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Potęga rozwoju osobistego
• Superumysł – zacznij planować swój sukces
• Określony główny cel – ustalaj swoje zasady i trzymaj się ich
• Pewność siebie – uwolnij swoją wewnętrzną siłę
• Nawyk oszczędzania – poznaj prawdziwe źródło potęgi osobistej

Zasady psychologii sukcesu w działaniu
Na początku było słowo. I to nie byle jakie — słowo autorstwa Napoleona Hilla. Później pojawiło 
się wielu naśladowców, tworzących poradniki na temat osiągania sukcesu, jednak żaden nie jest 
w stanie dorównać mistrzowi, którego książki do dziś imponują oryginalnością, aktualnością 
i uniwersalizmem.
Nigdy wcześniej dzieło Hilla nie ukazało się w tak pełnej i aktualnej postaci, jak w niniejszym 
wydaniu. Książka Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia łączy 
najnowsze teorie zarządzania z klasycznymi zasadami sukcesu Napoleona Hilla. To niepowtarzalna 
okazja, by zestawić klasyczne techniki świadomego osiągania sukcesu z takimi współczesnymi 
koncepcjami, jak inteligencja emocjonalna czy kreatywna wizualizacja.

Poznaj cztery złote prawa sukcesu na drodze do samodoskonalenia:
I.  Superumysł
Pierwsze prawo musisz poznać, by przygotować się psychicznie i emocjonalnie na sukces, który 
wkrótce stanie się Twoim udziałem. To prawo leżące u podstaw wszystkich pozostałych. Pozwoli 
Ci przyswoić niezbędną wiedzę, wskaże drogę do naturalnej harmonii oraz pomoże Ci pozbyć się 
wszelkich blokujących Cię ograniczeń.
II.  Określony główny cel
Drugie prawo nauczy Cię precyzować życiowe cele i pokaże, jak postępować, by je osiągnąć. 
Pomoże zajrzeć w głąb siebie, byś mógł jasno określić, co jest dla Ciebie najlepsze; pokaże Ci 
również siłę działania skutecznej autosugestii na drodze do sukcesu.
III.  Pewność siebie
Trzecie prawo pomoże Ci zapanować nad sześcioma blokującymi lękami: krytyką, utratą 
miłości, chorobą, ubóstwem, starością oraz śmiercią. Pokaże Ci, jak nie poddawać się nawet 
w najtrudniejszych życiowych sytuacjach, jak zachować spokój ducha, jak śmiało i pewnie iść 
do przodu z umiejętnością pokonywania najtrudniejszych przeszkód.
IV.  Nawyk oszczędzania
Czwarte prawo zawiera wiedzę na temat tego, jak zarządzać pieniędzmi, by móc czuć się pewnie 
i bezpiecznie, nie obawiając się recesji, kryzysów oraz nagłych i niespodziewanych wydatków. 
Udowadnia, że umiejętne zarządzanie własnymi dochodami może stać się źródłem Twojej 
prawdziwej potęgi osobistej.
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SPORÓD WSZYSTKICH TAJEMNIC,

KTÓRYMI JESTEMY OTOCZENI,

NIC NIE JEST PEWNIEJSZE

NI� OBECNO� NIESKO�CZONEJ I WIECZNEJ ENERGII,

KTÓRA DAJE POCZ�TEK WSZYSTKIEMU.

— Herbert Spencer
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Lekcja 3.

PEWNO� SIEBIE

Jeste� w stanie osi�gn�� wszystko,
je�li tylko uwierzysz, �e jeste� w stanie to zrobi�!

anim zajmiemy si� fundamentalnymi zasadami, na których opiera si�
niniejsza lekcja, powiniene� zapami�ta
, �e s� to zasady niezwykle prak-

tyczne — b�d�ce rezultatem ponad dwudziestu pi�ciu lat bada� — i �e
maj� one poparcie ze strony wiod�cych umys�ów �wiatowej nauki, które
gruntownie je przetestowa�y.

Sceptycyzm jest �miertelnym wrogiem post�pu i samorozwoju. Je�li podej-
dziesz do tej lekcji z przekonaniem, i� zosta�a ona napisana przez teoretyka,
który nigdy nie sprawdzi� dzia�ania opisywanych tu zasad w praktyce, to
równie dobrze móg�by� teraz od�o�y
 t� ksi��k� i zatrzyma
 si� w tym
miejscu.

