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Odkryj, że to Ty jesteś kluczem do własnego sukcesu!
Na początku było słowo. Słowo autorstwa Napoleona Hilla. W ciągu następnych dziesięcioleci
pojawiło się wielu naśladowców, którzy zaczęli tworzyć poradniki dotyczące samorozwoju
i odnoszenia sukcesu. Nikt jednak nie zdołał dorównać mistrzowi, którego książki do dziś
imponują oryginalnością, uniwersalizmem i praktycznością.
Nigdy wcześniej dzieło Hilla nie ukazało się w tak pełnej i aktualnej postaci, jak w niniejszym
wydaniu. Książka Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sobą
to niepowtarzalna okazja, by poznać klasyczne techniki pracy nad sobą, które nie przestały być
aktualne. Do dziś sprawnie radzą sobie w towarzystwie nowoczesnych, popartych naukowymi
badaniami koncepcji odnoszenia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.
Poznaj cztery złote prawa sukcesu w drodze do doskonałości.

• 1. Nawyk robienia więcej niż to, za co Ci płacą
Pierwsze prawo mówi o tym, jak nauczyć się czerpać satysfakcję ze swojej pracy i jak bardzo
możesz rozwinąć się, robiąc to, co naprawdę kochasz. Poznaj sekret ludzi wytrwałych i dowiedz
się, jak znaleźć źródła wewnętrznej motywacji. Przekonaj się, że miłość, którą wkładasz w pracę,
zwróci Ci się w dwójnasób.
• 2. Miła osobowość
Drugie prawo uświadomi Ci, jak wiele sekretów zdradza Twój wygląd i strój, Twoja mowa ciała
i mimika. Dowiedz się, czym jest osobisty magnetyzm i jak sprawić, by ludzie Ci zaufali i byli
lojalni wobec Ciebie . Naucz się robić na innych pozytywne wrażenie i zjednywać sobie przyjaciół
oraz zwolenników.

• 3. Poprawne myślenie
Trzecie prawo będzie dla Ciebie szczególnie cenną lekcją. Pokaże Ci, jak ważne są w codziennym
życiu zasady logiki, a także umiejętność wyznaczania priorytetów i gromadzenia wartościowych
informacji. Naucz się posługiwać autosugestią, przekonaj się, czym jest kreatywne myślenie
i jak możesz zacząć korzystać z potęgi bezgranicznej inteligencji.
• 4. Koncentracja
Czwarte prawo pozwoli Ci wykształcić w sobie nawyki, dzięki którym będziesz mógł z łatwością
osiągać wyznaczone cele. Odkryj, jak wielki potencjał tkwi w Twoim umyśle i jak wiele możesz
zrobić dzięki kontrolowaniu własnej uwagi i skupianiu jej na problemie tak długo, aż zostanie
rozwiązany. Naucz się w pełni panować nad sobą i swoimi myślami.
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CZOWIEK, KTÓRY ZA SWOJE USUGI
NIE OTRZYMUJE ADNEGO WYNAGRODZENIA
POZA TYM PRZYCHODZCYM W KOPERCIE,
JEST CZOWIEKIEM LE OPACANYM
BEZ WZGLDU NA TO,
ILE PIENIDZY ZAWIERA TA KOPERTA.
— Napoleon Hill
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Lekcja 9.
Nawyk robienia wicej ni to, za co Ci pac
Jeste w stanie osign wszystko, jeli tylko uwierzysz,
e jeste w stanie to zrobi!

M

oe si wydawa , e rozpoczynanie niniejszej lekcji od rozwaa na
temat mioci to odbieganie od tematu. Po zako czeniu caej lekcji

zrozumiesz jednak, e nie da si jej omówi w sposób penowartociowy
bez poruszenia tej kwestii.
Sowo mio jest tu uywane we wszystkich swoich znaczeniach. Inspiracj dla tego uczucia moe by wiele rzeczy, motywów i ludzi — jednym
z jej róde jest te praca. We my na przykad wielkich artystów, którzy
zawsze kochaj swoj prac.
Czsto syszy si jednak, e ludzie swojej pracy nienawidz, w zwizku
z czym atwo jest wyobrazi sobie prac jako zajcie nudne, mudne i niesatysfakcjonujce emocjonalnie. Rzadko czerpie si rado z pracy, któr wykonuje si wycznie w celach zarobkowych. Czas upywa powoli, w takich
okolicznociach nie da si równie unikn poczucia znudzenia i zmczenia.
Mona te jednak wykonywa prac, któr si kocha — prac dajc
satysfakcj, której wykonywania si wyczekuje i która ekscytuje. Gdy podejmujesz prac, któr kochasz, moesz pracowa przez niewiarygodnie
dugi czas, w ogóle nie zwracajc uwagi na jego upyw. Wszystko dlatego,
e skupiasz si na wyzwaniu oraz na satysfakcji pyncej z tego dziaania.
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Wytrwao zaley zatem w duej mierze od tego, jak bardzo lubisz lub

kochasz swoje zajcie albo jak bardzo go nie lubisz. Jest to punkt wyjcia do
jednej z najwaniejszych zasad tego kursu: Pracujesz najbardziej wydajnie i najszybciej oraz z najwiksz atwoci osigasz sukces, wykonujc prac, któr kochasz,
lub te prac wykonywan w imieniu osoby, któr kochasz.
Gdy tylko w dowolnym wykonywanym przez Ciebie zadaniu pojawia
si pierwiastek mioci, natychmiast ronie jako i wydajno Twojej pracy,
a jednoczenie Ty przestajesz dowiadcza wikszego zmczenia.

KOMENTARZ
Jak wida, Napoleon Hill ywi przekonanie, e znalezienie pracy, któr
si kocha, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia osigania sukcesów.
Do obszernie pisa ju o tym w poprzednich lekcjach.
Redaktorzy niniejszego wydania dziea Napoleona Hilla w kolejnych tomach dodawali komentarze, wskazujc w nich róne publikacje, ksiki i audiobooki innych autorów, które ukazay si w minionych latach, poszerzajc
tezy stawiane przez Hilla. Dwa najbardziej popularne bestsellery poruszajce
powysze zagadnienie to Wishcraft Barbary Sher oraz Do What You Love,
the Money Will Follow Marshy Sinetar. Obie ksiki nie tylko motywuj i inspiruj, lecz oferuj równie praktyczne porady na temat tego, jak zacz.

Kilka lat temu grupa ludzi zaoya osad w Luizjanie. Kupili kilkaset
akrów ziemi uprawnej i postanowili dy do urzeczywistnienia ideau,
który mia im da wiksze szczcie w yciu i mniej zmartwie — opracowali system, w ramach którego kady otrzymywa prac takiego rodzaju,
jak wykonywa najchtniej.
Ludzie ci zaoyli, e nikt nie bdzie otrzymywa adnych zarobków za
swoj prac. Kady zajmowa si tym, co robi najchtniej i do czego mia
najlepsze przygotowanie, a owoce tych wspólnych wysików staway si
wasnoci wszystkich. Mieszka cy osady mieli wasny nabia, wasn wytwórni cegie, wasne bydo, drób itd. Prowadzili wasne szkoy i wasn
drukarni, w której drukowali wasn gazet.
W osadzie zamieszka pewien szwedzki dentelmen z Minnesoty, który
zgodnie ze swoim yczeniem podj prac w drukarni. Bardzo szybko zacz
narzeka , e to zajcie mu si nie podoba, zosta zatem wyznaczony do
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pracy na roli jako kierowca cignika. Wytrzyma tam ledwie dwa dni i poprosi o przeniesienie, przydzielono go zatem do pracy przy produkcji nabiau. Z krowami równie nie radzi sobie najlepiej, trafi wic do pralni,
gdzie spdzi zaledwie jeden dzie .
Próbowa po kolei wszystkich dostpnych zaj , lecz nic nie przypado mu
do gustu. Wydawao si, e tego rodzaju spódzielczy tryb ycia po prostu mu
nie odpowiada. Ju zacz si zastanawia nad wyjazdem z osady, kiedy kto
wymyli mu jeszcze jedn posad, której nie próbowa. W ten sposób trafi do
wytwórni cegie, gdzie wrczono mu taczk i polecono, by odbiera cegy z pieca, a nastpnie transportowa je na plac i tam ukada w stosy. Min tydzie ,
a mczyzna ani razu si na nic nie poskary. Gdy zapytano go, czy odpowiada mu wykonywane zajcie, odpowiedzia: „Tak, tak prac lubi!”.
A trudno sobie wyobrazi , e kto mógby chcie wozi taczk cegy,
a jednak wanie taka praca odpowiadaa naturze tamtego czowieka. Pracowa sam, a jego zajcie nie wymagao mylenia i nie wizao si z adn
odpowiedzialnoci — wanie czego takiego szuka.
Mczyzna ten wykonywa t prac tak dugo, a nie przewióz i nie uoy
wszystkich cegie. Potem wyjecha z osady, poniewa nie byo ju dla niego
zajcia w wytwórni cegie. „Nie ma ju tej cichej i przyjemnej pracy, wic
wróc chyba do Minnesoty” — i wanie tam skierowa swe kroki.

KOMENTARZ
Histori t Hill zasysza prawdopodobnie wtedy, kiedy jako pitnastolatek poszukiwa zajcia alternatywnego dla pracy na polu lub w kopalni
wgla i ostatecznie zosta reporterem lokalnej agencji prasowej, dostarczajcej informacje wielu nieduym gazetom wydawanym z inicjatywy
Farmers’ Alliance, poprzednika spódzielni rolniczej.

Motywujca si a mi oci do wykonywanego zaj cia
Darzc swoje zajcie mioci, nie bdziesz mia trudnoci z wykonywaniem lepszej pracy i w wikszych ilociach ni te, za które Ci pac. Z tego
wzgldu sam sobie jeste winien znalezienie takiej wanie pracy, która by
Ci najbardziej odpowiadaa.
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PRACA TO UNAOCZNIONA MIO
— Kahlil Gibran

.
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Mam pene prawo dawa tego rodzaju rady, poniewa sam w ten sposób postpuj i nigdy tego nie aowaem.
Wydaje si, e to doskonay moment na przedstawienie odrobiny moich
osobistych dowiadcze

zwizanych z filozofi praw sukcesu. Chciabym

wykaza , e praca wykonywana w duchu mioci, dla samej pracy, nigdy
nie jest i nie bdzie daremna. Gdybym sam nie y zgodnie z t zasad wystarczajco dugo, by wiedzie , jak dobrze sprawdza si ona w praktyce,
moje rady mona by uzna za bezwartociowe i nieprzydatne.
Przez ponad pó wieku wykonywaem prac, której umiowanie stao si
punktem wyjcia do powstania niniejszego kursu. Mog zupenie szczerze
powiedzie , e ju sama przyjemno dowiadczana w zwizku z wykonywaniem pracy wystarczyaby mi jako wynagrodzenie — nawet gdybym
nie otrzymywa nic innego.

