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Kieruj się swoją wewnętrzną mądrością

• Współpraca - odnajdź ludzi, którzy będą najcenniejsi dla Twojego rozwoju
• Obracanie niepowodzeń na własną korzyść - popatrz na swoje dokonania z nowej
perspektywy
• Tolerancja - poznaj czynnik niezbędny do zapewnienia sobie powodzenia
• Praktykowanie złotej zasady - naucz się w pełni stosować zgromadzoną wiedzę
• Uniwersalne prawo - wykorzystuj swoją naturalną energię do odnoszenia sukcesu
Poznaj cztery złote prawa sukcesu na drodze do wiedzy i władzy.
XIII. Współpraca

Do koszyka
Do przechowalni

Trzynaste prawo oferuje Ci wiedzę dotyczącą zawierania korzystnych sojuszy, dzięki którym nie
tylko łatwiej osiągniesz założone cele, ale również wzbogacisz swoje osobiste doświadczenie.
Pozwoli Ci również otworzyć swój umysł na nowe możliwości, z których do tej pory nie zdawałeś
sobie sprawy.
XIV. Obracanie niepowodzeń na własną korzyść

Nowość
Promocja

Czternaste prawo zapewnia Ci siłę, którą będziesz mógł wykorzystać w najtrudniejszych
momentach swojego życia. Dowiesz się, jak przezwyciężać porażki, jak czerpać z nich ważne lekcje
i jak nie dać się ponieść goryczy oraz rezygnacji. Zrozumiesz, że potknięcia otwierają Ci drogę
do nowych, lepszych i bardziej wartościowych rozwiązań.
XV. Tolerancja
Piętnaste prawo uzmysłowi Ci wartość otaczających Cię osób, dostarczy wiedzy, jak zdobywać
przyjaciół i jak oddziaływać na ludzi tak, by przy ich współudziale udało Ci się stworzyć wielkie
dzieła. Nauczysz się oceniać rzeczywistość w sposób obiektywny i wydawać sprawiedliwe sądy,
rozwiniesz umiejętności interpersonalne i przekonasz się, że ludzie zaczną do Ciebie lgnąć.
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XVI. Praktykowanie złotej zasady
Szesnaste prawo przekracza pod względem ważności każde inne prawo przedstawione
w poprzednich lekcjach. Oferuje Ci ono klucz do władzy i wiedzy, jak zdobyć wszystko, co do tej
pory leżało poza Twoim zasięgiem. To wydanie zawiera jeszcze jedno prawo, które do tej pory było
okryte tajemnicą.
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NAWYK JEST JAK LINA;
KADEGO DNIA DODAJEMY DO NIEJ
KOLEJNE WÓKNA,
A DO CHWILI, W KTÓREJ
NIE JESTE MY W STANIE JEJ ZERWA .
— Horace Mann
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Lekcja 17.
Uniwersalne prawo
Jeste w stanie osign wszystko, jeli tylko uwierzysz,
e jeste w stanie to zrobi.

D

ochodzimy teraz do uniwersalnego prawa, dziki któremu natura rzdzi
naszymi nawykami, dziki czemu mog one dziaa automatycznie,

kiedy tylko zostan uksztatowane. Prawo to odnosi si nie tylko do nawyków ludzi, ale take do wszystkich naturalnych nawyków wszechwiata.

