potencjaï tego mechanizmu. Dobrze zaczynajÈ, ale
potem pod wpïywem „zïej passy” obracajÈ talizman na niewïaĂciwÈ stronÚ. Nie dociera do nich, ĝe sukces utrzymuje siÚ dziÚki konsekwentnym wysiïkom z wykorzystaniem
PMA. Ci ludzie przypominajÈ trochÚ starego konia wyĂcigowego o imieniu „John
P. Grier”. John P. Grier byï obiecujÈcym wierzchowcem peïnej krwi angielskiej —
tak obiecujÈcym, ĝe hodowano go, szkolono i reklamowano jako jedynego konia
majÈcego szanse zatriumfowaÊ nad najlepszym koniem wyĂcigowym wszech czasów
o imieniu Man o’ War.
Twoje nastawienie nie moĝe CiÚ skazywaÊ na niebyt. W lipcu 1920 roku
w Dwyer Stakes at Aqueduct dwa konie miaïy wreszcie okazjÚ siÚ zmierzyÊ. Byï to
pamiÚtny dzieñ. Wszyscy wpatrywali siÚ uwaĝnie w bloki startowe. Dwa wierzchowce zaczÚïy w tym samym tempie, póěniej teĝ szïy ïeb w ïeb. John P. Grier
zmuszaï rywala do nadzwyczajnego wysiïku. JednÈ czwartÈ dystansu oba konie
pokonaïy w tym samym czasie. Równo przeszïy poïowÚ trasy. Po trzech czwartych
wyĂcigu ciÈgle nie byïo faworyta. Do mety konie zbliĝaïy siÚ ïeb w ïeb. Na ostatniej prostej tïum kibiców stanÈï na równe nogi, aby podziwiaÊ wyczyn Johna P.
Griera, który powoli wysuwaï siÚ na prowadzenie.
Dla dĝokeja dosiadajÈcego Man o’ Wara byï to moment kryzysu. W tej chwili
przyjÈï takie, a nie inne nastawienie. Po raz pierwszy w karierze tego wielkiego
wierzchowca dĝokej mocno uderzyï go batem po zadzie. Man o’ War zareagowaï
tak, jak gdyby jeědziec podpaliï mu ogon. Wystrzeliï do przodu i wysforowaï siÚ
przed Johna P. Griera tak, ĝe ten drugi jak gdyby zatrzymaï siÚ w miejscu. Ostatecznie pokonaï rywala o siedem dïugoĂci.
Z naszego punktu widzenia liczy siÚ jednak wpïyw poraĝki na te dwa konie.
John P. Gier byï zwierzÚciem wielkiego ducha, zwyciÚĝanie miaï we krwi. To doĂwiadczenie tak go jednak zaïamaïo, ĝe nigdy siÚ do koñca nie otrzÈsnÈï. Potem
w gonitwach wypadaï juĝ zawsze sïabo, jak gdyby nie bardzo siÚ staraï. Juĝ nigdy
nie wygraï wyĂcigu.
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Ludzie to nie konie wyĂcigowe, ale ta historia znajduje przeïoĝenie na rzeczywistoĂÊ aĝ nazbyt wielu osób, które po okresie oĝywienia gospodarczego lat dwudziestych XX wieku wyrobiïy sobie nastawienie na sukces. Dobrze im siÚ powodziïo,
wiÚc wraz z nastaniem kryzysu lat trzydziestych nagle doznali poraĝki. W tym
momencie zaïamywali siÚ, a ich nastawienie z pozytywnego zmieniaïo siÚ na negatywne. Talizman odwracaï siÚ na stronÚ NMA. Przestawali siÚ staraÊ. Podobnie
jak John P. Grier skazywali siÚ na niebyt.
Niektórzy ludzie potrafiÈ wïaĂciwie przez caïy czas odwoïywaÊ siÚ do PMA.