KOMENTARZ
Ludzie odnoszcy najwiksze sukcesy wykonuj swoj prac z pasj. Wanie pasja skania ich do powicania wikszej iloci czasu i wysiku temu,
co chc osign. Niewielu jednak odznacza si tak pasj i zaangaowaniem, jakie cechoway Napoleona Hilla.
W 1908 roku, w okresie szczególnie dotkliwej zapaci amerykaskiej
gospodarki, Hill — wówczas bez pienidzy i bez pracy — zatrudni si
w „Bob Taylor’s Magazine”. Praca nie przynosia mu co prawda wielkich
dochodów, stwarzaa jednak moliwo poznawania i opisywania gigantów przemysu i biznesu. Pierwszym z nich by twórca amerykaskiej
brany stali, multimilioner — Andrew Carnegie, który mia potem zosta
mentorem Hilla.
Carnegie by tak zafascynowany spostrzegawczoci Hilla, e po trzygodzinnym wywiadzie zaprosi go na weekend do swej posiadoci. Po dalszych dwóch dniach rozmów Carnegie powiedzia Hillowi, e jego zdaniem wielko moe osign kady, kto rozumie filozofi sukcesu i kto
zna kroki prowadzce do jego osignicia. Stwierdzi równie, e wiedz
t mona pozyska, prowadzc rozmowy z lud mi, którzy dostpili wielkoci, a nastpnie czc uzyskane w ten sposób informacje w kompleksowy
katalog zasad. Carnegie sta na stanowisku, e taka praca zajaby co najmniej dwadziecia lat i e w ten sposób powstaaby „pierwsza w historii
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ZARABIAMY NA YCIE, OTRZYMUJC. YJEMY, DAJC.
— Winston Churchill
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wiata filozofia osigni osobistych”. Rzuci Hillowi wyzwanie, nie oferujc
mu w zamian nic wicej ni umawianie spotka z wielkimi lud mi i pokrywanie kosztów podróy.
Na przyjcie propozycji Carnegiego Hill potrzebowa caych 29 sekund.
Carnegie powiedzia mu pó niej, e gdyby zastanawia si duej ni minut, oferta zostaaby wycofana, poniewa „czowiekowi, który po otrzymaniu wszystkich niezbdnych faktów nie umie podj szybkiej decyzji,
nie mona powierzy podejmowania adnych decyzji”.
To wanie niezachwiana determinacja i powicenie Hilla zadecydoway o tym, e powstaa ta i inne jego ksiki. Rozmowy Hilla z Carnegiem z tego wanie pierwszego spotkania stay si kanw pó niejszej
ksiki Myl i boga si.
Szczegóowe informacje na temat ycia Napoleona Hilla znajdziesz
w ksice i audiobooku Michaela J. Ritta Jr. i Kirka Landersa pt. Bogate ycie.
Biografia Napoleona Hilla. Ritt przez dziesi lat pracowa jako asystent
Hilla i by pierwsz osob zatrudnion w Napoleon Hill Foundation, gdzie
peni funkcj dyrektora, sekretarza i skarbnika. Ritt prezentuje w swojej
ksice wasne wspomnienia dotyczce znajomoci z Hillem oraz materiay z jego niepublikowanej autobiografii.

Rozpoczcie prac nad t filozofi zmusio mnie wiele lat temu do dokonania wyboru midzy natychmiastowymi korzyciami pieninymi, którymi
mógbym cieszy si, podejmujc wysiki o charakterze czysto komercyjnym,
a wynagrodzeniem dajcym si mierzy jedynie przez pryzmat gromadzonej
wiedzy, która pozwala peniej cieszy si otaczajcym wiatem.
Ludzie podejmujcy ukochan prac nie zawsze korzystaj w zwizku
z tym ze wsparcia swoich najbliszych. Odpieranie negatywnych uwag wygaszanych przez moich przyjació i krewnych pochaniao niebezpiecznie duo
mojej energii, szczególnie w pierwszych latach mojej dziaalnoci polegajcej
na gromadzeniu materiaów niezbdnych do przygotowania niniejszego kursu.
Odniesienia do moich wasnych dowiadcze zamieszczam tu jedynie
po to, aby adepci mojej filozofii zrozumieli, e rzadko — jeeli w ogóle —
zdarza si, by udao si podj ukochan prac i nie napotka w zwizku
z tym jakich przeszkód. Najpowaniejsz z nich najczciej okazuje si to,
e podjta praca nie przynosi na pocztku najwikszych pienidzy.
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Wad t mona sobie jednak zrekompensowa . Podejmujc prac, któr si

kocha, otrzymuje si dwie bardzo wyra ne korzyci. Po pierwsze, tego rodzaju praca przynosi zwykle korzy najwiksz ze wszystkich, czyli szczcie
— które jest bezcenne. Po drugie, jeli rozpatrywa wynagrodzenie pienine przez pryzmat caego okresu aktywnoci zawodowej, okae si ono
znacznie wiksze, gdy w duchu mioci pracuje si wydajniej i z lepszym
skutkiem, ni gdy dane zajcie wykonuje si wycznie w celach zarobkowych.
Najwikszy sprzeciw wobec podjtej przeze mnie pracy zgaszaa moja
ona. Jej zdaniem powinienem obj jakie stanowisko gwarantujce stay
miesiczny dochód. Przecie na wczeniej zajmowanych posadach dowiodem ju swojej wartoci rynkowej, dziki czemu mogem bez wikszego
wysiku zarabia od 6 do 10 tysicy dolarów rocznie.

KOMENTARZ
Wedug jednej z tabel przeliczeniowych, uwzgldniajcej jedynie inflacj,
na pocztku XXI wieku wartoci te wyraayby si kwotami od okoo 120
do okoo 200 tysicy dolarów rocznie. Wanie tyle zarabiaby dzi Hill jako
niezaleny pisarz. Trzeba jednak wzi pod uwag radykalne zmiany, jakie zaszy w brany reklamowej. Zapotrzebowanie na ludzi ze zdolnociami Hilla przeoyo si na wzrost wynagrodze znacznie przewyszajcy inflacj. Tak naprawd w tego rodzaju przeliczeniach naleaoby
uwzgldni wiele czynników i zmiennych, a róne róda podaj w tej
kwestii róne dane.
Jak wynika z danych amerykaskiego Bureau of Labor Statistics, na zakup produktów, za które w 1913 roku pacio si dolara, w 2002 roku
naleaoby przeznaczy 17,89 dolara. Gdyby wedug tych samych proporcji przeliczy potencja zarobkowy Hilla, w 2003 roku zarabiaby on
od 107 340 do 178 900 dolarów.
Powysze obliczenia dotycz jednak koszyka dóbr i usug nabywanych
przez gospodarstwa domowe, w zwizku z czym nie musz prawidowo
opisywa kwestii wynagrodze. W okresach recesji gospodarczej wielokrotnie przekonywalimy si, e mniejsza skonno ludzi do wydawania pienidzy nie przekada si na nagy spadek wynagrodze o podobn warto,
podobnie jak wzrost wydatków w lepszych okresach nie wie si z wyra nym wzrostem dochodów.
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W pewnym sensie rozumiaem stanowisko mojej ony. Mielimy przecie dorastajce dzieci, które trzeba byo ubra i wyksztaci . Regularna
pensja, nawet jeli niedua, wydawaa si koniecznoci.
Pomimo wszystkich tych logicznych argumentów postanowiem zignorowa jej rady, a take krytyk ze strony rodziny i przyjació. Byem nieugity. Podjem decyzj i chciaem zachowa si konsekwentnie.
Sprzeciw wobec mojego postpowania nie znikn cakowicie, ale z czasem zela.

wiadomo , e mój wybór powoduje pewne trudnoci dla

moich najbliszych, dodatkowo wzmagaa moje zaangaowanie w prac
nad tym, w co wierzyem.
Na szczcie nie wszyscy moi przyjaciele oceniali mój wybór jako nieroztropny. Kilkoro z nich nie tylko wierzyo, e obraem ciek prowadzc
w poblie szczytów praktycznego sukcesu, lecz nawet zachcao mnie, bym
nie ugina si pod ciarem przeciwnoci ani sprzeciwu ze strony bliskich.
Z tej niewielkiej grupy ludzi, którzy okazali mi wsparcie, gdy go tak bardzo
potrzebowaem, na szczególne wyrónienie zasuguje Edwin C. Barnes,
wspólnik w interesach Thomasa A. Edisona.
Pan Barnes zainteresowa si obran przeze mnie ciek zawodow ju
na samym pocztku. Gdyby nie jego niezachwiana wiara w suszno filozofii praw sukcesu, prawdopodobnie ugibym si pod ciarem argumentów innych osób i poszedbym po linii najmniejszego oporu.
Zapewne oszczdzioby mi to wielu smutków i nieko czcej si krytyki,
jednoczenie jednak zabioby równie wszystkie nadzieje caego mojego ycia.
W ostatecznym rozrachunku najprawdopodobniej utracibym równie to,
co najwspanialsze i najbardziej podane — szczcie. Byem w ko cu w mojej
pracy niezmiernie szczliwy, nawet w tych okresach, w których moje wynagrodzenie mona byo mierzy jedynie wielkoci moich dugów.
Edwin Barnes nie ogranicza si do wiary w suszno filozofii praw sukcesu.
Jego sukces finansowy, jak i bliskie relacje biznesowe z najwikszym wynalazc na wiecie dowodziy, e ma on wszelkie prawo wypowiada si na
temat praw umoliwiajcych osignicie sukcesu.
Swoje badania rozpoczem w przekonaniu, e sukces moe osign
kady czowiek przecitnie inteligentny, który naprawd tego pragnie i bdzie realizowa kolejne kroki (nieznanej mi jeszcze wówczas) procedury.
Chciaem pozna zasady skadajce si na t procedur i dowiedzie si, jak
mona je wykona .
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ZNAJD ZAJCIE, KTÓRE KOCHASZ,
A NIE PRZEPRACUJESZ ANI JEDNEGO DNIA
W CAYM SWOIM YCIU.
— Harvey Mackay
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Pan Barnes wierzy w ten projekt równie mocno jak ja. Co wicej, mia
on wiadomo , e Edison zawdzicza swoje niewiarygodne osignicia realizacji okrelonych zasad, które zostay potem sprawdzone i wczone do
opisywanej tu filozofii. Wychodzi on z zaoenia, e droga do gromadzenia
majtku, spokoju ducha i szczcia wiedzie poprzez przestrzeganie praw,
których kady moe si nauczy .
Podzielaem jego zdanie. Przekonanie to przeksztacio si obecnie nie
tyle w dajc si udowodni , ile wrcz w dowiedzion rzeczywisto . Mam
nadziej, e dowiadczy tego kady adept tej filozofii po uko czeniu niniejszego kursu.
Prosz pamita , e przez wszystkie te lata gromadzenia materiaów nie
tylko stosowaem omawiane tu prawo (robiem wicej ni to, za co mi pacono), lecz nawet poszedem o kilka kroków dalej — wykonywaem prac,
któr kochaem i za któr nie spodziewaem si wówczas adnego wynagrodzenia pieninego.