KOMENTARZ
Jak wspomniano ju wczeniej, Napoleon Hill dokona opisu cech niezbdnych do osignicia osobistego sukcesu, co byo jedynie pocztkiem
ewolucji jego filozofii. To, co zostao zapocztkowane jako nieokrelona
liczba ogólnych teorii, ostatecznie przyjo ksztat pitnastu konkretnych
idei, który to zbiór zosta rozszerzony do szesnastu, a nastpnie siedemnastu zasad skadajcych si na prawa sukcesu.
Niniejsza lekcja powicona jest uniwersalnemu prawu i definiuje siedemnast zasad filozofii Hilla. Chocia prawo to zostao wczone do
wielu jego pó niejszych prac, nie znalazo si jednak w pierwotnym wydaniu Praw sukcesu.
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Filozofia Napoleona Hilla narodzia si oficjalnie w 1908 roku, kiedy
to Andrew Carnegie przedstawi mu moliwo przeprowadzenia wywiadów z najbardziej wpywowymi lud mi swojej epoki, którzy mogli podzieli si tajemnicami swojego sukcesu. W ten sposób Hill móg zauway, e wszyscy ci ludzie posiadaj pewne cechy wspólne. Przez nastpne
dwadziecia lat Hill analizowa te dane i uwzgldnia je w swoich wykadach oraz w artykuach pisanych do gazet i czasopism, a take w kursach
przeznaczonych dla szkó korespondencyjnych. W ten sposób zaobserwowane zasady zmieniy si w konkretne prawa.
Zasady te ulegy kolejnym zmianom, kiedy pewnego deszczowego
dnia Hill zauway, e spywajce po szybie strugi wody przypominaj szczeble drabiny. W jego umyle pojawi si wtedy obraz drabiny do sukcesu,
który natchn go do stworzenia cyklu pitnastu wykadów powiconych
poszczególnym zasadom stanowicym kolejne szczeble wspomnianej
drabiny. Opanowanie tych zasad miao pozwoli jego suchaczom wspi
si po „magicznej drabinie sukcesu”.
Wanie te pitnacie zasad stao si pó niej podstaw pitnastu rozdziaów pierwszej edycji ksiki Prawa sukcesu. W pó niejszych wydaniach liczba zasad ulega zwikszeniu do szesnastu, kiedy Hill zauway, e
superumys, o którym pisa we wstpie, jest w rzeczywistoci kolejn zasad.
Po opublikowaniu Praw sukcesu Napoleon Hill czsto prowadzi wykady i napisa wiele ksiek powiconych sukcesowi, które szybko stay si
bestsellerami, m.in. Myl i boga si lub napisana wspólnie z W. Clementem
Stone’em The Success System That Never Fails. Piszc i wystpujc, Hill
zorientowa si jednak, e istnieje jeszcze jedna zasada jednoczca
wszystkie pozostae. Wspólnie ze Stone’em nazwa j prawem uniwersalnym.
W porozumieniu z Fundacj Napoleona Hilla redaktorzy niniejszego
— poprawionego i rozszerzonego — wydania skorzystali z pó niejszych
pism Napoleona Hilla, takich jak The Master Key to Riches i How To Raise Your Own Salary, w celu uwzgldnienia drogi rozwoju filozofii autora.
Wczenie niniejszego, siedemnastego rozdziau pozwolio wyda najkompletniejsz do tej pory wersj ksiki Prawa sukcesu.

Prawo uniwersalne jest najwikszym ze wszystkich praw naturalnych.
Stanowi typow dla natury metod kontroli, dziki której wszystkie inne
prawa mog zosta skoordynowane, zorganizowane i wykorzystane w sposób
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naleycie uporzdkowany. Jest to konkretne wykorzystanie energii, dziki
której natura zachowuje relacje pomidzy atomami materii, gwiazdami
i planetami w ich nieustajcym ruchu, porami roku, dniem i noc, chorob
i zdrowiem, yciem i mierci.
Gwiazdy i planety poruszaj si tak precyzyjnie, e astronomowie potrafi przewidzie ich dokadne wzajemne pooenie na wiele lat naprzód.
Widzimy, e pory roku pojawiaj si i odchodz z mechaniczn regularnoci. Wiemy, e z odzia wyrasta db, a z szyszki — sosna, za natura nie
popenia omyki, pozwalajc, aby z odzia wyrosa sosna, a z szyszki — db.
Std wiemy, e nie ma nic, co nie miaoby poprzednika, który z kolei powsta dziki podobnemu do siebie poprzednikowi.
Prawo uniwersalne stanowi równie medium, poprzez które jest moliwe
utrzymywanie wszystkich ludzkich relacji z naleyt trwaoci. Jest to take medium pozwalajce na przeksztacenie myli w swój fizyczny ekwiwalent odpowiadajcy potrzebom i celom jednostki ludzkiej.
Ludzko jest jedynie narzdziem, poprzez które przejawiaj si siy
wysze. Caa opisywana tu filozofia jest nastawiona na uatwienie Ci zrozumienia tego faktu i wykorzystania tej wiedzy na swój wasny uytek.
Umiejtno harmonijnego zgrania si z niewidzialnymi siami wszechwiata pozwoli Ci bowiem wyksztaci stosowne nawyki, które umoliwi
Ci osignicie tego, co sobie wymarzysz.
Uniwersalne prawo jest medium, dziki któremu kada ywa istota moe
sta si czci swojego naturalnego rodowiska. Wszyscy doskonale wiemy, e sukces rodzi dalszy sukces, a poraki przycigaj nowe poraki, ale
niewielu rozumie powód, dla którego tak si dzieje.
Wiadomo, e czowiek odnoszcy dotychczas same poraki moe nagle
zacz osiga sukcesy, jeeli tylko nawie bliski kontakt z lud mi mylcymi i dziaajcymi w kategoriach sukcesu. Nie kady jednak zdaje sobie
spraw z tego, e dzieje si tak, poniewa sia uniwersalnego prawa pozwala
na transfer „wiadomoci sukcesu” pomidzy osob cieszc si ze zwycistw a osob majc problemy z osigniciem celów.
Kiedy dwa umysy nawizuj kontakt, pojawia si trzeci umys, silniejszy od dwóch wspomnianych. Ludzie odnoszcy sukcesy traktuj to przewanie jako prawd i przyznaj bez ogródek, e ich sukcesy zaczy si
w momencie nawizania kontaktów z kim, kogo pozytywne nastawienie
do ycia przejli na wasny uytek, czasami czynic to niewiadomie.
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LUDZIE OD CZASU DO CZASU
POTYKAJ SI O PRAWD,
ALE WIKSZO