Inni robiÈ to przez jakiĂ czas, a potem z tego rezygnujÈ. Jeszcze inni, tak naprawdÚ
tworzÈcy znaczÈcÈ wiÚkszoĂÊ, nigdy w ogóle nie zaczynajÈ korzystaÊ z tej niesamowitej siïy.
Jak to z nimi jest? Czy mogÈ nauczyÊ siÚ korzystaÊ z PMA, tak samo jak nauczyli siÚ innych rzeczy?
Lata doĂwiadczeñ pokazujÈ, ĝe na to pytanie naleĝy udzieliÊ odpowiedzi zdecydowanie twierdzÈcej.
WïaĂnie o tym jest ta ksiÈĝka. W kolejnych rozdziaïach bÚdziemy wyjaĂniaÊ,
jak ten stan rzeczy osiÈgnÈÊ. Zdecydowanie warto siÚ postaraÊ, poniewaĝ PMA
stanowi kluczowy czynnik kaĝdego sukcesu.
Poznaj najwaĝniejszÈ spoĂród ĝyjÈcych osób. W tym dniu, w którym uznasz
wïasne PMA, poznasz teĝ najwaĝniejszÈ spoĂród ĝyjÈcych osób. Któĝ to taki? Otóĝ
najwaĝniejszÈ spoĂród ĝyjÈcych osób jesteĂ Ty — w kaĝdym razie jeĂli chodzi o Ciebie
i Twoje ĝycie. Spójrz na siebie. Czyĝ to nie prawda, ĝe dysponujesz niewidzialnym
talizmanem, na którym po jednej stronie wypisano litery PMA, na drugiej zaĂ odnotowano skrót NMA? Czym dokïadnie jest ten talizman, jaka jest natura tej siïy?
Talizmanem jest Twój umysï, a PMA to Positive Mental Attitude, czyli pozytywne
nastawienie.
Pozytywne nastawienie to nic innego, jak odpowiedni stan umysïu. Jakiĝ to
stan umysïu bÚdziemy nazywaÊ odpowiednim? W wiÚkszoĂci przypadków na taki
stan skïadaÊ siÚ bÚdÈ elementy „pozytywne”, wyraĝajÈce siÚ okreĂleniami takimi jak
wiara, prawoĂÊ, nadzieja, optymizm, odwaga, inicjatywa, szczodroĂÊ, tolerancja, wyczucie, ĝyczliwoĂÊ oraz zdrowy rozsÈdek. Czïowiek o pozytywnym nastawieniu stawia sobie ambitne cele i nieustannie dÈĝy do ich realizacji.
NMA to Negative Mental Attitude, czyli negatywne nastawienie. Stanowi ono
przeciwieñstwo PMA.
Po latach studiów nad ĝyciem ludzi sukcesu autorzy niniejszej ksiÈĝki doszli do
wniosku, ĝe to wïaĂnie pozytywne nastawienie stanowi sekret ïÈczÈcy wszystkie te
osoby.
To wïaĂnie dziÚki PMA S.B. Fuller przezwyciÚĝyï biedÚ. To wïaĂnie PMA staïo
siÚ dla Toma Dempseya ěródïem motywacji do zdobycia gola z najwiÚkszej odlegïoĂci w historii zawodowego futbolu — i to pomimo fizycznej niepeïnosprawnoĂci.
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Nie ulega teĝ wÈtpliwoĂci, ĝe to wïaĂnie z uwagi na pozytywne nastawienie Henry
J. Kaiser mógï konstruowaÊ statki w tempie jeden na dziesiÚÊ dni. Równieĝ Al Allen
ustanowiï nowy rekord sprzedaĝy dziÚki temu, ĝe potrafi odwróciÊ swój talizman
i znaleěÊ w sobie motywacjÚ, aby ponownie porozmawiaÊ z tymi samymi klientami,
którzy dzieñ wczeĂniej odrzucili jego ofertÚ.