Rób wi cej, wi cej otrzymuj
Zostaem poproszony o wygoszenie przemówienia w Canton w stanie Ohio.
Zostao ono do dobrze nagonione, w zwizku z czym mogem spodziewa si sporego grona suchaczy. W tym samym czasie zebrania zorganizoway jednak dwie due grupy biznesmenów, wic ostatecznie moja widownia liczya szczliwe trzynacie osób.
Zawsze staem na stanowisku, e naley wkada w prac jak najwikszy wysiek bez wzgldu na to, ile otrzymuje si za swoje usugi czy jak
wielu ludziom one su. Zaczem przemawia w taki sposób, jak gdybym
mówi do tumu. Odczuwaem równie pewn niech na myl o tym, e
los si ode mnie odwróci — wic jeli kiedykolwiek wygosiem naprawd
przekonujc przemow, to stao si to wanie tamtego wieczoru.
Gdzie w gbi serca miaem jednak poczucie poraki. Dopiero nastpnego
dnia dowiedziaem si, e poprzedni wieczór mia znaczenie historyczne —
to wanie wtedy filozofia praw sukcesu nabraa prawdziwego rozpdu.
Jednym z moich trzynastu suchaczy okaza si Don R. Mellett, ówczesny wydawca gazety „Canton Daily News”.
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Po zako czeniu wystpienia wymknem si tylnymi drzwiami i wróci-

em do hotelu, poniewa nie chciaem spotka po drodze adnej z moich
trzynastu ofiar.
Nastpnego dnia zostaem zaproszony do biura pana Melletta. Skoro to
on wyszed z inicjatyw spotkania i zaprosi mnie do siebie, pozwoliem,
aby ciar prowadzenia rozmowy spocz na nim. Zacz mniej wicej takimi sowy:
„Czy nie zechciaby pan opowiedzie mi caej historii swojego ycia —
od wczesnego dzieci stwa a do dnia dzisiejszego? Chciabym, aby opisa
mi pan swoje chude i tuste lata. W ten sposób bd móg naprawd wejrze w pana dusz, pozna pana nie tylko od strony najbardziej korzystnej,
lecz ze wszystkich moliwych stron”.
Opowiadaem przez trzy godziny, a Mellett sucha. Nie pominem niczego. Opisywaem trudnoci, z którymi si zmagaem, popenione bdy i pokus nieszczerego zachowania w obliczu niesprzyjajcych okolicznoci.
Dodaem te, e zawsze zwyciaa we mnie ta lepsza strona, cho dopiero
po dugiej walce midzy mn a moim sumieniem. Opowiedziaem, jak
wpadem na pomys uporzdkowania filozofii praw sukcesu, a take o moich
wysikach zmierzajcych do zebrania informacji stanowicych jej podstaw,
wreszcie, o przeprowadzonych próbach, w wyniku których cz zgromadzonych danych wyeliminowaem, a cz uznaem za przydatne.
Kiedy sko czyem, odezwa si Mellett: „Chciabym zada panu niezwykle osobiste pytanie. Mam nadziej, e odpowie pan na nie z tak sam
szczeroci, z jak przytoczy pan histori swojego ycia. Czy na skutek
podjtych przez pana wysików udao si panu zgromadzi jakie pienidze?
A jeli nie, to czy wie pan, dlaczego tak si stao?”.
„Nie — odpowiedziaem. — Zgromadziem jedynie dowiadczenie,
wiedz i troch dugów. Cho moe to zabrzmie nieco dziwnie, przyczyna
takiego stanu rzeczy jest do prosta. Po prawdzie przez wszystkie te lata
byem tak zajty eliminowaniem czci mojej wasnej niewiedzy, co czyniem z myl o gromadzeniu i porzdkowaniu danych stanowicych podstaw filozofii praw sukcesu, e nie miaem ani moliwoci, ani chci do podejmowania dziaa o charakterze zarobkowym”.
Ku mojemu zaskoczeniu powana mina Dona Melletta przesza w umiech,
po czym pooy on rk na moim ramieniu i powiedzia: „Znaem odpowied , jeszcze zanim j pan przedstawi. Byem jedynie ciekaw, czy pan
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równie j zna. Prawdopodobnie ma pan wiadomo , e nie tylko pan jeden w imi zdobywania wiedzy zrezygnowa z natychmiastowych zysków.
Tak samo yli wszyscy wielcy filozofowie od czasów Sokratesa a po dzie
dzisiejszy”.
Sowa te byy prawdziw muzyk dla moich uszu!
Dokonaem wówczas jednego z najbardziej zawstydzajcych wyzna
w moim yciu. Obnayem swoj dusz, przyznajc si do chwilowych poraek niemal na kadym rozdrou, na jakim zdarzyo mi si do tej pory
stan . Na koniec przyznaem jeszcze, e najbardziej zagorzay zwolennik
i promotor filozofii praw sukcesu sam jak na razie nie odniós sukcesu.
To wszystko wydawao si tak bardzo niespójne! Siedziaem naprzeciw
najbardziej dociekliwego czowieka, jakiego kiedykolwiek spotkaem, dysponujcego niesamowicie przenikliwym spojrzeniem, i czuem si gupi, poniony i zaenowany.
W jednej chwili pojem absurd caej tej sytuacji – filozofia sukcesu
stworzona przez kogo, kto poniós oczywist porak! Myl ta tak bardzo
mnie uderzya, e wypowiedziaem j na gos.
„Co?! — wykrzykn Mellett. — Porak? Z pewnoci rozumie pan
rónic midzy porak a czasowym niepowodzeniem. Nie mona mówi
o porace w przypadku czowieka tworzcego jak koncepcj minimalizujc rozczarowania i trudnoci dowiadczane przez nienarodzone jeszcze
pokolenia. Co dopiero mówi o czowieku, który stworzy ca tak filozofi”.
Jeszcze tego samego dnia pan Mellett i ja zostalimy wspólnikami. Ustalilimy, e w moliwie najkrótszym czasie zrezygnuje on z posady wydawcy „Canton Daily News” i zajmie si organizacj wszystkich moich spraw.
Jednoczenie zaczem pisa kolejne artykuy do niedzielnego wydania
tej gazety, nawizujce tematyk do filozofii praw sukcesu.
Jeden z tych artykuów przyku uwag sdziego Elberta H. Gary’ego,
który by wówczas prezesem zarzdu United States Steel Corporation. Mellett
skontaktowa si wówczas z sdzi Garym, który zdecydowa si opaci
kurs praw sukcesu dla pracowników Steel Corporation.
Los zaczyna mi sprzyja . Ziarenka suby, siane przeze mnie przez
wszystkie te lata, kiedy robiem wicej ni to, za co mi pacono, w ko cu zaczynay kiekowa !
Mój wspólnik zosta zamordowany, jeszcze zanim udao nam si zrealizowa nasze plany, a sdzia Gary nie doy chwili, kiedy udao si dostosowa
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KIEDY JEST CI TRUDNO
I WSZYSCY ZACZYNAJ SI ZWRACA PRZECIW TOBIE,
A WRESZCIE CZUJESZ, E NIE WYTRZYMASZ JU
ANI MINUTY DUEJ, NIE PODDAWAJ SI,
PONIEWA WA NIE W TYM MIEJSCU
I W TEJ CHWILI LOS SI ODWRÓCI.
— Harriet Beecher Stowe

Nawyk robienia wicej ni to, za co Ci pac

47

filozofi praw sukcesu do potrzeb pracowników Steel Corporation, jednak
pamitny wieczór, gdy przemawiaem do trzynastu osób w Canton w stanie
Ohio, da pocztek caemu szeregowi wydarze , które teraz byskawicznie tocz si same, bez mojego najmniejszego udziau. Od tamtej pory wiele
znanych firm wykupio kurs praw sukcesu dla swoich pracowników.

KOMENTARZ
Porównanie informacji przedstawionych tutaj przez Hilla oraz w ksice
Bogate ycie pozwala stwierdzi, e w niniejszych rozwaaniach zosta
pominity pewien istotny szczegó. Relacj Hilla z Mellettem w 1926 roku
naleaoby uzna za przykad dziaania grupy superumysu. To wanie
Mellett zachca Hilla do gromadzenia materiaów na t ksik.
Mniej wicej w tym okresie wyszo na jaw, e gangsterzy amicy postanowienia amerykaskiej prohibicji sprzedaj narkotyki i alkohol w szkoach w Canton, a policja przyjmuje apówki w zamian za przymykanie oka
na ten proceder. Mellett zareagowa oburzeniem i napisa na ten temat
dugi tekst w „Canton Daily News”, natomiast Hill poprosi gubernatora
o rozpoczcie ledztwa stanowego w sprawie korupcji w lokalnej policji.
Niestety wikszo innych ludzi, którzy mieli szans i moliwo zrobienia
czego w tej sprawie, zostaa zastraszona przez gangsterów.
Na tydzie przed spotkaniem z sdzi Gary Mellett zosta napadnity
przed swoim domem i zamordowany przez gangstera i byego policjanta
w jednej osobie. Prawdopodobnie ten sam los spotkaby Hilla, gdyby na
skutek problemów z samochodem nie przyby on na miejsce z opó nieniem. Po powrocie do domu odebra telefon od tego samego policjanta,
który zasugerowa mu opuszczenie miasta. Poniewa pogróki zostay
sformuowane ponownie, Hill ukry si na kilka miesicy w domu swoich
krewnych w górach Zachodniej Wirginii.
W tym wanie czasie sdzia Gary zachorowa i zmar, a wraz z nim umary
nadzieje Hilla na pierwsze wydanie jego kursu powiconego sukcesowi.

Istnieje wiele doskonaych powodów, dla których powiniene ksztatowa w sobie nawyk wiadczenia wikszej iloci usug lepszej jakoci ni te,
za które Ci si paci. Mona jednak wskaza dwa szczególne powody, które
s dalece bardziej istotne od pozostaych.
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CZOWIEK, KTÓRY NIEUSTANNIE PRZYCZYNIA SI
DO MATERIALNEGO, INTELEKTUALNEGO
LUB MORALNEGO DOBROBYTU SWOJEGO
NAJBLISZEGO OTOCZENIA,
NIE BDZIE DUGO CZEKA NA NAGROD.
— Booker T. Washington
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Po pierwsze, zdobywszy reputacj czowieka, który pracuje w ten sposób, bdziesz wyrónia si na tle wszystkich tych, którzy takich usug nie
wiadcz. Kontrast ten bdzie tak wyra ny, e o Twoje usugi ludzie bd
zabiega , bez wzgldu na to, czym si zajmujesz. Moesz prawi kazania,
praktykowa prawo, pracowa jako nauczyciel lub kopa rowy — staniesz
si bardziej wartociowy i bdziesz móg da wyszej zapaty, poniewa
zasyniesz jako ten, który robi wicej ni to, za co mu pac.
Powód drugi i jednoczenie najistotniejszy ze wszystkich jest powodem
prostym i z natury swej podstawowym. Zaómy, e chciaby wzmocni
swoje prawe rami i w tym celu przywizaby je sobie do boku, aby mogo
dobrze wypocz . Czy nieuywanie rki daoby Ci si, czy raczej stao si
przyczyn saboci i atrofii?
Doskonale wiesz, e jeli Twoje prawe rami ma by silniejsze, musisz
wiczy i bardziej je obcia . Opór jest ródem siy. Najsilniejsze drzewa
w lesie to nie te, które s osonite od wichur i so ca, lecz te, które stoj na
otwartej przestrzeni i musz walczy o przetrwanie na przekór wiatrom,
ulewom i palcemu so cu.
Niniejsza lekcja ma na celu wyjani , w jaki sposób mona ujarzmi to
prawo natury — fakt, e wysiek i opór stanowi ródo siy — i zaprzc je
do pomocy w Twojej walce o osignicie sukcesu. Ksztatujc w sobie nawyk
robienia wicej ni to, za co Ci pac, w ko cu osigniesz si, która pozwoli Ci
wyj z podniesionym czoem z kadej niekorzystnej sytuacji yciowej —
nikt nie bdzie w stanie Ci powstrzyma i nikt nie bdzie chcia tego robi .
Jeeli Twój pracodawca wpadnie na niefortunny pomys wypacania Ci
pensji niszej ni ta, na jak zasugujesz, sytuacja ta nie potrwa dugo. Inni
pracodawcy dostrzeg Twoj ponadprzecitn warto i zaproponuj Ci
posad u siebie.
Sam fakt, e wikszo ludzi wiadczy moliwie jak najmniej usug i przykada si do tego tylko na tyle, na ile koniecznie musi, stanowi ródo przewagi
dla tych, którzy staraj si wiadczy wicej usug. Moesz „jako dawa rad”, wiadczc moliwie jak najmniej usug, ale tyle samo te otrzymasz —
a kiedy pracy bdzie mniej i pojawi si konieczno wprowadzenia oszczdnoci, znajdziesz si na czele listy osób do zwolnienia.
Nigdy nie otrzymaem ani jednego awansu, którego bezporednio nie
wizabym z reputacj, na jak sobie zapracowaem, wiadczc wicej usug
lepszej jakoci ni te, za które mi pacono.
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Osoby przestrzegajce tej zasady otrzymuj wiksze korzyci materialne
ni inni. Dowiadczaj równie radoci oraz poczucia satysfakcji znanego
tylko tym, którzy wiadcz takie usugi. Jeeli nie otrzymujesz adnej zapaty poza t, która przychodzi w kopercie, nie jeste opacany wystarczajco dobrze — bez wzgldu na to, ile pienidzy znajduje si w kopercie.
Moja ona przyniosa mi kiedy z biblioteki ksik Russella H. Conwella
zatytuowan Observation: Every Man His Own University. Opisuje ona przedmiot niniejszej lekcji. Odniosem wraenie, jak gdyby zostaa napisana wanie
z myl o niej. Gówne zagadnienie niniejszej lekcji opisano tam w sposób
dalece lepszy od tego, w jaki czyni to ja. Poniszy cytat z tej ksiki pozwoli stwierdzi , jak cenny diament prawdy mona znale na jej kartach:
Intelekt mona skoni do wyjrzenia daleko poza to, co widz zwykle
kobiety i mczy ni, jednak adna uczelnia wiata nie moe nam w tym
pomóc — zdolno ta jest korzyci pync z ksztatowania samego
siebie. Sami musimy j zdoby . By moe wanie dlatego umiejtno
gbokiej i uwanej obserwacji zdecydowanie czciej spotyka si u kobiet i mczyzn, którzy nigdy nie przekroczyli progu adnej uczelni,
uko czyli natomiast Uniwersytet ycia.
Przejdziemy teraz do analizy prawa, na którym opiera si caa niniejsza lekcja.