Z NICH

WSTAJE I IDZIE DALEJ
JAK GDYBY NIGDY NIC.
— Winston Churchill

Uniwersalne prawo

225

Uniwersalne prawo jest ciche, niewidzialne i niedostrzegalne za porednictwem piciu podstawowych zmysów. Dlatego te zwykle byo traktowane jako jedno z uniwersalnych, abstrakcyjnych praw natury, co utrudniao jego opisanie i stosowanie. Nie da si jednak ukry , e kade prawo,
cho by najbardziej abstrakcyjne i nienamacalne, reprezentuje dziaania jak
najbardziej rzeczywistych si wszechwiata, stanowic podstaw wszystkiego, co jest namacalne i konkretne.

Uniwersalne prawo
Kiedy pojmiesz zasad uniwersalnego prawa, nie bdziesz mie problemów
ze zrozumieniem synnego eseju Emersona o zado uczynieniu, poniewa
podczas jego pisania Emerson podwiadomie rozumia ide tego prawa.
Sir Isaac Newton take by w stanie praktycznie cakowicie poj to
prawo, kiedy odkry zasad powszechnego cienia. Gdyby tylko poszed
w swoich rozmylaniach odrobin dalej, prawdopodobnie odkryby, e to samo prawo, które odpowiada za przyciganie si obiektów fizycznych i utrzymywanie Ziemi w przestrzeni kosmicznej, jest odpowiedzialne równie za
nawizywanie relacji pomidzy jednostkami, których umysy dokadnie do
siebie przystaj.
Uniwersalne prawo nosi czasami nazw prawa siy nawyku, co rozumie si
samo przez si. Jest to bowiem sia dziaajca za porednictwem ustalonych
nawyków. Kada ywa istota mniej inteligentna od czowieka yje, rozmnaa si i wypenia swoje zadania, odpowiadajc na uniwersalne prawo,
które my nazywamy instynktem.
Czowiek z kolei otrzyma przywilej wyboru swoich nawyków, które
moe tworzy i zmienia dziki zmianie wzorców mylowych. Jak pisaem
ju wczeniej, jest to jedyny nasz przywilej w yciu, nad którym mamy cakowit kontrol.
Gdy myli czowieka kr midzy narzucanymi sobie samodzielnie
ograniczajcymi kategoriami strachu, zwtpienia, zazdroci, chciwoci bd
ubóstwa, wówczas uniwersalne prawo przeksztaci te myli na ich materialne
odpowiedniki. Kiedy jednak ten sam czowiek zacznie myle w kategoriach bogactwa i obfitoci, wtedy dokadnie to samo prawo przeksztaci te
myli na ich jake korzystne reprezentacje w wiecie materialnym.
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W ten sam sposób czowiek jest w stanie uzyska niezwyk kontrol
nad swoim przeznaczeniem wycznie na drodze ksztatowania wasnych myli. Kiedy mylom tym zostanie bowiem nadany okrelony ksztat, uniwersalne prawo przeksztaci je w trwae nawyki, oddziaujce na nas do momentu,
w którym nie zostan zmieniona na inne, trwalsze przyzwyczajenia.
W ten sposób przechodzimy do rozwaa nad jedn z najwaniejszych
prawd. Gosi ona, e wszyscy, którzy osigaj sukces, rzadko dokonuj tego, niedowiadczywszy czego, co silnie odbio si na ich duszach i przyczynio si do zaistnienia stanu, który wikszo ludzi kojarzy z porak.
Powody tego dziwnego zjawiska s do skutecznie pojmowane przez ludzi znajcych uniwersalne prawo, poniewa takie tragedie i kopoty su przeamaniu ustalonych schematów zachowania prowadzcych do regularnych
poraek i umoliwiaj zastpienie ich nowymi, skuteczniejszymi nawykami.
Wojny s wynikiem braku umiejtnoci dostosowania si i wspóycia, a take
ustawicznie kumulowanych negatywnych myli. Duch kadego narodu jest
bowiem sum dominujcych nawyków przejawianych przez jego obywateli.
Powysze stwierdzenie jest prawdziwe take w odniesieniu do kadego
czowieka, poniewa duch jednostki jest determinowany przez jej dominujce schematy mylowe. Wikszo ludzi przez cae swoje ycie znajduje
si w stanie wojny, walczc ze swoimi skonfliktowanymi mylami i emocjami
oraz toczc boje ze swoimi relacjami rodzinnymi, spoecznymi i zawodowymi.
