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Przedmowa
DON M. GREEN, DYREKTOR WYKONAWCZY FUNDACJI NAPOLEONA HILLA

W

1941 roku Napoleon Hill napisaï 17 broszur. Omówiï w nich
zasady sukcesu, które poznaï, przeprowadzajÈc wywiad z Andrew

Carnegiem w 1908 roku. Napoleon, który wówczas byï mïodym dziennikarzem, dostaï od wydawcy zadanie, aby przeprowadziÊ wywiad z Carnegiem, a ten tak go polubiï, ĝe zleciï mu zebranie informacji na temat
filozofii osobistego sukcesu i spisanie jej na papierze. Przez nastÚpne 20 lat
Napoleon spotykaï siÚ z luděmi sukcesu, a wszystko, czego siÚ od nich

dowiedziaï, opisaï w swojej sïynnej ksiÈĝce Prawa sukcesu. W 1937 roku
stworzyï skondensowanÈ wersjÚ tej ksiÈĝki i zatytuïowaï jÈ MyĂl i bogaÊ siÚ.
W 1941 roku jego broszury otrzymaïy wspólny tytuï Mental Dynamite
(Intelektualny dynamit), nawiÈzujÈc do sïów, których uĝywaï Andrew
Carnegie, aby opisaÊ 17 zasad sukcesu. Kaĝda broszura zawieraïa dïugie
fragmenty wywiadu Napoleona z Carnegiem, a takĝe analizÚ omawianych
zasad przeprowadzonÈ przez Napoleona. Kilka miesiÚcy po ich wydaniu
Stany Zjednoczone doïÈczyïy do II wojny Ăwiatowej, a amerykañski naród,
drÚczony innymi zmartwieniami, przestaï o nich myĂleÊ. Teraz Fundacja
Napoleona Hilla wyciÈgnÚïa je z archiwów i wydaïa na nowo, udostÚpniajÈc je nowemu pokoleniu czytelników.
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Niniejsza ksiÈĝka zawiera w sobie trzy broszury doktora Hilla, które
wyjaĂniajÈ, jak naleĝy dziaïaÊ, ĝeby osiÈgnÈÊ to, czego siÚ pragnie, gdy
Konkretny Waĝny Cel zostanie juĝ wybrany, a plan jego osiÈgniÚcia opracowany. Dlatego poniĝsze rozdziaïy zaczynajÈ siÚ w miejscu, w którym
proces myĂlowy zostaï juĝ zakoñczony. Sam Napoleon w rozdziale 3.
radzi: „Planuj swojÈ pracÚ i pracuj wedïug planu”. Ta ksiÈĝka rozpoczyna
siÚ w momencie, gdy plan jest juĝ gotowy, i podpowiada, jak go realizowaÊ.
W rozdziale 1. zatytuïowanym „Wiara Zastosowana” Napoleon prezentuje odpowiedni fragment swojego wywiadu z Andrew Carnegiem
z 1908 roku, skupiajÈc siÚ na zasadzie Wiary Stosowanej. Carnegie wyjaĂnia mïodemu Napoleonowi, ĝe potrzebuje on Wiary Zastosowanej, ĝeby
wykonaÊ swoje dwudziestoletnie zadanie opisania filozofii sukcesu. WyjaĂnia róĝnice miÚdzy ĂlepÈ, pasywnÈ a aktywnÈ wiarÈ. Carnegie opowiada
o zdolnoĂciach umysïu niemalĝe w poetyckich sïowach, a potem wyjaĂnia
Napoleonowi, ĝe czïowiek nie moĝe posiÈĂÊ tych zdolnoĂci, dopóki jego
lÚki i samodzielnie narzucone ograniczenia nie zostanÈ zastÈpione przez
WiarÚ ZastosowanÈ. Dziaïania, wytrwaïoĂÊ i powtarzanie — te trzy elementy sÈ potrzebne do tego, by taka wiara mogïa siÚ zrodziÊ. DziÚki niej
Nieskoñczona Inteligencja moĝe przejÈÊ kontrolÚ i osiÈgnÈÊ cele zgodnie
z planami danej osoby.