Prawo rosncych zwrotów
Zacznijmy nasz analiz od wykazania, w jaki sposób natura stosuje to
prawo w odniesieniu do ludzi uprawiajcych ziemi. Rolnik z uwag przygotowuje pole pod zasiew, sieje pszenic i czeka, a prawo rosncych
zwrotów przyniesie mu plon, gwarantujc jego wielokrotne rozmnoenie.
Gdyby nie prawo rosncych zwrotów, ludzko by wygina, poniewa
nie bylibymy w stanie uprawia i wyhodowa wystarczajcej iloci ywnoci. Gdyby nie mona byo zebra wicej, ni si zasiao, zasiewanie pól
stracioby sens.
We my sobie do serca t niezwykle istotn wskazówk otrzyman od
natury i nauczmy si stosowa j przy wiadczeniu usug, abymy mogli
uzyskiwa zwroty wiksze od woonego wysiku.
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Na pocztek chciabym podkreli , e z prawem tym nie wi si adne
brudne sztuczki — cho najwyra niej dua cz ludzi nigdy nie przyswoia
sobie tej wspaniaej prawdy, skoro wszystkie swoje wysiki wkada w to, by
otrzyma co w zamian za nic lub w zamian za co o wyra nie mniejszej
wartoci.
Prawo rosncych zwrotów ma pewn nadzwyczajn i godn uwagi
waciwo : moe ono dziaa zarówno na korzy tych, którzy usug kupuj, jak i tych, którzy j wiadcz. Aby tego dowie , wystarczy podda
analizie synny system pac minimalnych w wysokoci 5 dolarów dziennie,
opracowany przez Henry’ego Forda.
Osoby zaznajomione z tym systemem twierdz, e jego wprowadzenie
nie byo aktem filantropii ze strony Forda. Wprost przeciwnie: Ford wykorzystywa jedynie pewn logiczn zaleno biznesow, która przyniosa
mu pewnie wiksze korzyci (pienine i w obszarze reputacji) ni jakakolwiek inna polityka wdroona kiedykolwiek w jego zakadach.
Wprowadzajc system pac minimalnych, Ford przycign najlepszych
robotników na rynku i podkreli, jak wielkim przywilejem jest praca w jego fabryce.
Nie dysponuj co prawda adnymi danymi, które pozwalayby mi udowodni moj tez, jednak uwaam, e za kade pi dolarów wydanych
w ramach tej polityki Ford otrzyma usugi o wartoci co najmniej siedmiu
dolarów i pi dziesiciu centów. Mam równie powody, by przypuszcza ,
e polityka ta pozwolia Fordowi ograniczy koszty nadzoru nad pracownikami — praca w jego zakadach staa si obiektem tak wielkiego zainteresowania, e aden z pracowników nie zaryzykowaby utraty posady, pozwalajc sobie na wiadczenie usugi kiepskiej jakoci.

KOMENTARZ
Koncepcja uczestnictwa pracowniczego bardzo szybko spopularyzowaa
si w amerykaskiej gospodarce, podobnie zreszt jak inne koncepcje postulowane przez Napoleona Hilla. Od jego czasów w kadym kolejnym
dziesicioleciu mona wskaza przykady firm lub bran, w których stosowano t koncepcj w celu zwikszenia sprzeday lub podniesienia wydajnoci. Jedn z najbardziej interesujcych wariacji na ten temat wydaje si
przypadek tak zwanej nowej gospodarki oraz dotcomów, które zaczy
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DAJ LUDZIOM TROCH WICEJ, NI OCZEKUJ.
TO DOSKONAY SPOSÓB NA TO,
EBY SAM OTRZYMYWA NIECO WICEJ,
NI OCZEKUJESZ.
— Robert Half
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wyrasta jak grzyby po deszczu pod koniec lat dziewidziesitych. Cho
w oczach wielu osób biznes internetowy okaza si rozczarowaniem, nie sposób zaprzeczy, e przycign wielu najbardziej zaangaowanych i zmotywowanych pracowników dostpnych wówczas na wiatowym rynku pracy.
Pocztkowo pracownicy praktycznie wszystkich pocztkujcych firm
majcych cokolwiek wspólnego z internetem otrzymywali raczej skromne
wynagrodzenia. Elementem branowego folkloru stay si wówczas opowieci o dzieciakach wieo po szkole, które zaryway noce, aby dokoczy
pisanie jakiego programu komputerowego, albo gnie dziy si w ciasnych
boksach umieszczonych w przerobionych na ten cel magazynach, ywic
si pizz i kofein. Harowali caymi nocami, a na nogach trzymao ich
przynajmniej po czci to, e zajmowali si tym, co kochali — cho równie due znaczenie mia fakt przyczyniania si do sukcesu firmy: otrzymywali opcje na akcje, które mogli wykona, jeli ich firmie uda si wej
na gied. Jeeli tego typu firmie udawao si doprowadzi do IPO, wielu
jej pracowników praktycznie z dnia na dzie stawao si milionerami.
Historia o internetowych milionerach, którzy swoich fortun dorabiali si
z dnia na dzie, to oczywicie skrajny przykad uczestnictwa pracowniczego.
Mniej dramatyczna, cho równie doniosa wydaje si historia pewnego
sklepu ze sprztem RTV/AGD, ubraniami, artykuami instalacyjnymi itp.,
który wykorzysta to samo prawo i sta si sklepem nadzwyczajnym.
W 1962 roku Sam Walton otworzy w Rogers w stanie Arkansas pierwszy
sklep Wal-Mart, oferujcy markowe produkty po obnionych cenach. Po niedugim czasie mia ju sie sklepów obejmujc cay kraj. W 1970 roku, kiedy firma wesza na gied, Walton wprowadzi program podziau zysków
z pracownikami. Zgodnie z jego zasadami wiele zaleao od rentownoci
konkretnego sklepu. Walton wyszed z zaoenia, e jeli sukces pracowników bdzie uzaleniony od sukcesu firmy, bd si oni bardziej przykada do pracy, co przeoy si na wzrost sprzeday.
W swojej biografii, zatytuowanej Sam Walton: Made in America,
Walton wymienia dziesi przykaza zarzdzania firm:
1. Z determinacj d do osignicia postawionych sobie celów.
2. Dziel si uzyskanymi korzyciami.
3. Motywuj swoich wspópracowników.
4. Dziel si wszystkim, co wiesz.
5. Doceniaj swoich partnerów.
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6. wituj odnoszone sukcesy.
7. Suchaj wszystkich.
8. Rób wicej, ni obiecae.
9. Pracuj mdrzej od innych.
10. Toruj sobie drog.
W latach osiemdziesitych Wal-Mart mia ju 300 sklepów w caej
Ameryce Pónocnej. cznie osigay one przychody ze sprzeday przekraczajce miliard dolarów. W 1991 roku sie liczya ju 1700 sklepów
i bya najwikszym sprzedawc detalicznym na wiecie. T pozycj zajmuje
do dzi (ma 4200 sklepów na caym wiecie; s to dane z 2004 roku).
Walton uwaa, e „sukcesy odnosz nie ludzie, a zespoy”. Sam Walton
umar w 1992 roku jako najbogatszy czowiek na wiecie.

Marshall Field by prawdopodobnie jednym z najlepszych handlowców
w swoich czasach. Wspaniay sklep Field’s, znajdujcy si w Chicago, do
dzi stanowi pomnik przypominajcy o jego umiejtnoci stosowania prawa rosncych zwrotów.
Pewna klientka zdecydowaa si na zakup kosztownego stroju w sklepie
Field’s, ale go nie nosia. Dwa lata pó niej wrczya go w prezencie lubnym swojej siostrzenicy, która postanowia po cichu zwróci go do sklepu
i wymieni na inny towar — pomimo e strój sprzedano ponad dwa lata
temu i zdy ju wyj z mody.
Sklep nie tylko przyj towar z powrotem, lecz — co jeszcze waniejsze
— zrobi to bez najmniejszej dyskusji. Oczywicie nie mia adnego obowizku, prawnego czy moralnego, przyj ten jake pó ny zwrot, co dodatkowo
wiadczy o wyjtkowoci tej decyzji.
Strój zosta pierwotnie sprzedany za 50 dolarów, teraz jednak musia zosta przeceniony i sprzedany za maksymaln kwot, jak uda si za niego
uzyska . Uwany obserwator ludzkiej natury zrozumie jednak, e sklep
Field’s nie tylko nie poniós z tytuu tej transakcji adnej straty, lecz wrcz
odniós z niej pewn korzy , której nie da si wyrazi w pienidzu.
Kobieta oddajca strój wiedziaa, e nie przysuguje jej stosowne prawo.
Poniewa sklep pomimo tego umoliwi jej zwrot towaru, zostaa jego sta
klientk i opowiadaa wszem wobec, jak uczciwie zostaa obsuona w sklepie
Field’s. Z punktu widzenia sklepu wymiana towaru posuya jako doskonaa
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reklama — lepsza ni ta, jak mona by wykupi za dziesiciokrotno
wartoci wymienionego ubioru.
Sukces sklepu Field’s wynika w duej mierze ze znajomoci prawa rosncych zwrotów przez Marshalla Fielda. Wanie to prawo skonio go do
kierowania si w interesach sloganem: „Klient ma zawsze racj”.

KOMENTARZ
Podany przez Napoleona przykad polityki stosowanej przez Marshalla
Fielda po raz kolejny dowodzi, e potrafi on przewidzie zasady rzdzce
powstaniem i rozwojem sektora usug, który mielimy okazj obserwowa
w amerykaskiej gospodarce w drugiej poowie XX wieku. W latach dwudziestych, kiedy to Hill prognozowa sukces polityki stosowanej w Field’s,
wizyta w wikszoci sklepów przebiegaa zupenie inaczej ni dzisiaj. Wówczas sklep by miejscem, gdzie robio si interesy — dowiadczenie zakupów dokadnie odpowiadao temu opisowi. Klientów raczej si tolerowao,
ni obsugiwao.
Jednak ju w poowie XX wieku slogan „Klient ma zawsze racj” sta
si mantr amerykaskich firm. Dzi trudno o sklep, butik z odzie, sklep
spoywczy czy nawet firm wysykow, która bez najmniejszych dyskusji
nie przyjmowaaby zwrotów.