Kiedy zatem przyjmiesz powysze stwierdzenia za prawd, zrozumiesz
prawdziw si zotej zasady i korzyci osigane przez tych, którzy stosuj si
do niej w codziennym yciu. Zota zasada pozwala bowiem unikn wspomnianych wyej konfliktów osobistych.
Co wicej, bdziesz równie w stanie zrozumie prawdziwe znaczenie
i korzyci wynikajce z okrelonego celu gównego, poniewa kiedy uda Ci si
zgra to znaczenie z wasnymi nawykami, zostanie ono wykorzystane przez
uniwersalne prawo na wszystkie moliwe sposoby, tak aby Twój okrelony cel
gówny sta si rzeczywistoci.
Uniwersalne prawo, czyli kosmiczna sia nawyku, nie sugeruje, czego naley
da , ani nie wskazuje, czy wynik Twoich myli bdzie pozytywny, czy
negatywny, ale oddziauje na wszystkie Twoje nawyki, krystalizujc je, nadajc im trwa form i przetwarzajc je na ich materialne odpowiedniki
poprzez motywowanie do dziaania.
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Takie zjawisko nie tylko utrwala nawyki jednostek, ale take robi to
w odniesieniu do grup i mas ludzi, opierajc si na tych schematach myli,
które w danej grupie s wykorzystywane najczciej lub najsilniej.
Dokadnie taka sama zasada odnosi si do ludzi rozmawiajcych lub
mylcych o chorobie. Pocztkowo taki czowiek jest postrzegany jako hipochondryk cierpicy na wyobraone choroby. Kiedy jednak nawyk ten
bdzie kontynuowany, wyobraana sobie dotychczas choroba (albo stan do
niej podobny) zacznie si manifestowa w rzeczywistoci. Dzieje si tak za
spraw uniwersalnego prawa, poniewa kada myl przechowywana w umyle przybiera rzeczywiste ksztaty, jeeli tylko bdzie odpowiednio czsto
powtarzana.
Niezbyt dobrze o inteligencji ludzi wiadczy to, e wielu z nich yje
w biedzie, chocia przyczyn tego doskonale wida , jeeli tylko zna si zasady uniwersalnego prawa.
Ubóstwo jest bezporednim wynikiem „wiadomoci biedy”, wynikajcej z mylenia w kategoriach biedy, lku przed bied i mówienia o biedzie.
Kiedy jednak czowiek poda bogactwa, wówczas programuje swoj podwiadomo tak, aby generowaa ona zyski, tworzc tym samym „wiadomo bogactwa” i szybko zmieniajc swój stan materialny.
Na pocztku pojawia si wiadomo tego, czego pragniesz. Nastpnie
postpuje za ni fizyczna lub umysowa manifestacja tych pragnie . Za t
wiadomo odpowiadasz samodzielnie i musisz j stworzy bez pomocy
innych, najlepiej poprzez codzienne myli lub medytacj. W ten sposób
czowiek moe wykorzysta moc Stwórcy wszystkich rzeczy.
Pewien wielki filozof powiedzia: „Doszedem do wniosku, e akceptacja ubóstwa lub sabego zdrowia jest równoznaczna z przyznaniem si do
braku wiary”. Czsto bowiem deklarujemy wiar w co, czego nie popieramy nastpnie czynami. Wiara jest stanem umysu, który nabiera rzeczywistych ksztatów dopiero poprzez konkretne dziaanie. Samo przekonanie
z ca pewnoci nie wystarczy.
Prawo uniwersalne jest moc dostpn w takim samym stopniu dla silnych i sabych, bogatych i biednych, chorych i zdrowych. Zapewnia ono
przy tym rozwizanie wszystkich ludzkich problemów.
Przyjrzyjmy si teraz kwestii nawyku. Sowniki dostarczaj wielu definicji tego sowa, w tym takiej: „Nawyk zakada okrelone nastawienie lub
skonno powsta na skutek powtarzania; zwyczajowo wskazuje si przy tym
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DZI ZNAJDUJESZ SI W MIEJSCU,
DO KTÓREGO PRZYWIODY CI MY LI;
JUTRO ZNAJDZIESZ SI TAM,
GDZIE TWOJE MY LI CI ZABIOR.
— James Allen
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na sam fakt powtarzania czynnoci, nie za na tendencj do takiego dziaania; niektóre dziaania (zwaszcza w przypadku wikszej grupy) sugeruj