Po przytoczeniu treĂci wywiadu z Carnegiem doktor Hill przedstawia
dwie historie z wïasnego ĝycia, aby pokazaÊ, jak Wiara Zastosowana pomogïa mu odnieĂÊ sukces. Najpierw wspomina, ĝe straciï wszystkie pieniÈdze,
gdy nastaï Wielki Kryzys, a banki zaczÚïy upadaÊ. Zrozumiaï wtedy, ĝe
dziaïalnoĂÊ natury i Nieskoñczonej Inteligencji jest waĝniejsza niĝ pieniÈdze, a to odkrycie staïo siÚ ěródïem jego Wiary Zastosowanej, którÈ musiaï
w sobie pielÚgnowaÊ. Jako drugÈ przytoczyï niesamowitÈ historiÚ swojego
syna Blaira, który urodziï siÚ bez uszu. DziÚki Wierze Zastosowanej Napoleona zyskaï on zdolnoĂÊ sïyszenia mimo braku fizycznych narzÈdów
sïuchu.
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NastÚpnie doktor Hill wyjaĂnia, jak waĝne jest ego dla odniesienia
sukcesu, i podpowiada, jak je kontrolowaÊ. Jak powiedziaï wczeĂniej Carnegie: strach i zwÈtpienie muszÈ zostaÊ zastÈpione przez wiarÚ, ĝeby ego
mogïo speïniÊ swoje pragnienia. Doktor Hill podaje przykïady osób, które
kontrolowaïy wïasne ego, a takĝe mÚĝczyzn, których ego byïo kontrolowane
przez ich ĝony. W obu przypadkach kontrola byïa niezbÚdnym elementem
sukcesu tych ludzi. Doktor Hill podsumowuje znaczenie Wiary Zastosowanej, definiujÈc jÈ jako „najsilniejsze prawo natury”, które umoĝliwia
urzeczywistnienie wïasnych pragnieñ.
Rozdziaï 2. zatytuïowany „Entuzjazm” równieĝ otwiera fragment wywiadu przeprowadzonego przez Napoleona z Andrew Carnegiem. Carnegie
zauwaĝa, ĝe entuzjazm jest niezbÚdny do tego, by oczyĂciÊ umysï z negatywnych elementów, tak aby mogïa je zastÈpiÊ wiara. Jest to pochwaïa
nadziei, bez której czïowiek nie jest w stanie poczuÊ wiary. Nadzieja, wiara
i entuzjazm to kluczowe elementy sukcesu. Carnegie wymienia wiele
róĝnych przeszkód utrudniajÈcych odczuwanie i pielÚgnowanie entuzjazmu, takich jak problemy zdrowotne, picie alkoholu czy zaĝywanie narkotyków. WyjaĂnia mïodemu Napoleonowi, który dorastaï w biedzie, ĝe miaï
on waĝnÈ przewagÚ w postaci entuzjazmu, jaki wszczepiïa w niego jego
macocha. DziÚki temu miaï wystarczajÈcÈ motywacjÚ, aby zostaÊ dziennikarzem czasopisma.
Carnegie twierdzi, ĝe entuzjazm — a takĝe jego brak — jest zaraěliwy
i moĝe rozprzestrzeniaÊ siÚ po caïej firmie, instytucji lub rodzinie. Jest on
równoznaczny z pozytywnym nastawieniem, ale musi byÊ kontrolowany
(do tego konieczna jest samodyscyplina) — w przeciwnym razie moĝe zostaÊ skierowany w zïÈ stronÚ. W kaĝdym sojuszu Superumysïu muszÈ byÊ
osoby, które wyróĝniajÈ siÚ entuzjazmem, i przynajmniej jedna, której
tego entuzjazmu brakuje, ĝeby równowaĝyïa i kontrolowaïa tÚ emocjÚ.
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Ostateczna analiza potwierdza, ĝe entuzjazm, podobnie jak Wiara Zastosowana, jest niezbÚdny do tego, by zakoñczyÊ fazÚ rozmyĂlañ i przejĂÊ
do dziaïania, realizujÈc zaïoĝenia planu dotyczÈcego Konkretnego Waĝnego
celu.