Z ca�� pewno�ci� nie jest to era sceptyków, gdy� �yjemy w czasach, w któ-
rych widzieli�my wi�cej odkry
 i przypadków okie�znania praw natury ni�
kiedykolwiek wcze�niej w dotychczasowej historii ludzko�ci. W ci�gu trzech
ostatnich dekad byli�my �wiadkami opanowania przestworzy, zbadali�my
g��biny oceanu, unicestwili�my poj�cie odleg�o�ci na Ziemi, ujarzmili�my
�wiat�o i sprawili�my, by zacz��o obraca
 ko�a przemys�u, doprowadzili�my
do tego, i� w miejscu, w którym kiedy� wyrasta�o tylko jedno 	d	b�o trawy,
dzi� wyrasta ich kilka, oraz mamy natychmiastow� komunikacj� mi�dzy

Z
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narodami tego �wiata. Niew�tpliwie jest to wi�c wiek o�wiecenia i rozwoju,
a jednak wci�� jeste�my w przedsionku wiedzy. Je�li tylko otworzymy bramy
wiod�ce do sekretnej pot�gi kryj�cej si� w nas samych, posi�dziemy wiedz�,
która sprawi, i� wszystkie dotychczasowe odkrycia zbledn� i wydadz� si�
nieistotne.

My�l jest najwy�ej zorganizowan� form� energii, a obecny wiek ekspery-
mentów i bada� z pewno�ci� przyniesie nam wi�ksze zrozumienie tej tajem-
niczej mocy. Do�
 ju� si� dowiedzieli�my o ludzkim umy�le, by wiedzie
, i�
korzystaj�c z zasady autosugestii, mo�na odrzuci
 nagromadzone przez tysi�ce
pokole� skutki obawy. Odkryli�my ju�, �e obawa jest g�ównym powodem
biedy, niepowodze� i nieszcz��
, które przyjmuj� tysi�ce ró�norodnych form.
Zrozumieli�my te�, �e osoba, która zapanuje nad obawami, mo�e osi�gn�

sukces, praktycznie rzecz bior�c, w ka�dym przedsi�wzi�ciu, wbrew wszelkim
przeciwno�ciom.

Rozwój pewno�ci siebie rozpoczyna si� od eliminacji demona, którego nazy-
wamy obaw�, a który siedzi na ramieniu cz�owieka i szepcze mu wprost do
ucha: „Nie potrafisz tego zrobi
 — boisz si� nawet spróbowa
 — boisz si�
opinii innych — boisz si�, �e poniesiesz kl�sk� — boisz si�, �e nie masz odpo-
wiednich umiej�tno�ci”.

Ten demon obawy jest coraz bli�ej nas. Nauka odkry�a jednak �mierteln�
bro�, która mo�e zmusi
 go do ucieczki, a niniejsza lekcja na temat pewno�ci
siebie ma w�a�nie za zadanie wyposa�y
 Ci� w to narz�dzie, które pozwoli
Ci wygra
 bitw� z wrogiem wszelkiego post�pu — obawami.

SZE� PODSTAWOWYCH OBAW LUDZKO�CI

Ka�dy pada ofiar� sze�ciu podstawowych obaw. Oprócz nich s� jeszcze obawy
po�lednie. Przedstawiam tu sze�
 podstawowych obaw oraz omawiam ich
przypuszczalne 	ród�a. Oto one:

� obawa przed n�dz�,

� obawa przed staro�ci�,

� obawa przed krytyk�,

� obawa przed utrat� mi�o�ci,
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� obawa przed chorob�,

� obawa przed �mierci�.

Przeanalizuj t� list�, ws�uchaj si� w siebie i poznaj swoje w�asne obawy,
a nast�pnie zaklasyfikuj je do tych sze�ciu g�ównych kategorii.

Ka�dy cz�owiek, który osi�gn�� ju� wiek zrozumienia, jest do pewnego
stopnia kr�powany przez jedn� lub wi�ksz� liczb� tych zasadniczych obaw.
Pierwszym krokiem na drodze ku wyeliminowaniu tych sze�ciu plag b�dzie
przeanalizowanie ich 	ród�a.

Dziedzictwo fizyczne i spo�eczne

Ka�dy cz�owiek nosi w sobie dwa rodzaje dziedzictwa. Jedno to dziedzictwo
fizyczne, a drugie — spo�eczne.