akceptowalno niektórych nawyków; takie dziaania i powtarzalno mog wskazywa na bezrefleksyjn akceptacj, take t wynik z codziennego powtarzania niektórych nawyków”.
Powysza definicja skupia si na wielu drobnych detalach, ale nie opisuje
ogólnej zasady, na jakiej opieraj si wszystkie nawyki, najwyra niej dlatego,
e redaktorzy sownika nie zrozumieli uniwersalnego prawa. W definicji pojawio
si jednak bardzo wane dla opisywanego zjawiska sowo, a mianowicie powtarzanie. Jest ono o tyle istotne, e stanowi przyczyn wikszoci nawyków.
Przykadowo nawyk okrelonego celu staje si nawykiem wycznie poprzez powtarzajce si myli o tym celu, ustawiczne przypominanie sobie
o nim i przetwarzanie tej myli przez wyobra ni przy jednoczesnej chci
spenienia tego pragnienia. Dziki temu wyobra nia jest w stanie wytworzy ostatecznie plan osignicia tego celu. Taki nawyk wiary sprawia, e
czowiek moe si poczu tak, jakby ju udao mu si osign cel, nawet
jeeli nie stao si to faktem.
wiadome wyksztacanie pozytywnych nawyków wymaga samodyscypliny, uporu, siy woli i wiary. Wszystkie te cechy s za dostpne kademu, kto przyswoi sobie szesnacie poprzednich zasad opisywanej filozofii.
wiadome ksztatowanie nawyków stanowi najwysz i najszlachetniejsz form samodyscypliny, a wszystkie pozytywne nawyki s wynikiem
siy woli skierowanej na osignicie okrelonego celu gównego. Ich ródem
jest za jednostka, nie prawo uniwersalne. Wszystkie te nawyki musz te zosta zgromadzone w umyle poprzez ich powtarzanie. Kiedy za zostan
utrwalone, zaczynaj si powtarza automatycznie.
Sowo nawyk jest bardzo wanym wyraeniem zwizanym z filozofi
indywidualnych osigni , poniewa reprezentuje rzeczywist przyczyn
wszystkich gospodarczych, spoecznych, zawodowych i duchowych warunków ycia. Jak ju pisaem wielokrotnie, jestemy, kim jestemy, i znajdujemy si tam, gdzie si znajdujemy, na skutek naszych trwaych nawyków. Moemy te by , kim chcemy i gdzie chcemy, dziki zmianie naszych
wiadomych przyzwyczaje .
Jak wic widzimy, caa przedstawiana tu filozofia prowadzi nas nieodmiennie do zrozumienia i zastosowania kosmicznej siy nawyku, czyli uniwersalnego prawa, a wic siy stojcej za ustanawianiem wszystkich nawyków.
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CZOWIEK STAJE SI NIEWOLNIKIEM
SWOICH CZSTO POWTARZANYCH CZYNÓW.
TO, CO Z POCZTKU JEST WYBOREM,
PÓNIEJ STAJE SI PRZYMUSEM.
— Orison Swett Marden
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Kada z szesnastu poprzedzajcych ten rozdzia lekcji miaa na celu
wspomoenie Ci w rozwoju konkretnej wyspecjalizowanej formy nawyku, który jest niezbdny do uzyskania penej kontroli nad wasnym umysem. Jednak take i to naley w sobie wyksztaci w sposób nawykowy.
Niniejsza filozofia ma za na celu wanie wyksztacenie myli i czynów pozwalajcych Ci koncentrowa si na sukcesie.
Opanowanie i przyswojenie sobie tej filozofii, jak wszystko, co przydatne, posiada okrelon cen, któr naley ponie , zanim bdzie mona cieszy si pyncymi z niej korzyciami. Cen t jest midzy innymi wieczna
czujno , determinacja, upór i ch osignicia wasnych celów, a nie zadowalanie si ubóstwem, smutkiem i rozczarowaniem.
Istniej dwa podejcia do ycia. Jedno z nich polega na byciu jego wierzchowcem, na którym bdzie ono jecha w obran przez siebie stron. Drugie polega na przyjciu pozycji je d ca powodzcego koniem zgodnie
z wasn wol. Wybór tego, czy chce si by koniem, czy je d cem, jest
przywilejem kadego czowieka, ale jedno jest pewne: ci, którzy nie zdecyduj si na rol je d ca, zostan zmuszeni do przyjcia roli konia. Istniej
bowiem tylko dwie moliwoci: albo to my bdziemy kierowali yciem, albo to ono bdzie kierowao nami. Stanie w miejscu jest niemoliwe.