Kiedy robisz tylko to, za co Ci pac, nie osigasz niczego nadzwyczajnego, co mogoby zosta dostrzeone i pozytywnie skomentowane. Jeeli
natomiast wiadomie robisz wicej ni to, za co Ci pac, Twoje dziaania
skupiaj na sobie uwag wszystkich, na których oddziaujesz. To kolejny
krok do zbudowania reputacji, dziki której prawo rosncych zwrotów zacznie dziaa na Twoj korzy , bowiem reputacja ta przeoy si na wzrost
popytu na Twoje usugi.
Carol Downes podj prac u W.C. Duranta, szefa General Motors. Pocztkowo bya to zwyka, szeregowa posada, jednak Downes w krótkim czasie
zosta praw rk pana Duranta i prezesem jednej z jego firm zajmujcych
si dystrybucj samochodów. Awans na to stanowisko zawdzicza wycznie prawu rosncych zwrotów, które zacz wykorzystywa , wiadczc
wicej usug lepszej jakoci ni te, za które mu pacono.
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NIE MUSISZ OBAWIA SI KONKURENCJI
ZE STRONY CZOWIEKA, KTÓRY MÓWI:
„NIE PAC MI ZA TO, WIC NIE BD TEGO ROBI”.
ON NIGDY NA POWANIE NIE ZAGROZI TWOJEJ PRACY.
UWAAJ NATOMIAST NA OSOB,
KTÓRA NIE PRZERYWA PRACY,
DOPÓKI JEJ NIE SKOCZY,
I WIADCZY NIECO WICEJ USUG,
NI SI OD NIEJ WYMAGA.
TAKI CZOWIEK MOE ODEBRA CI PRAC
I ZEPCHN CI Z PIEDESTAU.
— Napoleon Hill
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Podczas spotkania z panem Downesem poprosiem go, aby wyjani,
w jaki sposób udao mu si tak szybko awansowa . Opowiedzia ca histori w kilku krótkich zdaniach.
„Kiedy podjem prac u pana Duranta, zauwayem, e zawsze zostawa
w biurze duo duej ni wszyscy inni. Postanowiem wówczas, e bd
postpowa tak samo. Nikt mnie o to nie prosi, pomylaem jednak, e kto
powinien by wtedy w biurze, na wypadek gdyby pan Durant potrzebowa
pomocy. Czsto zdarzao si, e pan Durant rozglda si w poszukiwaniu
kogo, kto przyniósby mu dokumenty lub wywiadczy inn niewiele znaczc usug — ja zawsze byem w gotowoci. W ten sposób pan Durant
wyrobi sobie nawyk proszenia mnie o tego rodzaju pomoc. Waciwie do tego
sprowadza si caa historia”.
W ten sposób pan Durant wyrobi sobie nawyk proszenia mnie o tego rodzaju
pomoc. Przeczytaj to zdanie raz jeszcze, poniewa niesie ono w sobie niezwykle gboki sens.
Dlaczego pan Durant wyrobi sobie taki nawyk? Poniewa pan Downes
postanowi, e zawsze bdzie w pobliu, w zasigu wzroku pana Duranta.
wiadomie stworzy sobie moliwo

wiadczenia takich usug, które

sprzyjayby dziaaniu prawa rosncych zwrotów na jego korzy .
Czy kazano mu tak postpowa ? Nie.
Czy otrzymywa za to wynagrodzenie? Tak. W charakterze wynagrodzenia otrzymywa moliwo zwrócenia na siebie uwagi czowieka, który
móg zadecydowa o jego awansie.
Zbliamy si w ten sposób do najistotniejszej czci tej lekcji. Wanie
w tym momencie chciabym podkreli , e take Ty masz tak sam moliwo wykorzystania prawa rosncych zwrotów jak pan Downes. Co wicej,
moesz zastosowa to prawo w dokadnie taki sam sposób jak on — wystarczy, e bdziesz zawsze gotów do pomocy przy wykonywaniu pracy,
od której inni stroni, poniewa nikt im za ni nie paci.
Nic nie mów. Jeeli masz cho by najmniejsz ch wypowiedzenia sów:
„Ale mój pracodawca jest inny”, nic nie mów — nawet tak nie myl.
Oczywicie, e Twój pracodawca jest inny. Ludzie bardzo si od siebie
róni, a mimo to wikszo z nas ma jedn wspóln cech — w mniejszym
lub wikszym stopniu jestemy egoistami. Wanie przez ten egoizm szefowie nie chc, aby ludzie pokroju Carola Downesa podjli prac u konkurencji.
Tak pojty egoizm moe sta si dla Ciebie ródem przewagi, a nie ciarem.
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Wszystko zaley od tego, czy uczynisz si na tyle potrzebny osobie, której
sprzedajesz swoje usugi, aby nie moga si ona bez Ciebie obej .
Jeden z najkorzystniejszych awansów w swojej karierze otrzymaem
w wyniku przypadkowego zdarzenia, które w tamtym momencie wydawao
si zupenie nieistotne. Pewnego sobotniego popoudnia zjawi si prawnik, który zajmowa biuro na tym samym pitrze co mój pracodawca. Zapyta, czy nie wiem przypadkiem, gdzie znajdzie stenografa. Potrzebowa
pomocy w sko czeniu czego jeszcze tego samego dnia.
Odpowiedziaem, e wszyscy nasi stenografowie poszli na mecz i gdyby
zjawi si pi minut pó niej, mnie te by tu ju nie byo. Zaraz jednak dodaem, e chtnie zostan w pracy i mu pomog, poniewa na mecz mog
i w dowolnym dniu, a jego praca musi zosta wykonana dzisiaj.
Wykonaem powierzone mi zadanie, a gdy prawnik zapyta, ile jest mi winien, odpowiedziaem: „Od pana wezm tysic dolarów. Od kogokolwiek
innego nie wzibym ani centa”. Mczyzna si umiechn i podzikowa.
Kiedy wygaszaem t uwag, absolutnie nie spodziewaem si otrzyma
tysica dolarów za jedno popoudnie pracy, a jednak tak si wanie stao.
Sze miesicy pó niej, kiedy ju zupenie zapomniaem o caej tej sytuacji,
prawnik wezwa mnie do siebie i zapyta, ile zarabiam. Powiedziaem mu,
a wtedy on poinformowa mnie, e chtnie zapaci mi tysic dolarów, który
mu w artach naliczyem. I tak wanie zrobi — zaoferowa mi prac, która
w cigu roku pozwalaa mi zarobi tysic dolarów wicej.
Tamtego popoudnia cakowicie niewiadomie spowodowaem, e prawo rosncych zwrotów zaczo dziaa na moj korzy — zrezygnowaem
z meczu i wywiadczyem usug z czystej gotowoci do niesienia pomocy,
a nie w celach zarobkowych.
Nie musiaem rezygnowa z wolnego sobotniego popoudnia, ale uznaem tak moliwo za przywilej. Przywilej ten okaza si niezwykle cenny,
poniewa przyniós mi tysic dolarów w gotówce i znacznie bardziej odpowiedzialne stanowisko.
O przywileju robienia wicej ni to, za co mi pac, rozmylam ju od ponad
dwudziestu piciu lat. Doszedem w ten sposób do wniosku, e godzina
dziennie powicona na wiadczenie usug, za które nikt nam nie paci, moe
przynie wiksze korzyci ni caa pozostaa cz dnia, spdzona na wykonywaniu naszych obowizków.
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KOMENTARZ
Michael Ritt, autor ksiki Bogate ycie, opowiada o licie napisanym
przez Hilla na krótko przed ukoczeniem szkoy biznesowej. List by adresowany do Rufusa Ayersa, prominentnego prawnika i grubej ryby w wiecie
biznesu, u którego Hill chcia podj prac. Oto jego tre:
„Wanie skoczyem szko biznesu i posiadam wszelkie kwalifikacje,
by pracowa jako Paski sekretarz. Nie ukrywam, i bardzo mi na tej pozycji zaley. Wiem, e z powodu braku dowiadczenia zawodowego, na
pocztku moja praca dla Pana bdzie o wiele wicej warta dla mnie ni
dla Pana samego. Z tego wanie wzgldu gotów jestem paci Panu za przywilej pracowania dla Niego.
Moe pan zada dowolnej kwoty, jak uzna Pan za odpowiedni,
pod warunkiem wszake, i pod koniec trzeciego miesica pracy kwota tej
wysokoci zostanie mi przyznana jako wynagrodzenie. Kwota, któr mam
Panu paci, moe by odjta od mojej pensji, kiedy ju zaczn zarabia”.
Ayers bez wahania zatrudni Hilla, który odniós „byskawiczny sukces.
Przychodzi do biura wczenie rano i bez wytchnienia pracowa do pó na. By wspaniaym ksigowym, nieprawdopodobnie dokadnym i zawsze
skonnym »postawi dodatkowy krok, aby zrobi co wicej ni to, za co
mu pacono«. Zasada ta staa si pó niej jedn z pozycji w jego recepcie
na sukces”1.

To nie ja stworzyem koncepcj prawa rosncych zwrotów i nie ja odkryem zasad robienia wicej ni to, za co nam pac, bdc sposobem na wykorzystanie tego prawa. Ja tylko obie te koncepcje uwzgldniem w mojej
filozofii na skutek wielu lat uwanej obserwacji si decydujcych o osiganiu sukcesu. Równie i Ty przyjmiesz te koncepcje, gdy tylko zrozumiesz
ich donioso .
Moesz rozpocz ten proces ju teraz, wykonujc eksperyment, który
otworzy Ci oczy i pozwoli Ci odkry w sobie moc, jakiej by si po sobie nie
spodziewa.

1

Michael J. Ritt Jr, Kirk Landers, Bogate ycie. Biografia Napoleona Hilla, Studio
EMKA, Warszawa 1996, s. 34 – 35 — przyp. tum.
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WSZYSCY MUSIMY WYSTRZEGA SI
DZIESICIU SABO CI. JEDN Z NICH JEST NAWYK
ZBIERANIA PLONÓW JESZCZE PRZED ZASIEWEM.
POZOSTAE DZIEWI MONA SPROWADZI
DO JEDNEJ I TEJ SAMEJ PRAKTYKI
WYMY LANIA WYMÓWEK DLA WSZYSTKICH
POPENIANYCH PRZEZ NAS BDÓW.
— Napoleon Hill
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Chciabym Ci jednak przestrzec, by nie podchodzi do tego eksperymentu z takim nastawieniem, z jakim podesza do niego pewna kobieta,
która postanowia sprawdzi prawdziwo jednego z biblijnych cytatów.
Cytat ten mówi, e wystarczy wiara wielkoci ziarnka gorczycy, by swoim
rozkazem skoni gór do przesunicia si.
Kobieta ta mieszkaa w pobliu wysokiej góry. Widziaa j z progu swoich drzwi frontowych. Pewnego wieczoru polecia górze, aby ta przesuna
si w inne miejsce. Nastpnego ranka wyskoczya z óka, pobiega do
drzwi i wyjrzaa na zewntrz, by przekona si, e góra ani drgna. „Tak
mylaam! — stwierdzia. — Wiedziaam, e si nie ruszy”.
Chciabym, aby podszed do tego eksperymentu z pen wiar, e doprowadzi on do jednego z najistotniejszych przeomów w Twoim yciu.
Celem tego eksperymentu bdzie przesunicie góry stojcej w miejscu,
w którym powinien znajdowa si Twój sukces. Aby móg si tam jednak
znale , musisz najpierw usun stamtd gór.
By moe nigdy nie zwrócie uwagi na gór, o której tu mówi, niemniej
ona stoi na Twojej drodze (chyba e ju j wczeniej usune). Co jest t
gór? Uczucie bycia oszukanym, które pojawia si za kadym razem, gdy
za wywiadczone usugi nie otrzymujesz zapaty materialnej. Uczucie to
moe wystpowa podwiadomie i niszczy fundament Twojego sukcesu
na wiele rónych sposobów, z których istoty nie zdajesz sobie sprawy.
W swojej podstawowej formie uczucie to uzewntrznia si zwykle
w stwierdzeniach w rodzaju: „Nikt mi za to nie paci, wic nie bd tego
robi, nie ma mowy”. Z pewnoci wietnie znasz postaw, o której tutaj
mowa. Spotkae si z ni wielokrotnie, ale czy cho raz poznae kogo, kto
zachowujc si w ten sposób, odnosiby sukcesy? Nie spodziewam si, eby
kiedykolwiek miao to miejsce.
Sukces osiga si na skutek zrozumienia i stosowania praw równie niezmiennych jak prawo grawitacji. Wanie dlatego prosz, aby wykona
opisywany tu eksperyment w celu dalszego zaznajomienia si z niezwykle
istotnym prawem rosncych zwrotów.
Podejmij postanowienie, e przez kolejnych sze miesicy bdziesz
przynajmniej raz dziennie wiadczy wartociow usug na rzecz co najmniej jednej osoby. Chodzi o usug, za któr nie bdziesz da ani nie
przyjmiesz pienidzy.
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Wykonaj ten eksperyment z wiar, e objawi Ci on najpotniejsze