A czy Ty wiesz, w jaki sposób wykorzystaÊ wïasny talizman? ByÊ moĝe tak,
a byÊ moĝe nie. ByÊ moĝe udaïo Ci siÚ rozbudziÊ w sobie i wzmocniÊ PMA do tego
stopnia, ĝe wszystkie waĝne marzenia Twojego ĝycia siÚ speïniajÈ. JeĂli jednak tak
nie jest, teraz — czytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ — moĝesz przyswoiÊ sobie techniki, dziÚki
którym uwolnisz siïÚ PMA i pozwolisz jej rzuciÊ czar na swoje ĝycie.
Ta ksiÈĝka opisuje, czym jest to pozytywne nastawienie oraz jak moĝna je w sobie
rozbudziÊ i wykorzystywaÊ. Stanowi ono kluczowÈ spoĂród siedemnastu zasad sukcesu
prezentowanych w tej ksiÈĝce. Sukces osiÈga siÚ poprzez poïÈczenie PMA z jednÈ
lub kilkoma spoĂród pozostaïych szesnastu zasad sukcesu. Warto je sobie przyswoiÊ.
ZapoznajÈc siÚ z treĂciÈ tej ksiÈĝki, powinieneĂ próbowaÊ zaczÈÊ wcielaÊ je w ĝycie.
CzyniÈc z poszczególnych zasad element swojego ĝycia, przyjmiesz pozytywne nastawienie w najlepszej jego postaci. DziÚki temu moĝesz liczyÊ na sukces, zdrowie,
szczÚĂcie, majÈtek oraz wszystko inne, co wyznaczasz sobie w ĝyciu jako cel.
Wszystko to moĝesz osiÈgnÈÊ — pod warunkiem wszakĝe, ĝe nie pogwaïcisz praw
Nieskoñczonej Inteligencji oraz uprawnieñ drugiego czïowieka. Takie wykroczenie
stanowi bowiem najskuteczniejszÈ formÚ oddziaïywania NMA.
W rozdziale 2. znajdziesz formuïÚ, która pomoĝe Ci utrzymaÊ pozytywne nastawienie. Przyswój jÈ sobie i zacznij jÈ stosowaÊ we wszystkich sferach swojej aktywnoĂci. DziÚki temu wkroczysz na ĂcieĝkÚ prowadzÈcÈ do sukcesu.

Pilot nr 1
MY¥LI, KTÓRYMI NALE¿Y SI} KIEROWAm

1. Poznaj najwaĝniejszÈ spoĂród ĝyjÈcych osób! TÈ osobÈ jesteĂ Ty. Twój
sukces, zdrowie, szczÚĂcie i bogactwo zaleĝÈ od tego, w jaki sposób wykorzystujesz swój niewidzialny talizman. W jaki sposób bÚdziesz go uĝywaÊ?
Wybór naleĝy do Ciebie.
2. Tym niewidzialnym talizmanem jest Twój umysï. Na jego jednej stronie
widniejÈ litery PMA (Positive Mental Attitude, czyli pozytywne nastawienie),
na drugiej zaĂ znajduje siÚ skrót NMA (Negative Mental Attitude, czyli negatywne nastawienie). To potÚĝne siïy. PMA to wïaĂciwe nastawienie w kaĝdych okolicznoĂciach. Pozytywne nastawienie ma w sobie moc przyciÈgania
tego, co dobre i piÚkne. NMA odpycha takie rzeczy. Negatywne nastawienie pozbawia CiÚ wszystkiego tego, dla czego warto ĝyÊ.
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Pytanie do samego siebie: Jak mogÚ wyrobiÊ sobie wïaĂciwe nastawienie?. BÈdě precyzyjny.
3. Winy za swój brak sukcesów nie zrzucaj na Boga. Podobnie jak S.B. Fuller,
moĝesz rozbudziÊ w sobie palÈce pragnienie sukcesu. Jak? Skupiaj siÚ na
tym, czego chcesz, i staraj siÚ nie myĂleÊ o tym, czego nie chcesz. Jak to zrobiÊ?
