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�Umiejêtno�æ zdyscyplinowanego zachowania, by zrezygnowaæ
z natychmiastowej satysfakcji w zamian za wiêksz¹ nagrodê

w d³u¿szej perspektywie, jest nieodzownym warunkiem sukcesu�

Katechizm dogmatów rz¹dz¹cych wszech�wiatem

Zamknij oczy i pod powiekami zmaterializuj swój sukces. Czy zawsze jest to pe³ne 
konto bankowe? Przeskakiwanie po kilka szczebli drabiny kariery? B³yskotliwe 
uwodzenie ka¿dej upatrzonej ofiary? A mo¿e wyj�cie z notorycznego impasu, który na 
ogó³ nazywasz �¿yciem�? Wszystkim tym rz¹dz¹ uniwersalne prawa, odpowiedzialne za 
bezb³êdne decyzje i trafne wybory. A teraz otwórz oczy i zacznij czytaæ.

� Z³ote my�li odmieniaj¹ce ka¿dy dzieñ. 
� Orze�wiaj¹ce krople natchnienia. 
� Zastrzyki si³y i zapa³u. 
� Ma³a ksi¹¿ka o wielkiej motywacji.
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Prawo przyczyny i skutku

Wszystko dzieje si� z jakiego� powodu. Ka�dy skutek
ma sw� przyczyn�, a ka�da przyczyna ma jaki� skutek.

Nic nie dzieje si� przypadkiem.

Mo�esz osi�gn�	 w �yciu wszystko, je�li tylko
wcze�niej zdecydujesz, czego naprawd� chcesz.

Potem wystarczy tylko na�ladowa	 ludzi,
którzy wcze�niej dokonali tego samego.
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Prawo umys�u

Przyczynowo�	 ma wymiar umys�owy.
Twoje my�li stan� si� rzeczywisto�ci�,

poniewa� maj� moc sprawcz�. Twoje dominuj�ce
my�li zadecyduj� o tym, kim si� staniesz.

Nieustannie my�l o tym, czego pragniesz
— nie mo�esz sobie pozwoli	 na my�lenie o rzeczach,

których nie chcesz.
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Prawo odzwierciedlenia umys�u

Otaczaj�cy Ci� �wiat stanowi odzwierciedlenie
Twojego wn�trza. Twoim najwa�niejszym zadaniem
jest zatem stworzy	 w g�owie obraz idealnego �ycia,

które chcia�by� prowadzi	.

W najdrobniejszych szczegó�ach wyobra� sobie
swoje wymarzone �ycie — trzymaj si� tej wizji,

a� si� urzeczywistni.
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Prawo zale�no�ci
Twoje �ycie zewn�trzne stanowi

odzwierciedlenie Twojego �ycia wewn�trznego.
Istnieje bezpo�rednia zale�no�	 mi�dzy tym,

co my�lisz i czujesz wewn�trz, a tym,
jak si� zachowujesz i czego do�wiadczasz na zewn�trz.

Twój zwi�zek, zdrowie, maj�tek oraz pozycja zawodowa
i spo�eczna s� odzwierciedleniem Twojego

wewn�trznego �wiata.
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Prawo wiary

Je�li w co� mocno wierzysz,
staje si� to rzeczywisto�ci�. Nie polega to na tym,

�e wierzysz w to, co widzisz — widzisz to,
w co wcze�niej postanowi�e� uwierzy	.

Powiniene� zidentyfikowa	, a nast�pnie wyeliminowa	
wszystkie te przekonania, które Ci� ograniczaj�.
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Prawo warto�ci

Dzia�asz zawsze w zgodzie z wyznawanymi
warto�ciami i przekonaniami.

Twoje s�owa, czyny i decyzje, szczególnie
te podejmowane pod wp�ywem stresu,

stanowi� dok�adne odzwierciedlenie warto�ci,
które wyznajesz — nie zmieni� tego �adne s�owa.
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Prawo motywacji

Wszystko, co mówisz i robisz, jest powodowane
Twoimi wewn�trznymi pragnieniami, ��dzami

i instynktami. Ich dzia�anie mo�e by	 �wiadome
lub nie�wiadome.

Kluczem do sukcesu jest zatem to, by wyznaczy	 sobie
w�asne cele i samemu motywowa	 si� do ich osi�gania.
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Prawo aktywno�ci pod�wiadomej

Twoja pod�wiadomo�	 w taki sposób kieruje Twoimi
s�owami i dzia�aniami, aby by�y one zgodne z Twoj�

koncepcj� samego siebie, Twoimi najg��bszymi
przekonaniami na temat w�asnej osoby.

Twoja pod�wiadomo�	 mo�e motywowa	 Ci�
do dzia�ania lub ogranicza	 Twój potencja�
— od Ciebie zale�y, jak j� zaprogramujesz.
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Prawo oczekiwa�

Je�li b�dziesz czego� naprawd� oczekiwa�,
zazwyczaj stanie si� to rzeczywisto�ci�.

Zawsze zachowujesz si� w sposób zgodny
z w�asnymi oczekiwaniami, które oddzia�uj� równie�

na postawy i zachowania otaczaj�cych Ci� osób.