prawa osigania sukcesu, a z pewnoci si nie rozczarujesz.
wiadczenie wspomnianych usug moe przybra dowoln form. Moesz wiadczy je osobicie jednej osobie lub wikszej grupie osób, moesz
wiadczy je równie na rzecz swojego pracodawcy w charakterze pracy
wykonywanej po godzinach. Odbiorcami Twojej usugi mog sta si równie
ludzie zupenie obcy, których nigdy wicej nie spotkasz. Liczy si przede
wszystkim to, aby swoje usugi wiadczy z chci i wycznie w celu oferowania korzyci drugiemu czowiekowi.
Jeeli wykonasz ten eksperyment z odpowiednim nastawieniem, odkryjesz to samo, co odkryli wszyscy inni, poznawszy prawo lece u podstaw — e wiadczenie usug przynosi korzyci, tak samo jak ich niewiadczenie oznacza utrat stosownej nagrody.
Ralph Waldo Emerson napisa w swoim eseju pt. „Wyrównanie”:
„Jeeli suysz niewdzicznemu panu, su mu tym usilniej. Z Boga
uczy sobie wierzyciela. Kade uderzenie bdzie odpacone. Im duej wstrzymana jest zapata, tym lepiej dla ciebie, bo skadany procent od skadanego procentu jest miar zwyczajow tego skarbowego urzdu. […]
Prawo natury gosi: Dokonaj rzeczy, a osigniesz siy; ale ci, którzy nie czyni rzeczy, nie maj si. […]
Ludzie przez cae ycie cierpi wskutek niemdrego przesdu, e
mog by oszukani. Ale jest tak samo niemoliw rzecz by oszukanym przez kogo prócz samego siebie, jak dla rzeczy jest niemoliwoci równoczenie istnie i nie istnie . Przy wszystkich naszych
ukadach jest zawsze trzecia, milczca strona. Natura i dusza rzeczy
bierze na siebie odpowiedzialno za spenienie kadej umowy —
tak, e uczciwa przysuga nie moe przynie szkody”2.
Przed rozpoczciem eksperymentu proponuj zapozna si z caoci
eseju Emersona, bowiem pomaga on zrozumie jego sens.
By moe miae ju okazj zapozna si z treci tego eseju. W takim
razie przeczytaj go jeszcze raz! Z kad kolejn lektur bdziesz odkrywa
nowe prawdy, których wczeniej nie dostrzege.
2

Ralph Waldo Emerson, Eseje, Test, Lublin 1997, s. 120, 124 — przyp. tum.
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Kilka lat temu zostaem poproszony o wygoszenie przemówienia absolutoryjnego podczas uroczystoci zako czenia studiów. W trakcie wystpienia staraem si pooy jak najwikszy nacisk na wiadczenie wicej
usug lepszej jakoci ni te, za które nam si paci.
Po zako czeniu przemówienia zostaem zaproszony na lunch przez sekretarza i rektora uczelni. W trakcie jedzenia sekretarz zwróci si nagle do
rektora: „Ju wiem, co robi ten czowiek. Próbuje wysforowa si naprzód,
wpierw pomagajc w tym innym”.
W tym krótkim stwierdzeniu zawar istot caej mojej filozofii sukcesu:
najlepszy i najkrótszy sposób na sukces to pomaga innym w jego osiganiu.
Kilka lat temu, gdy pracowaem w brany reklamowej, ca swoj klientel
zbudowaem dokadnie na tym samym fundamencie, na którym opiera si
niniejsza lekcja. Umieciem swoje nazwisko na listach wielu domów wysykowych i otrzymywaem od nich promocyjne materiay sprzedaowe. Kiedy
otrzymywaem list, ulotk lub katalog, które moim zdaniem mógbym ulepszy , dokonywaem niezbdnych poprawek, a nastpnie odsyaem je do
danej firmy. Do przesyki doczaem list wyjaniajcy, e wprowadzone
poprawki to zaledwie próbka moich umiejtnoci — e oprócz tego jednego dobrego pomysu mam jeszcze wiele innych i chtnie bd regularnie
wiadczy tej firmie moje usugi w zamian za miesiczne honorarium.
W ten sposób z kadym wysanym listem otrzymywaem nowe zlecenie.
Pewnego razu zdarzyo si, e firma przywaszczya sobie mój pomys i posuya si nim, nie wypacajc mi adnych pienidzy. Pó niej okazao si,
e wyniky z tego dla mnie same korzyci. Jeden z czonków tej firmy, który
wiedzia o tym incydencie, zaoy potem wasny biznes i dziki znajomoci
mojej pracy wykonanej dla jego byych wspólników (za któr mi nie zapacono) zatrudni mnie u siebie za pienidze ponad dwukrotnie wiksze od tych,
jakie miaem otrzyma z poprzedniej firmy.
W ten sposób na mocy prawa wyrównania odzyskaem pienidze (i to
z odsetkami), których nie otrzymaem za swoj prac z powodu nieuczciwoci kontrahenta.
Kilka lat temu poproszono mnie o wygoszenie odczytu dla studentów
Palmer School w Davenport w stanie Iowa. Mój meneder uzgodni, e wygosz to przemówienie w zamian za ówczesn standardow stawk 100 dolarów
plus koszty podróy.
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PO WICENIE NIGDY NIE JEST CAKOWICIE
ALTRUISTYCZNE, PONIEWA DAJCY
ZAWSZE OTRZYMUJE CO W ZAMIAN.
— Dolores E. McGuire
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Kiedy przybyem do Davenport, na dworcu oczekiwa na mnie komitet
powitalny. Spotkaem si wówczas z jednym z najcieplejszych przyj w caej
mojej dotychczasowej karierze. Poznaem wielu wspaniaych ludzi, od których uzyskaem wiele przydatnych dla mnie informacji. Gdy zatem poproszono mnie o wskazanie poniesionych kosztów, aby szkoa moga mi wystawi
czek, odpowiedziaem, e zostaem ju wielokrotnie wynagrodzony sam wiedz, któr stamtd wywo. Nie przyjem równie honorarium i wróciem do
Chicago z przekonaniem, e podró ta niezmiernie mi si opacia.
Nastpnego ranka dr Palmer stan przed dwoma tysicami studentów
swojej uczelni i powtórzy, co powiedziaem o wynagrodzeniu w formie
wiedzy, po czym doda: „Prowadz t szko od dwudziestu lat. Przez ten
czas do jej studentów przemawiao bardzo wielu mówców, ale to pierwsza
osoba, która odmawia przyjcia nalenego jej honorarium, poniewa uznaje,
e zapacono jej w innej postaci. Ten czowiek jest redaktorem czasopisma
o zasigu ogólnokrajowym i radz wam wykupi jego prenumerat, poniewa najwyra niej posiada to, czego bdziecie potrzebowa , kiedy ruszycie w teren i zaczniecie oferowa swoje usugi”.
W poowie tygodnia na moje konto wpyno ponad 6 tysicy dolarów
z tytuu wykupionych prenumerat. W cigu kolejnych dwóch lat ta sama
grupa uczniów oraz ich przyjaciele wykupili prenumeraty o cznej wartoci ponad 50 tysicy dolarów. Wska mi inny sposób na równie korzystn
inwestycj 100 dolarów.

KOMENTARZ
Czasopismo, o którym wspomina Hill, to „Hill’s Golden Rule”. W 1918
roku, w dniu zakoczenia I wojny wiatowej, Napoleon Hill po raz kolejny poszukiwa gównego celu swojego ycia, który jednoczenie pozwoliby mu na nie zarobi. Poniej przedstawiamy fragment eseju, w którym
Hill rozmyla nad swoj przyszoci. Tekst pochodzi z ksiki Michaela
Ritta, zatytuowanej Bogate ycie.
„Z wojny tej powstanie nowa idea, idea oparta na zotej zasadzie filozofii, idea, która kae nam zastanawia si nie nad tym, jak wykorzysta
drugiego czowieka, lecz jak wykorzysta samych siebie, by drugiemu
czowiekowi suy, aby uly mu w cierpieniu i uczyni szczliwsz jego
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LUDZIE ZAWSZE WINI OKOLICZNO CI ZA TO, KIM S.
NIE WIERZ W OKOLICZNO CI.
TEN, KTO ODNOSI NA TYM WIECIE SUKCES,
WSTAJE RANO Z ÓKA I SZUKA TAKICH
OKOLICZNO CI, JAKIE S MU POTRZEBNE.
KIEDY NIE MOE ICH ZNALE , SAM JE SOBIE TWORZY.
— George Bernard Shaw

Nawyk robienia wicej ni to, za co Ci pac

67

yciow drog. […] Aby ta filozofia yciowa zapada w serca wszystkich tych,
którzy jej potrzebuj, bd wydawa czasopismo »Hill’s Golden Rule«”3.
Hill dostarczy swój esej George’owi Williamsowi, drukarzowi z Chicago,
którego pozna podczas pracy w Biaym Domu. Czasopismo trafio do kiosków ju na pocztku stycznia 1919 roku. Poniewa Hill nie mia pienidzy
na opacenie innych autorów, wszystkie teksty napisa sam.

Przechodzimy dwa istotne okresy w yciu. W pierwszym okresie gromadzimy, klasyfikujemy i porzdkujemy wiedz, a w drugim okresie walczymy o uznanie innych. Najpierw musimy si czego nauczy . Wymaga to
zwykle wicej wysiku, ni wikszo z nas gotowa jest podj . Tymczasem
nawet gdy zdobdziemy ju umiejtnoci przydatne dla innych, trzeba ich
jeszcze przekona , e nasze usugi mog im si przyda .
Zawsze powinnimy by nie tylko gotowi, ale wrcz chtni do wiadczenia
usug midzy innymi, a waciwie przede wszystkim z tego powodu, e wraz
z kad wywiadczon usug zyskujemy okazj do udowodnienia komu,
e dysponujemy odpowiednimi umiejtnociami. Wykonujemy kolejny
krok na drodze do uzyskania uznania, którego wszyscy potrzebujemy.
Zamiast informowa wiat: „Poka mi kolor swoich pienidzy, a ja poka ci, co potrafi”, odwró t zasad i mów: „Pozwól, e poka ci kolor
mojej usugi, a jeli ci si spodoba, rzuc okiem na kolor twoich pienidzy”.
W 1917 roku pewna kobieta, zbliajca si wtedy do pi dziesitki, pracowaa jako stenograf za 15 dolarów tygodniowo. Sdzc po wysokoci jej
wynagrodzenia, raczej nie posiadaa szczególnych kompetencji do wykonywania swojej pracy.
Mniej wicej dziesi lat pó niej ta sama kobieta je dzia z cyklem wykadów i zarabiaa w ten sposób nieco ponad 100 tysicy dolarów. Co wpyno na tak ogromn zmian wysokoci jej zarobków? Nawyk robienia wicej
ni to, za co jej pac.
Kobieta ta zasyna w caym kraju jako prominentny prelegent specjalizujcy si w dziedzinie psychologii stosowanej.
Pozwól, e wyjani teraz, w jaki sposób wykorzystaa ona prawo rosncych zwrotów. Na pocztku zorganizowaa w pewnym miecie pitnacie darmowych wykadów. Kady, to chcia, móg na taki wykad przyj
3

Michael J. Ritt Jr, Kirk Landers, op. cit., s. 81, 83 — przyp. tum.
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i nic nie musia paci . Podczas tych wykadów kobieta zyskaa moliwo
wypromowania si wród swoich suchaczy. Na koniec cyklu wykadów
ogosia, e organizuje zajcia, które bd kosztowa 25 dolarów od osoby.
Do tego sprowadza si jej plan. Przez rok ta kobieta zbia may majtek,
podczas gdy w tym samym czasie znacznie bardziej biegli prelegenci zarabiali tyle, e ledwie starczao im na pokrycie wydatków. Po prostu oni nie
poznali jeszcze prawa rosncych zwrotów, na którym opiera si caa ta lekcja.