Ego, superumys i uniwersalne prawo
Kady wie, e praktycznie wszystko, co robimy od momentu, w którym
uczymy si chodzi , jest wynikiem nawyku. Chodzenie i mówienie to nawyki.
Nasz sposób jedzenia i picia jest nawykiem. Nasze relacje z innymi, niezalenie
od tego, czy s dobre, czy ze, równie s wynikiem nawyku. Niewielu jednak rozumie, dlaczego w ogóle wyksztacamy takie przyzwyczajenia.
Nawyki s nierozerwalnie zwizane z ludzkim ego, które czsto bywa
bdnie rozumiane. Samo sowo „ego” pochodzi z aciny, gdzie oznacza „ja”,
przez co czsto jest mylnie interpretowane jako synonim prónoci.
Ego jest si kierujc wszystkimi rodzajami ludzkiego zachowania i jest
te rodkiem pozwalajcym przeksztaci pragnienie w wiar. Dlatego te
musimy wiedzie co nieco o jego naturze i moliwociach, abymy byli
w stanie wykorzysta je do osignicia naszych celów.
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Sia ego moe by w peni wykorzystana poprzez zastosowanie autosugestii, gdy pierwszym krokiem do wszelkich osigni jest zachcenie ego
do przyjcia „wiadomoci sukcesu”. Osoba, która osiga sukcesy, musi robi to poprzez odciskanie wasnego ego na celu swoich pragnie , odrywajc si tym samym od wszelkich ogranicze , lków i zwtpienia, które prowadz do rozproszenia siy ego.
Ego jest sum wszystkich nawyków mylowych, które pojawiy si na
skutek oddziaywania uniwersalnego prawa. Okrela te sposób, w jaki nawyki
te odnosz si do wszystkich ludzi w otoczeniu danej osoby. Moe by ono
najcenniejszym zasobem albo najwiksz przeszkod, zalenie od tego,
w jaki sposób si do niego odnosimy.
Egoista, który wyraa siebie w sposób wrogi wzgldem innych ludzi,
najwyra niej nie odkry jeszcze tego, w jaki sposób konstruktywnie odwoywa si do ego. Konstruktywne zastosowania ego mog bowiem przybiera ksztat nadziei, pragnie , celów, ambicji lub planów, a nie chwalenia si
czy samouwielbienia. Motto osoby majcej kontrol nad swoim ego brzmi:
„Czyny, nie sowa”. Jedna z gównych rónic midzy osobami majcymi
wkad w rozwój ludzkoci a tymi, którzy jedynie zajmuj miejsce w wiecie, sprowadza si gównie do rónic w ego.
Pragnienie bycia wielkim, sawnym i wpywowym jest zdrowe. Jednak
otwarte wyraanie wiary we wasn wielko jest oznak nie tylko sabej
kontroli nad wasnym ego, ale i sugesti, e to wanie ego przejo kontrol
nad nami. Kiedy spotkasz tak osob, moesz mie pewno , e przekonanie o wasnej wielkoci suy zamaskowaniu kompleksu niszoci.
Kiedy zrozumiesz prawdziw natur swojego ego, pojmiesz te rzeczywiste znaczenie zasady superumysu. Co wicej, zrozumiesz te, e aby Twoi
sojusznicy w superumyle byli skuteczniejsi, musz by zgodni i pozytywnie
nastawieni do Twoich nadziei, celów i pragnie . Nie mog za w adnym
stopniu wykazywa skonnoci rywalizacyjnych wzgldem Ciebie.
Twoi sojusznicy musz mie wiar w Ciebie i Twoj uczciwo . Musz
te okazywa Ci szacunek i wykazywa wol do wzmacniania Twoich cnót
oraz wybacza Ci potknicia. Nie mog przeszkadza Ci w byciu sob ani
w yciu swoim yciem. Wreszcie, nie mog by wykorzystywani, a wic musz
te uzyskiwa od Ciebie takie same korzyci, jakie Ty otrzymujesz od nich.
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Zwaszcza ten ostatni warunek jest niezbdny do utrzymania mocy sojuszu superumysu.
Ludzie wchodz w relacje gównie na podstawie swoich motywacji.
adna relacja nie moe by oparta na nieokrelonym, niejasnym czy nieistniejcym motywie. Niezdolno do zaakceptowania tego faktu moe by
przyczyn powanych strat materialnych.
Uniwersalne prawo jest si przejmujc kontrol nad ego i pozwalajc
na manifestacj materialnych odpowiedników myli skadajcych si na ego
i myli to ego ksztatujcych. Prawo to nie zwiksza wielkoci czy te jakoci
ego, a jedynie przekada znalezione myli na ich namacalny odpowiednik.
Ludzie cieszcy si wielkimi osigniciami nieodmiennie potrafi zasila
i ksztatowa wasne ego, nie pozostawiajc niczego losowi czy te cyklicznym zmianom w samym yciu.
Kady czowiek ma wpyw na ksztat ego, ale nie ma wpywu na to, co
si z nim bdzie dziao, tak jak rolnik nie ma wpywu na procesy zachodzce
w zasadzonym przez niego ziarnie. Nieuchronne prawo uniwersalne sprawia, e
kada ywa istota wydaje podobne sobie potomstwo, co oznacza, e w pewnym sensie odradza si w sposób materialny, tak jak db wyrastajcy z odzia. Nie potrzeba do tego adnej pomocy z zewntrz. Wystarczy sam czas.
Powysze zdania pozwalaj jednoznacznie stwierdzi , e nie tylko jestem zwolennikiem rozwoju i kontroli nad ego, ale chc Ci równie ostrzec,
e nikt nie moe osign sukcesu, nie uzyskawszy wczeniej wadzy nad
wasnym ego.
Dobrze rozwinite ego jest wynikiem dziaania kilku czynników, które