Poprzez prawo dziedziczenia fizycznego cz�owiek powoli wyewoluowa�
z ameby (jednokomórkowej postaci zwierz�cej) poprzez poszczególne fazy
rozwoju odpowiadaj�ce wszystkim znanym obecnie formom zwierz�cym
na Ziemi, w��cznie z tymi, które istnia�y, lecz dzi� s� wymar�e.

Ka�de kolejne pokolenie doda�o do natury cz�owieka co� ze swoich cech,
nawyków i wygl�du fizycznego. A zatem nasze dziedzictwo fizyczne jest
heterogenicznym zbiorem wielu nawyków i form fizycznych.

Nie ma w�tpliwo�ci, i� chocia� sze�
 podstawowych obaw cz�owieka nie
mog�o zosta
 odziedziczonych na drodze dziedzictwa fizycznego (stanowi�
bowiem stany umys�owe, a wi�c nie mog� podlega
 dziedziczeniu fizycz-
nemu), oczywiste jest tak�e, i� poprzez t� form� dziedziczenia powsta�y naj-
bardziej sprzyjaj�ce warunki do zagnie�d�enia si� tych obaw.

Zdecydowanie najwa�niejsz� cz��
 natury cz�owieka dziedziczymy zgod-
nie z prawem dziedziczenia spo�ecznego. Termin ten opisuje sposoby, w jakie
jedno pokolenie wp�ywa na umys�y kolejnego, przekazuj�c mu — na drodze
dziedziczenia — przes�dy, pogl�dy, legendy i idee.

Termin dziedziczenie spo�eczne nale�y rozumie
 jako jakiekolwiek 	ród�o,
poprzez które cz�owiek zdobywa wiedz�, jak na przyk�ad edukacja religijna
i innej natury, czytanie, rozmowa, opowiadanie historii oraz wszystkie sposoby
inspiracji my�li, pochodz�ce ze wszystkich do�wiadcze� osobistych.
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Ze wzgl�du na dzia�anie prawa dziedziczenia spo�ecznego ka�dy, kto
sprawuje kontrol� nad umys�em dziecka, mo�e poprzez intensywn� eduka-
cj� zagnie	dzi
 w nim dowoln� ide� — prawdziw� lub fa�szyw�, w taki
sposób, i� dziecko to przyjmie j� jako prawd� i stanie si� ona cz��ci� jego
osobowo�ci, tak samo jak komórka lub organ s� cz��ci� cia�a fizycznego
(i równie trudno b�dzie potem zmieni
 ich natur�).

To w�a�nie poprzez dziedziczenie spo�eczne przywódcy religijni zasie-
waj� w g�owach dzieci ziarno wiary — przekazuj� im w ten sposób dogmaty
i creda oraz zaszczepiaj� nawyk uczestnictwa w uroczysto�ciach religijnych.
Robi� to tak d�ugo, a� w ko�cu umys� dziecka przyjmie wszystkie przekazy-
wane mu idee i zacznie traktowa
 jako jedynie s�uszne.

Umys� dziecka, które jeszcze nie potrafi rozumowa
 logicznie, a wi�c —
powiedzmy — przez pierwsze dwa lata jego �ycia, jest plastyczny, otwarty,
czysty i wolny. Ka�da my�l zasiana w tym umy�le przez osob�, której dziecko
ufa, przyjmie si� i zakorzeni w taki sposób, i� nigdy nie b�dzie mo�na jej
stamt�d usun�
, bez wzgl�du na to, jak bardzo sprzeczna z logik� lub rozu-
mem by�aby to my�l.

Wielu kaznodziejów twierdzi, �e mog� tak g��boko wpoi
 zasady swojej
religii w umys�y dzieci, i� nigdy nie znajdzie si� w nich miejsce dla jakiejkol-
wiek innej religii. Te twierdzenia nie s� przesad�.

Po wyja�nieniu sposobu, w jaki dzia�a prawo spo�ecznego dziedziczenia,
jeste� gotów do zbadania 	róde� sze�ciu podstawowych obaw cz�owieka.
Ponadto ka�dy z czytelników (poza tymi, którzy odmawiaj� zbadania prawdy,
je�li jest ona niezgodna z ich w�asnymi przekonaniami) mo�e sprawdzi

s�uszno�
 tej zasady spo�ecznego dziedziczenia w odniesieniu do sze�ciu pod-
stawowych obaw bez wychodzenia poza w�asne do�wiadczenia.