KOMENTARZ
Nieco pó niej Hill sam zastosowa t zasad, cho poczy j z najnowoczeniejsz technologi dostpn w tamtym okresie. Napoleon Hill opracowa program wykadów i przeksztaci je w audycje radiowe, a pó niej
równie w programy telewizyjne, które transmitowano na cae Stany
Zjednoczone. Byy to nieco bardziej zaawansowane wersje „darmowych”
wykadów, które zachcay suchaczy i telewidzów do bliszego zapoznania si z osob Hilla, a by moe równie do nabycia jego ksiek.
Du popularno zyskaa sobie oparta na tej samej zasadzie Metoda
Silvy, system osigania sukcesu autorstwa Josego Silvy, koncepcyjnie bardzo zbliony do nauki Napoleona Hilla. Na pocztku lat szedziesitych
w kadym wydaniu weekendowym gazety w wikszoci amerykaskich
duych miast ukazyway si reklamy darmowych kursów wstpnych, organizowanych przez lokalnego trenera certyfikowanego w Metodzie Silvy. Darmowe kursy pozwalay pozyska wystarczajco duo paccych klientów,
aby Metoda Silvy moga sta si jednym z najbardziej udanych kursów
samodoskonalenia na wiecie.
W latach osiemdziesitych zasada ta przesza kolejn ewolucj, tyle e
tym razem darmowy wykad przeksztaci si w telezakupy. W istocie swej
zasada nie ulega jednak zmianie: widownia zyskaa moliwo testowania
mówców i koncepcji. Zasada po raz kolejny potwierdzia swoj skuteczno, czego najlepszym dowodem moe by choby Anthony Robbins,
prawdziwa gwiazda wykadów motywacyjnych.

Skoro wspomniana wyej kobieta, nie dysponujc adnymi szczególnymi
kwalifikacjami, moga wykorzysta prawo rosncych zwrotów i z pozycji
stenografa (15 dolarów rocznie) awansowa na prelegenta (ponad 100 tysicy
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dolarów rocznie), dlaczego Ty nie miaby zrobi tego samego, by równie
zyska przewag, której dotychczas nie miae?
Starasz si znale sobie swoje miejsce na ziemi. By moe wkadasz
w to ju wystarczajcy wysiek, aby osign sukces wyszego rzdu — by
moe brakuje ju tylko tego, by wysiek ten wspar prawem rosncych
zwrotów. Z tego wzgldu powiniene wskaza sposób najlepszego wykorzystania tego prawa we wasnym interesie — sam jeste to sobie winien.
Kiedy po zako czeniu lektury niniejszej lekcji wrócisz do tych wczeniejszych powiconych inicjatywie i przywództwu oraz entuzjazmowi, zrozumiesz je lepiej ni poprzednio. Wspomniane lekcje oraz ta, któr wanie
czytasz, wyra nie wskazuj na konieczno wykazania si inicjatyw, a nastpnie podejmowania agresywnych dziaa i wykonywania pracy wikszej ni ta, za któr nam si paci. Postaraj si utrwali podstawowe zasady
tych trzech lekcji w swojej wiadomoci, a staniesz si innym czowiekiem
— bez wzgldu na to, kim jeste i na czym polega Twoje powoanie.
Mam nadziej, e skorzystasz na radach czowieka, który popeni zdecydowanie wicej bdów, ni Tobie bdzie kiedykolwiek dane popeni —
czowieka, który dziki temu pozna kilka fundamentalnych prawd o yciu.

Przywilej wiadczenia wi kszej liczby us ug
Do istotnych cech nawyku oferowania wikszej liczby lepszej jakoci usug
ni te, za które nam si paci, zaliczy naley równie i to, e nawyk ten
mona w sobie wyksztaci , nie pytajc nikogo o zgod. Takie usugi moesz wiadczy z wasnej inicjatywy, bez pytania kogokolwiek o zdanie. Nie
musisz tego konsultowa z osob, na rzecz której wiadczysz t usug, poniewa to jest Twój przywilej, który sam kontrolujesz.
Moesz podejmowa cay szereg rónych korzystnych dla siebie dziaa ,
niemniej wikszo z nich wymaga wspópracy ze strony innych lub ich
zgody. Jeeli bdziesz wiadczy mniej usug ni te, za które Ci si paci,
musisz uzgodni to z nabywc usugi, bowiem w przeciwnym razie popyt
na Twoj prac zaniknie.
Chciabym, aby w peni poj znaczenie Twojego uprawnienia do wiadczenia wikszej liczby lepszej jakoci usug ni te, za które Ci si paci, poniewa odpowiedzialno za wiadczenie takich usug spoczywa wycznie
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NIE BACZ NA LOJALNYCH,
KTÓRZY SPIJAJ KADE SOWO Z TWYCH UST,
LECZ NA TYCH, KTÓRZY UPRZEJMIE
WYPOMINAJ CI TWOJE WADY.
— Sokrates
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na Twoich barkach. Jeeli zrezygnujesz ze wiadczenia tego typu usug, nie
znajdziesz adnego zadowalajcego usprawiedliwienia ani adnego alibi,
które tumaczyoby, dlaczego nie realizujesz w yciu swojego okrelonego
celu gównego.
Do najistotniejszych i jednoczenie najtrudniejszych prawd, jakich
przyszo mi si nauczy , zalicza si zasada mówica, e kady czowiek powinien by swoim najbardziej wymagajcym przeoonym. Wszyscy znakomicie radzimy sobie z wymylaniem wymówek dla naszych wad i niedoskonaoci. Gdy zachowujemy si w ten sposób, rezygnujemy z poznania
prawd i faktów i postrzegamy rzeczy takimi, jakimi chcemy je widzie .
Wolimy pochlebstwa od chodnych i obiektywnych sów prawdy.
Co wicej, czsto z niechci odnosimy si do ludzi, którzy omielaj si
powiedzie nam prawd w naszym dobrze pojtym interesie. Ju na jednym z pocztkowych etapów mojej kariery niezwykle wstrzsno mn to,
e ludzi nadal pitnuje si za najwysz zbrodni polegajc na mówieniu
prawdy. Przypominam sobie spotkanie sprzed kilku lat z mczyzn, który
napisa ksik promujc jego szko biznesow. Dostarczy mi t publikacj i zapaci za napisanie recenzji, w której miaem zawrze moj szczer
opini. Bardzo uwanie przeczytaem tekst, a nastpnie wywizaem si ze
swoich obowizków, wskazujc autorowi sabe strony jego dziea.
Wtedy dowiedziaem si czego bardzo wanego — bowiem mczyzna
ten wpad we wcieko i ju nigdy mi nie wybaczy, e pozwoliem mu
spojrze na jego ksik moimi oczami. Kiedy prosi mnie o szczer ocen
jego tekstu, tak naprawd chodzio mu o to, abym przedstawi mu wszystkie elementy, które moim zdaniem zasugiway na komplement.
Taka ju natura czowieka. Bardziej zabiegamy o pochlebstwa ni o prawd. Wiem to, bo sam jestem czowiekiem.
Wszystkie powysze stwierdzenia miay na celu przygotowa Ci na
sowa najtrudniejsze — chc Ci powiedzie , e do tej pory nie poszukiwae
w sobie wad i niedoskonaoci tak skutecznie, jak mógby to robi . Takie
dziaanie wymaga bowiem bardzo duej samokontroli.
Gdyby zapaci 100 dolarów komu, kto potrafiby i miaby odwag
wykaza Ci ca Twoj próno , zarozumiao i umiowanie pochlebstwa
(dziki czemu Ty dostrzegby siebie z najgorszej moliwej strony), z pewnoci nie byaby to wygórowana cena.
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Idziemy przez ycie, zmagajc si z przeciwnociami, upadajc, podno-