opisz poniej.
Przede wszystkim musisz nawiza relacje z osobami, które bd w stanie poczy swoje umysy z Twoim w duchu penej harmonii. W ten sposób bdziesz w stanie osign okrelony cel. Pamitaj, e taki sojusz musi
by trway i aktywny. Co wicej, wszyscy Twoi sojusznicy musz cechowa
si wiekiem, wyksztaceniem oraz przymiotami umysowymi i duchowymi
niezbdnymi do udzielenia Ci wartociowego wsparcia.
Przykadowo sojusz superumysu Andrew Carnegiego skada si z ponad
dwudziestu ludzi, z których kady wnosi do niego pewn doz inteligencji, dowiadczenia, wyksztacenia i wiedzy, bezporednio zwizan z sojuszem i wyjtkow tylko dla nich.
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TRZYMAJ SI Z DALA OD LUDZI, KTÓRZY
STARAJ SI OSABI TWOJE AMBICJE.
MALI LUDZIE ZAWSZE TO ROBI,
ALE PRAWDZIWIE WIELCY
WZBUDZAJ W INNYCH POCZUCIE,
E MOG STA SI WIELKIMI.
— Mark Twain
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Kiedy ju znajdziesz ludzi, którzy bd mieli na Ciebie dobroczynny
wpyw, musisz przyj jaki skuteczny plan, co pozwoli Ci osign cel, dla
którego zosta zawizany sojusz, i zacz wprowadza ten plan w ycie.
Sam plan moe bra pod uwag sugestie wszystkich osób biorcych udzia
w sojuszu superumysu.
Jeeli plan okae si niewaciwy czy te sabo zorganizowany, musi zosta zmieniony lub zmodyfikowany, tak by móg waciwie funkcjonowa .
Jednak gówny cel powstania sojuszu nie moe by zmieniany.
Nastpnie musisz oddali si od wpywów ludzi i okolicznoci, które
wywouj w Tobie poczucie niszoci, niekompetencji lub niezdolnoci do
osigania celów. Pozytywne ego nie jest bowiem w stanie dojrzewa w negatywnej atmosferze. W tej kwestii nie ma miejsca na kompromisy, a niedopatrzenie w tym wzgldzie moe si okaza fatalne w skutkach.
Oderwanie si od ludzi majcych na Ciebie szkodliwy wpyw musi by
zdecydowane i nieodwoalne. Kiedy zamkniesz przed tak osob drzwi,
musisz si zachowywa tak, jakby wszystkie rodzaje wizi, przyja ni czy
zobowiza zostay raz na zawsze zerwane.
Musisz te zdecydowanie odci si od wszystkich myli o dawnych dowiadczeniach lub okolicznociach, które wzbudzay w Tobie poczucie bólu
bd niszoci. Silne, zdrowe ego nie moe si rozwija poprzez rozpamitywanie dawnych nieprzyjemnoci i musi by zasilane nadziejami oraz pragnieniami osignicia kolejnych celów.
Myli stanowi budulec dla ego, za uniwersalne prawo jest spoiwem, które
wie myli w celu stworzenia trwaych nawyków. Po zako czeniu tego
procesu powstay nawyk doskonale odzwierciedla myli, które legy u jego
podstaw.
Pamitaj, e musisz si stara wprowadza do swojego otoczenia wszelkie
moliwe bod ce korzystnie wpywajce na rozwijane ego. Jeeli na przykad masz aspiracje do bycia pisarzem, dobrze bdzie, gdy w Twoim domu
lub miejscu pracy pojawi si zdjcia bd portrety ulubionych literatów,
za w biblioteczce bdziesz mie ich dziea. Postaraj si wykorzysta kad
okazj do przekazania swojemu ego wizerunku osoby, jak chcesz si sta ,
poniewa zgodnie z uniwersalnym prawem wizerunek ten zostanie zaakceptowany przez ego i zacznie wpywa na Twoje wasne dziaania.
Waciwie rozwinite ego znajduje si przez cay czas pod kontrol jednostki. Dopuszczenie do nadmiernej inflacji ego („egomanii”) moe doprowa-
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dzi (i czsto prowadzi) do autodestrukcji. Oznak egomanii jest pragnienie
do podporzdkowania sobie innych za pomoc siy.
W rozwoju ego dobrze jest przyj dewiz „Niczego za wiele, niczego za
mao”. Kiedy ludzie zaczynaj pragn kontroli nad innymi albo te gromadzi due iloci pienidzy, których nie s w stanie wyda konstruktywnie, zwykle zaczynaj wkracza na bardzo niebezpieczny grunt. Sia z definicji ronie w swoim wasnym tempie i po pewnym czasie moe wymkn
si spod kontroli. Natura wyposaya nas jednak w „zawór bezpiecze stwa”, pozwalajcy na osabianie ego, które ulego nadmiernej inflacji, i redukcj jego wpywu.
W chwili, gdy Napoleon Bonaparte zosta osadzony na Wyspie w. Heleny,
zacz powoli umiera z powodu swojego ego, które po klsce pod Waterloo
ulego zniszczeniu.
Ludzie, którzy po bardzo aktywnym yciu porzucili prac i wszystkie
inne formy dziaania, czsto szybko umieraj. Gdyby yli, ich ycie byoby
pene bólu i udrki z powodu braku stymulacji. Zdrowe ego cechuje si
jednak tym, e zawsze pozostaje pod kontrol jednostki i nie wywiera na
ni nadmiernej presji.
Ego ulega ustawicznym zmianom (na lepsze lub na gorsze) na skutek
naszych nawyków. O zmianach tych decyduj za dwa czynniki: czas
i prawo uniwersalne.
Podobnie jak nasiona zasadzone w ziemi wymagaj czasu na wykiekowanie,
rozwój i osignicie dojrzaoci, tak samo nasze pomysy wymagaj czasu,
aby pod wpywem impulsów i pragnie