4. Podobnie jak S.B. Fuller, czytaj BibliÚ i ksiÈĝki inspiracyjne. ProĂ niebiosa
o wsparcie. Szukaj Ăwiatïa.
Pytanie do samego siebie: Czy uwaĝasz, ĝe naleĝy prosiÊ Boga o wsparcie?
5. Kaĝda przeciwnoĂÊ losu niesie w sobie ziarno równowaĝnych lub wiÚkszych korzyĂci dostÚpnych dla ludzi, którzy wykazujÈ siÚ PMA. Czasami pewne pozornie niekorzystne zdarzenia okazujÈ siÚ byÊ szansÈ incognito. Przekonaï
siÚ o tym niepeïnosprawny Tom Dempsey.
Pytanie do samego siebie: Czy poĂwiÚcisz czas na zastanowienie siÚ,
jak mógïbyĂ przeobraziÊ przeciwnoĂci losu w ěródïo równowaĝnych lub
wiÚkszych korzyĂci?
6. Przyjmij bezcenny dar w postaci radoĂci z pracy. Skup siÚ na najwiÚkszej
wartoĂci ĝycia, czyli na miïoĂci do ludzi i sïuĝeniu im. NaĂladujÈc Henry’ego
J. Kaisera, przyciÈgniesz do siebie duĝy i szczodry sukces. Wystarczy, ĝe
przyjmiesz PMA.
Pytanie do samego siebie: Czy w trakcie dalszej lektury tej ksiÈĝki
bÚdziesz staraï siÚ dociec, jak moĝesz rozbudzaÊ w sobie PMA?
7. Nie lekcewaĝ odpychajÈcej siïy negatywnego nastawienia. Moĝe ona
uniemoĝliwiÊ Ci wykorzystanie „dobrej passy”.
Pytanie do samego siebie: PMA przyciÈga szczÚĂcie. Jak moĝesz
uczyniÊ sobie z niego nawyk?
8. Rozczarowanie moĝe byÊ korzystne, jeĂli tylko za pomocÈ PMA przeobrazi
siÚ je w inspirujÈce niezadowolenie. Zmieñ swoje nastawienie w taki sposób,
aby poraĝka jednego dnia przerodziïa siÚ nazajutrz w sukces. Jak sÈdzisz,
w jaki sposób moĝesz rozbudziÊ w sobie inspirujÈce niezadowolenie?
9. Przyjmij PMA i uwierz, ĝe nieprawdopodobne jest moĝliwe. Powiedz sobie
to samo, co Henry Ford powiedziaï swoim inĝynierom: Pracujcie dalej!.
10. Nie daj siÚ zepchnÈÊ w niebyt z powodu swojego nastawienia. Jeĝeli
udaïo Ci siÚ osiÈgnÈÊ sukces, ale potem dopadïo CiÚ przygnÚbienie albo
z powodu niesprzyjajÈcych okolicznoĂci doznaïeĂ straty lub poraĝki, odwoïaj siÚ do ěródïa automotywacji. Powiedz sobie, ĝe sukces osiÈgajÈ ci,
którzy podejmujÈ starania i zachowujÈ PMA. DziÚki temu zïy los CiÚ nie
przytïoczy.
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Uniwersalne zasady w postaci myĂli motywujÈcych
x Kaĝda przeciwnoĂÊ losu niesie w sobie ziarno równowaĝnych lub wiÚkszych korzyĂci.
x WielkoĂÊ staje siÚ udziaïem tych, którzy rozbudzajÈ w sobie palÈce pragnienie

osiÈgniÚcia ambitnych celów.
x Sukces osiÈgajÈ i utrzymujÈ ludzie, którzy podejmujÈ starania i zachowujÈ PMA.
x Aby zostaÊ ekspertem w dowolnej dziedzinie ludzkiej aktywnoĂci, trzeba ÊwiczyÊ,

ÊwiczyÊ i jeszcze raz ÊwiczyÊ.
x ½ródïem najwiÚkszej siïy czïowieka jest modlitwa.
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