szc si na klczki, walczc z kolejnymi przeciwnociami i znów upadajc,
omieszajc si i ostatecznie ponoszc porak. Wynika to w duej mierze
z faktu, e albo ignorujemy prawd o samych sobie, albo najzwyczajniej
w wiecie nie chcemy jej pozna .
Cz moich wad odkryem dziki temu, e pomagaem innym pozna
ich niedoskonaoci. Rumieni si ze wstydu na sam myl o tym, jak mieszny
musiaem wydawa si ludziom, którzy widzieli mnie takim, jakim ja sam
siebie nie widziaem.
Paradujemy przed powikszonymi cieniami naszej wasnej prónoci
i wyobraamy sobie, e te cienie to my, podczas gdy nieliczne wiadome
dusze, które napotykamy na swej drodze, stoj gdzie z boku i patrz na nas
z litoci lub pogard.
Do tej pory nie tylko oszukiwae si w kwestii faktycznych przyczyn
swoich poraek, lecz równie próbowae zrzuca win za to na kogo innego.
Kiedy sprawy nie ukaday si po Twojej myli, nie przyjmowae penej
odpowiedzialnoci za ten stan rzeczy, lecz wolae stwierdzi : „Do diaba
z t prac! Nie podoba mi si sposób, w jaki mnie tu traktuj. Rzucam to!”.
Nie zaprzeczaj, tak wanie byo!
Pozwól, e wprost do ucha wyszepcz Ci teraz pewien sekret — sekret,
który poznaem pod wpywem smutków, ali i bólu z gatunku tych najtrudniejszych. Otó gdyby zamiast odchodzi z pracy, postanowi stawi
czoa trudnociom i przeszkodom, dzi lepiej by rozumia, e ycie to w istocie
jedno dugie pasmo przeszkód i trudnoci do pokonania.
Charakter czowieka mona zmierzy niezwykle dokadnie na podstawie stopnia, w jakim dostosowuje si on do swojego otoczenia i postanawia
bra na siebie odpowiedzialno za wszystkie napotykane przeciwnoci bez
wzgldu na to, czy powstay one na skutek oddziaywania czynników pozostajcych pod jego kontrol, czy te nie. Jeeli sdzisz, e kieruj pod Twoim
adresem zbyt surowe sowa, powiniene wiedzie , e zanim poznaem
przekazywan Ci tutaj prawd, musiaem sam siebie ukara znacznie ciej.
Mam sporo wrogów i cae szczcie, e ich mam, poniewa s to ludzie
na tyle proci i bezlitoni, e czasem mówi na mój temat róne rzeczy, które
zmuszaj mnie do walki z moimi najpowaniejszymi wadami — w szczególnoci z tymi, o których wczeniej nie wiedziaem. Korzystam z krytycznych
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uwag moich wrogów i nie pac za ich usugi pienidzmi, odwdziczam si
za to w inny sposób.
Niemniej dopiero kilka lat temu zwróciem uwag na najbardziej wyraziste z moich niedoskonaoci. Miao to miejsce w zwizku z lektur eseju
Emersona pt. „Wyrównanie”, a konkretnie tego oto fragmentu:
„Sia nasza wyrasta z naszej saboci. Oburzenie, uzbrojone w tajemne
siy nie budzi si, a co nas ukuje, podrani, napadnie gwatownie.
Wielki czowiek zawsze stara si by maym. Gdy bowiem zasidzie na
poduszkach korzyci, zasypia. Ale przed popychanym, drczonym, pokonanym otwiera si sposobno nauki; musi si oprze na swych zdolnociach, na swym mskim charakterze. Zyska pewne fakty; dowiedzia si o swej ignorancji, wyleczy si z szale stwa zarozumiaoci,
naby skromnoci i prawdziwej wiedzy. Mdry czowiek staje po stronie
tych, którzy na nacieraj. Bo znalezienie w sobie sabego punktu przynosi wiksz korzy jemu, ni im. […] Nagana jest bezpieczniejsza ni
pochwaa. Nie znosz, jak mnie kto bierze w obron. Dopóki to, co
mówi, jest skierowane przeciwko mnie, dopóty czuj niejak pewno ,
e odnios zwycistwo. Ale skoro tylko sysz miodowe sowa pochway
o sobie, czuj si, jak kto, kto ley nieosonity wobec wroga”4.
Zgbiaj filozofi niemiertelnego Emersona, poniewa tkwi w niej sia
twórcza, która moe zahartowa Twój or i przygotowa Ci na bitwy ycia,
podobnie jak wgiel hartuje stal. Powiniene zgbia t filozofi szczególnie uwanie, jeli liczysz sobie niewiele lat — a to dlatego, e jej przyswojenie i wykorzystanie w praktyce wymaga czsto wieloletniego dowiadczenia w zmaganiach z trudn rzeczywistoci.
Lepiej, gdy zrozumiesz te doniose prawdy na skutek mojej raczej mao
dyplomatycznej wypowiedzi, ni gdyby mia by zmuszony do poznawania ich poprzez zyskanie mniej empatycznych i trudnych dowiadcze ,
czyli spotkania z nauczycielem, który nie zna litoci. Pozwalajc Ci korzysta
z prawd, które przejem od surowego nauczyciela zwanego dowiadczeniem,
naprawd staram si okaza Ci moj przychylno . Na myl przychodzi mi
posta mojego ojca, który w drewutni wypenia swój obowizek wobec
mnie, zawsze wtrcajc kilka sów motywujcej filozofii: „Synu, mnie boli
to bardziej ni ciebie”.
4
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NA ARENIE LUDZKIEGO YCIA ZASZCZYTY
I NAGRODY PRZYPADAJ W UDZIALE TYM,
KTÓRZY OKAZUJ SWOJE ZALETY
POPRZEZ SWOJE CZYNY.
— Arystoteles
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Opowiem teraz pewn histori, dziki której powiniene lepiej zapamita
donioso tej lekcji. Rzecz dzieje si 2000 lat temu w Antiochii w staroytnym
Rzymie, kiedy Jerozolima i caa Judea znajduj si pod panowaniem rzymskim.
Gównym bohaterem historii jest mody yd imieniem Ben Hur, którego
niesusznie oskarono i skazano na prac galernika. Przykuty a cuchami
do awki galery i zmuszony do pracy cikim wiosem Ben Hur sta si niezwykle silnym mczyzn. Jego ciemiyciele nie wiedzieli, e naoona
na kara da mu si, dziki której odzyska w przyszoci wolno . Niewykluczone, e nawet sam Ben Hur na to nie liczy.
W ko cu nadszed dzie wycigów rydwanów. Jeden z zaprzgów nie mia
wo nicy. Zdesperowany waciciel zaprzgu zwróci si o pomoc do modego
niewolnika o silnych ramionach i baga go, by ten poprowadzi jego rydwan.
Ben Hur chwyci lejce w donie i momentalnie widzowie zaczli krzycze : „Patrzcie, patrzcie na te ramiona! Jak wypracowae takie minie?”,
a Ben Hur odpowiedzia im: „Za wiosem galery”.
Wycig ruszy. Swoimi potnymi ramionami Ben Hur spokojnie prowadzi zaprzg ku zwycistwu — zwycistwu, które dao mu wolno .
ycie równie mona przyrówna do wielkiego wycigu rydwanów,
w którym zwycistwo przypada tylko tym, którzy maj silny charakter,
determinacj i wol zwycistwa. Nie musimy si mczy w tak okrutnych
warunkach, by posi si — najwaniejsze jest to, abymy wykorzystywali
j w taki sposób, który da nam w ko cu wolno i zwycistwo.
Sia zawsze bierze si z oporu — to niezmienna prawidowo . Jeeli
bdziemy uala si nad kowalem, który przez cay dzie macha cikim
motem, powinnimy jednoczenie podziwia silne rami, którym dziki tej
pracy dysponuje.
„[…] dwustronna konstytucja rzeczy, tak w pracy jak i w yciu, nie dopuszcza oszukiwania. Zodziej okrada samego siebie. Oszust oszukuje samego siebie. Bo prawdziw cen pracy jest wiedza i cnota, których tylko
znakami s bogactwo i zaufanie. Znaki te, jak pienidz papierowy, mog
by faszowane lub skradzione, ale to, co przedstawiaj — mianowicie:
wiedza i cnota — nie moe by ani sfaszowane, ani ukradzione”5.
Henry Ford otrzymuje co tydzie 15 tysicy listów od ludzi, którzy bagaj
go o niewielk cz jego majtku. Jake niewielu tych niewiadomych biedaków rozumie, e prawdziwy majtek Forda to nie dolary zoone w banku
5

Ibidem, s. 120 — przyp. tum.
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ani posiadane przez niego fabryki, ale reputacja, na któr zapracowa sobie,
wiadczc przydatn usug po rozsdnej cenie.
W jaki sposób zyska t reputacj? Z pewnoci nie poprzez to, e wiadczy moliwie jak najmniej usug i stara si wycign od swoich klientów
jak najwicej pienidzy. Filozofia biznesowa Henry’ego Forda opieraa si
na jednej prostej zasadzie: „Zaoferuj ludziom najlepszy produkt po moliwie najniszej cenie”.
Gdy inni producenci samochodów podnosili ceny, Ford swoje obnia.
Kiedy inni pracodawcy obniali wynagrodzenia, Ford podnosi pensje swoim
ludziom. I co si stao? Polityka ta poskutkowaa tak efektywnym dziaaniem prawa rosncych zwrotów, e Ford zosta najbogatszym i najpotniejszym czowiekiem na wiecie.
Och, niemdrzy i krótkowzroczni poszukiwacze majtku, którzy dzie
za dniem wracacie do domu z pustymi rkoma, dlaczego nie bierzecie przykadu z takich ludzi jak Ford? Dlaczego nie zmienicie filozofii i nie zaczniecie dawa, abycie mogli zacz otrzymywa ?
Kady z nas ma do dyspozycji krótki czas wasnego ycia. Jeeli trafilimy na wiat w celu gromadzenia skarbów, z których bdziemy korzysta
w yciu po mierci, czy najlepszym sposobem gromadzenia tych skarbów
nie wydaje si wiadczenie moliwie wielu usug moliwie wielu ludziom
w duchu uprzejmoci i empatii?
Mam nadziej, e dostrzegasz suszno takiej filozofii.
W tym miejscu jestem zmuszony zako czy t lekcj, cho temat absolutnie
nie zosta tu wyczerpany. Ja ko cz na tym moje rozwaania powicone
temu zagadnieniu, ale Twoim obowizkiem jest podj je i kontynuowa
na swój wasny sposób i we wasnym interesie.
Ju cho by z racji swej natury lekcja ta nigdy nie zostanie uko czona. Ma
ona inspirowa Ci do wykorzystania podstawowych zasad w niej opisanych
w charakterze bod ca, który otworzy Twój umys i uwolni ukryte w nim siy.
Lekcja ta nie zostaa napisana po to, by Ci uczy — miaa dostarczy Ci
narzdzia, z pomoc którego sam zaczniesz zgbia swoj wiedz na temat
jednej z najwaniejszych yciowych prawd. Miaa sta si bod cem do zdobywania wyksztacenia rozumianego jako wydobywanie z siebie wasnego
potencjau i nadawania mu konkretnej postaci.
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wiadczc najlepsz usug, do której jeste zdolny, i za kadym razem
starajc si poprawi dotychczasowe dokonania, korzystasz z najwyszej
formy ksztacenia. Oznacza to, e wiadczc wicej usug lepszej jakoci ni
te, za które Ci si paci, Ty korzystasz na tym bardziej ni ktokolwiek inny.

KOMENTARZ
Andrew Carnegie powiedzia Napoleonowi Hillowi, e w cigu dwudziestu lat niezbdnych na opracowanie pierwszej w historii wiata filozofii
indywidualnego sukcesu musi by gotowy prdzej umrze z godu, ni
zrezygnowa. Wielokrotnie zdarzao si, e Hill by bliski tej pierwszej
moliwoci, nigdy jednak nie dopuci do urzeczywistnienia tej drugiej.
Hill tak mocno wierzy w sub innym i robienie wicej ni to, za co mu
pac, e przynajmniej dwukrotnie — najpierw w 1917 roku (kiedy podczas I wojny wiatowej napisa przemówienie dla prezydenta Woodrowa
Wilsona, które miao zmotywowa robotników przemysowych), a potem
drugi raz w roku 1933 (w okresie wielkiego kryzysu, kiedy zosta doradc
prezydenta Franklina Roosevelta, autorem wystpie i rzecznikiem National
Recovery Administration) — podj z chci prac na rzecz administracji
rzdowej za symboliczne wynagrodzenie w wysokoci 1 dolara rocznie,
mimo e w tamtym okresie ledwo starczao mu na ycie.

Mistrzowskie kompetencje w swojej dziedzinie mona osign wycznie poprzez wiadczenie tego rodzaju usug. Z tego wzgldu powiniene wczy do swojego okrelonego celu gównego postanowienie, e we wszystkim,
co robisz, postarasz si przebi wszelkie wczeniejsze dokonania. Niech
stanie si to Twoim codziennym nawykiem. Pracuj nad tym z tak sam regularnoci, z jak spoywasz posiki.
Postanów sobie, e bdziesz wiadczy wicej usug lepszej jakoci ni
te, za które Ci si paci. Zanim si zorientujesz, co si stao, wiat bdzie
z wasnej woli paci Ci wicej, ni robisz!
Wynagrodzenie za tego rodzaju usugi mona przyrówna do procentu
skadanego z procentu skadanego. Tylko Ty decydujesz, jak bdzie wyglda
piramida Twoich korzyci.
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Zasady pracy nad sob

KADY CZOWIEK MOE OSIGN WIELKO

,

WYKONUJC CODZIENNE CZYNNO CI
W DUCHU WIELKO CI I W ZWIZKU
Z PRAWDZIW POTRZEB WIADCZENIA
PRZYDATNYCH USUG NA RZECZ INNYCH LUDZI.
NIE MA TU ZNACZENIA, CZYM KTO SI ZAJMUJE.
— Napoleon Hill
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Nawyk robienia wicej ni to, za co Ci pac

Co zrobisz z wiedz, któr wyniose z tej lekcji? Kiedy co z ni zrobisz?
Jak? Po co? Lekcja ta bdzie dla Ciebie zupenie bezwartociowa, jeli nie
wykorzystasz pyncej z niej wiedzy. Wiedza stanowi

ródo siy tylko

wtedy, gdy zostanie uporzdkowana i wykorzystana w praktyce. Nie zapominaj o tym.
Nigdy nie zostaniesz liderem, jeli nie bdziesz robi wicej ni to, za co
Ci si paci. Nigdy nie odniesiesz sukcesu, jeeli nie podejmiesz stara na
rzecz osignicia przywództwa w obranym przez siebie zawodzie.