oraz za spraw dziaania prawa

uniwersalnego mogy zamanifestowa si w rzeczywistoci.
Nie ma jednego, okrelonego sposobu opisania czy te wskazania dokadnego czasu, który jest wymagany do przeksztacenia pragnienia w jego
fizyczny odpowiednik. Natura tego pragnienia, jego okolicznoci oraz intensywno wpywaj na czas niezbdny do przeksztacenia go ze stanu
myli do stanu namacalnej manifestacji.
Stan umysu znany jako wiara jest tak korzystny dla szybkiego przeksztacenia pragnienia w fizyczn manifestacj, e czsto wywouje t
zmian w sposób natychmiastowy.
Ludzie zwykle dojrzewaj fizycznie w cigu okoo dwudziestu lat, ale
osignicie dojrzaoci umysowej (czyli dojrzaoci ego) wymaga od 35 do
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60 lat. To do dobrze tumaczy, dlaczego ludzie rzadko zdobywaj bogactwa lub te saw w innych dziedzinach przed uko czeniem pi dziesitego roku ycia.
Ego musi stosowa samodyscyplin, poniewa tylko w ten sposób jeste
w stanie zdoby pewno siebie, wiadomo celu, osobist inicjatyw, wyobra ni, zdolno do skutecznego osdu i inne cechy potrzebne do uzyskania
i utrzymania bogactw dowolnego typu.
Wszystkie powysze cechy pojawiaj si w miar upywu czasu. Zauwa
jednak, e sam czas nie wystarczy. Dziki oddziaywaniu uniwersalnego
prawa wszystkie nawyki umysowe czowieka — czy to korzystne, czy nie
— zajmuj miejsce w strukturze ego i uzyskuj trwa form, wpywajc na
dalszy stan fizyczny i umysowy danej jednostki.
Wyjaniem zatem, dlaczego uniwersalne prawo jest czynnikiem determinujcym bogactwo lub ubóstwo, a take objaniem, w jaki sposób moe ono
przynie harmoni i zrozumienie albo te rozczarowania i poraki. Samo
powiedzenie, e jest to sia, która pozwala gwiazdom i planetom zachowa
swoje pozycje, nie wystarczyoby do podkrelenia wagi, jak prawo uniwersalne ma dla kadego czowieka i jak moe pomóc w rozwizaniu jego codziennych problemów.
Poniej przedstawiam ogólny opis zalenoci pomidzy prawem uniwersalnym a innymi wanymi zasadami, dziki którym prawo to staje si najwaniejszym czynnikiem wpywajcym na ludzkie ycie. Dwie pierwsze
zasady s zwizane z metodami dziaania prawa, za trzecia stanowi wan
regu pozwalajc ustali kierunek jego dziaania i wyjaniajc, jak jego
uycie moe sta si niekorzystne.
Oto za wszystkie cztery zasady:
1. Uniwersalne prawo — zasada, przez któr natura zmusza wszystkich
do wpywania na otoczenie i poddania si wpywowi otoczenia
ksztatujcego sposób mylenia jednostki.
2. Dryfowanie — nawyk umysowej obojtnoci, dziki której czowiek
pozwala na wzmocnienie wpywu otoczenia w sposób losowy.
3. Czas — czynnik, za pomoc którego uniwersalne prawo ksztatuje dominujce myli jednostki oraz wpyw jego otoczenia, a nastpnie
przeksztaca je w mechanizmy pozwalajce ksztatowa przyszo .
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DOPÓKI NIE ZACZNIESZ CENI SIEBIE,
NIE BDZIESZ CENI SWOJEGO CZASU.
DOPÓKI NIE BDZIESZ CENI CZASU,
NIE BDZIESZ W STANIE
GO WYKORZYSTA .
— M. Scott Peck