Po przytoczeniu fragmentu wywiadu z Carnegiem doktor Hill pisze
o tym, czego sam siÚ nauczyï. Twierdzi, ĝe entuzjazm to „wiara w akcji”
i „dziaïanie oparte na myĂli”. Moĝe on zmieniÊ negatywne nastawienie
w pozytywne. Napoleon Hill wyjaĂnia, ĝe do tego, aby poczuÊ entuzjazm,
niezbÚdne sÈ harmonia i równowaga umysïu. Wymienia wiele pozytywnych rzeczy, które moĝna osiÈgnÈÊ dziÚki entuzjazmowi. NajwaĝniejszÈ
z nich jest zmiana pozytywnych emocji w negatywne i przygotowanie umysïu na coraz silniejszÈ wiarÚ.
Doktor Hill podkreĂla znaczenie umiejÚtnoĂci przemawiania, poniewaĝ
mowa jest gïównym sposobem na okazywanie entuzjazmu. NastÚpnie
przytacza treĂÊ dïugiego wywiadu, który przeprowadziï z wynalazcÈ Thomasem Edisonem, ĝeby pokazaÊ, jak entuzjazm Edisona do wykonywanej
pracy doprowadziï do stworzenia mówiÈcej maszyny i elektrycznej ĝarówki.
Doktor Hill dostarcza równieĝ przydatnÈ listÚ rzeczy, które trzeba zrobiÊ,
ĝeby poczuÊ entuzjazm. Wspomniany rozdziaï koñczy optymistycznÈ wizjÈ
przyszïoĂci Ameryki i caïego Ăwiata, która jest w duĝej mierze oparta na jego
przekonaniu, ĝe entuzjazm zwyciÚĝy.
Trzeci rozdziaï „o dziaïaniu”, wybrany przez naszÈ fundacjÚ, mówi
o zasadzie, którÈ doktor Hill nazwaï „Zorganizowanym Indywidualnym
Wysiïkiem”. Podobnie jak poprzednie dwa, zaczyna siÚ on od fragmentu
wywiadu z Andrew Carnegiem. Carnegie wymienia 31 cech przywódcy,
kïadÈc nacisk na szybkoĂÊ dziaïania i nieodkïadanie niczego na póěniej.
Zorganizowany Indywidualny Wysiïek wymaga posiadania celu i planu,
a takĝe konsekwencji i wytrwaïoĂci. Silne pragnienie odniesienia sukcesu
jest waĝniejsze niĝ wiedza zdobyta z ksiÈĝek. Nie trzeba byÊ geniuszem,
ĝeby odnosiÊ sukcesy. Pod koniec wywiadu Carnegie mówi, ĝe Napoleon
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dziÚki swoim tekstom o filozofii osobistego sukcesu zdobÚdzie materialne
bogactwo i zwiÚkszy swojÈ mÈdroĂÊ duchowÈ, a wraz z nim zrobi to caïy
Ăwiat. Materialne bogactwo samo w sobie ma dziaïanie destrukcyjne,
dlatego muszÈ mu towarzyszyÊ rozwój duchowy i oĂwiecenie.
Po przytoczeniu fragmentów wywiadu doktor Hill przedstawia analizÚ
zagadnienia Zorganizowanego Indywidualnego Wysiïku. Zaledwie dwa
procent ludzi odnosi sukcesy, a przyczynÈ wiÚkszoĂci poraĝek jest jedna lub
wiÚcej z 40 ludzkich uïomnoĂci, które sÈ wrogami Zorganizowanego Indywidualnego Wysiïku. Hill przedstawia listÚ ludzi sukcesu, którzy przestrzegali tej zasady, a takĝe dodaje, ĝe jest ona „mistrzem defetyzmu”. Opisuje
historiÚ dwóch mÚĝczyzn, którzy odnieĂli sukces dziÚki Zorganizowanemu
Indywidualnemu Wysiïkowi. Pierwszy z nich miaï solidne wyksztaïcenie,
a drugi nie — ale obaj umiejÚtnie wykorzystali swoje mocne strony. Doktor
Hill podkreĂla, jak waĝne jest to, ĝeby dobrze poznaÊ swoje mocne strony,
a potem wykorzystaÊ je do osiÈgania swoich celów. Twierdzi, ĝe naleĝy
„planowaÊ swojÈ pracÚ i pracowaÊ wedïug planu”.
Trzy zasady omówione w tej ksiÈĝce podpowiedzÈ Ci, jak zamieniÊ plan
w dziaïanie. MyĂlenie, nadzieja i marzenia nie wystarczÈ — musisz zaczÈÊ
dziaïaÊ, ĝeby osiÈgnÈÊ swoje cele.
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