Na szcz��cie niemal wszystkie dowody przedstawione w tej lekcji s� takiej
natury, i� wszyscy, którzy szczerze d��� do prawdy, b�d� mogli samodziel-
nie sprawdzi
, czy s� one prawdziwe, czy te� nie.

Przynajmniej na chwil� od�ó� na bok wszystkie swoje uprzedzenia oraz
wcze�niejsze, ustalone ju� pogl�dy (zawsze mo�esz do nich powróci
) i prze-
analizuj pochodzenie oraz natur� najwi�kszych wrogów cz�owieka — sze�ciu
podstawowych obaw.
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KOMENTARZ
Hill analizuje w tym miejscu sze�� podstawowych obaw w jego w�asnym
�yciu. Fragment ten wyst�puje w kilku ró�nych wariantach. Po raz pierwszy
pojawia si� ju� w oryginalnej wersji tej ksi��ki, opublikowanej w formie
broszury. Tam, w dodatku do lekcji 1., wymienia obawy w innej kolejno�ci.
Obawa przed s�abym zdrowiem zajmuje trzecie miejsce, a obawa przed
krytyk� — pi�te; tutaj ich kolejno�� zosta�a odwrócona.

W ksi��ce My�l i boga� si� przedstawia strach przed ubóstwem, krytyk�
i s�abym zdrowiem jako l�ki podstawowe, twierdz�c, i� znajduj� si� one
u podstaw wszystkich zmartwie	. Wida� w tym przyczyn�, dla której autor
wydaje si� zafascynowany tym tematem. „Niezdecydowanie jest sadzonk�
strachu” — twierdzi. „Niezdecydowanie krystalizuje si� w formie zw�tpie-
nia i oba te uczucia staj� si� strachem”. Obawa za� staje si� symptomem
my�li i dzia�a	, które Hill pragnie w nas wszystkich zreformowa�.

Jego komentarze równie� si� ró�ni�. Poni�ej wskazujemy najwa�niejsze
rozbie�no�ci.

Obawa przed ubóstwem

Powiedzenie prawdy o pochodzeniu tego l�ku wymaga odwagi, ale chyba
jeszcze wi�kszej odwagi wymaga przyj�cie tej prawdy. L�k przed bied�
wyrasta z odziedziczonej przez cz�owieka sk�onno�ci do wykorzystywania
innych ludzi. Niemal wszystkie ni�sze formy zwierz�t maj� instynkt, ale
zdaj� si� nie dysponowa
 umiej�tno�ci� rozumowania i my�lenia; dlatego te�
walcz� wzajemnie pod wzgl�dem fizycznym. My, wyposa�eni w wy�sze
formy intuicji, my�li i rozumowania, nie zjadamy naszych wspó�braci; my
odczuwamy satysfakcj� z pokonania ich pod wzgl�dem finansowym!

Ze wszystkich wieków historii, o których cokolwiek wiemy, obecny zdaje
si� wiekiem uwielbienia dla mamony. Cz�owieka uwa�a si� za znacz�cego
tyle co py�, dopóki nie jest w stanie wykaza
 si� poka	nym kontem banko-
wym. Nic nie przynosi nam tyle cierpienia i poni�enia co ubóstwo. Nic wi�c
dziwnego, i� obawiamy si� biedy. Poprzez d�ugi �a�cuch odziedziczonych
do�wiadcze� z innymi lud	mi nauczyli�my si� z ca�� pewno�ci�, �e temu
zwierz�ciu nie zawsze mo�na ufa
, gdy chodzi o kwestie pieni��ne oraz inne
dobra doczesne.
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PAMI�TAJ,

�E UMAWIAJ�C SI� NA SPOTKANIE Z INN� OSOB�,

PRZYJMUJESZ NA SIEBIE

ODPOWIEDZIALNO� ZA PUNKTUALNO�

I NIE MASZ PRAWA

SPÓ�NI� SI� CHO�BY O MINUT�.
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Wiele ma��e�stw ma swój pocz�tek (a cz�sto tak�e i koniec) wy��cznie
w bogactwie jednej lub obu stron zwi�zku. Nic dziwnego, �e s�dy rodzinne
maj� tak wiele roboty!

„Spo�ecze�stwo” równie dobrze mo�na by zapisywa
 jako „$po�ecze�-
stwo”, gdy� jest nieod��cznie powi�zane z symbolem dolara. Tak bardzo
pragniemy bogactwa, �e chcemy zdoby
 je w ka�dy mo�liwy sposób; drog�
legaln�, je�li jest to mo�liwe, lecz kiedy to konieczne, wybieramy inny sposób.

Strach przed n�dz� jest naprawd� okropn� rzecz�!
Cz�owiek jest w stanie pope�ni
 zabójstwo, dokona
 kradzie�y, gwa�tu

i na wszelkie inne sposoby naruszy
 prawa innych, a jednak nadal b�dzie si�
cieszy� wysokim powa�aniem w oczach innych cz�onków spo�ecze�stwa,
pod warunkiem �e nie utraci swego bogactwa. Bieda jest wi�c traktowana jako
przest�pstwo — jak gdyby by�a niewybaczalnym grzechem.

Nic dziwnego, �e si� jej obawiamy!
Ka�dy zbiór ustaw tego �wiata zawiera dowody, i� obawa przed ubó-

stwem jest jedn� z sze�ciu podstawowych obaw ludzko�ci, gdy� w ka�dym
zbiorze przepisów znajdziemy wiele praw, które maj� chroni
 s�abych przed
silnymi. Roztrz�sanie tego faktu i próba udowodnienia, �e l�k przed ubóstwem
jest jedn� z odziedziczonych obaw cz�owieka lub te� �e wynika on z natury
cz�owieka, która ka�e mu oszukiwa
 innego, by�oby niczym próba udowod-
nienia, i� trzy razy dwa to sze�
.

KOMENTARZ
Z dodatku do lekcji 1.: „Ludzie s� w tej kwestii tak wielkimi winowajcami,
�e niemal wszystkie pa	stwa i narody zosta�y zmuszone do stworzenia
prawa, ca�ego szeregu przepisów, aby chroni� s�abych przed silnymi. Ka�dy
kodeks prawny kiedykolwiek napisany stanowi niepodwa�alny dowód, i�
w naturze ludzkiej le�y wykorzystywanie s�abszych od siebie pod wzgl�dem
ekonomicznym”.

W ksi��ce My�l i boga� si� Hill przedstawia sze�� symptomów obawy
przed ubóstwem: oboj�tno�� (brak ambicji, lenistwo itp.), niezdecydowanie,
zw�tpienie (wyra�ane poprzez szukanie alibi i wymówek), zamartwianie
si� (wyra�ane poprzez doszukiwanie si� b��dów), nadmierna ostro�no��
(widoczna w ogólnej negacji) oraz prokrastynacja, czyli zwlekanie i odk�a-
danie wszystkiego na pó�niej.
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To oczywiste, �e nikt nie obawia�by si� biedy, gdyby�my tylko mogli
ufa
 innym ludziom, jako �e na tym �wiecie jest do�
 jedzenia, schronienia,
szat i luksusów wszelkiej natury, by spe�ni
 potrzeby wszystkich, i ka�dy
móg�by si� nimi cieszy
, gdyby tylko nie ten okropny, �wi�ski — a w�a�ciwy
ludziom — nawyk odpychania innych �wi� od koryta, nawet gdy samemu
otrzyma�o si� ju� wi�cej, ni� potrzeba.

Obawa przed staro�ci�

Mo�na mówi
 o dwóch 	ród�ach tego l�ku. Wyrasta on, po pierwsze, z my�le-
nia, i� podesz�y wiek mo�e sprowadzi
 na nas ubóstwo. Po drugie, ludzie
nauczyli si� obawia
 staro�ci, gdy� zawsze oznacza�a ona nadej�cie innego,
by
 mo�e o wiele gorszego, �wiata ni� ten, który uwa�any jest za i tak dosta-
tecznie z�y.

Obawa przed podesz�ym wiekiem ma dwa 	ród�a: brak zaufania do ludzi,
którzy mog� wykorzysta
 nasz� s�abo�
 i przechwyci
 nasze dobra doczesne,
oraz okropny obraz nast�pnego �wiata, który g��boko zagnie�d�a si� w naszych
umys�ach na drodze dziedziczenia spo�ecznego.

Czy mo�e dziwi
, �e tak wielu z nas obawia si� nadej�cia staro�ci?

Obawa przed krytyk�

Odkrycie przyczyn, dla których ludzko�
 nabra�a tego podstawowego l�ku,
b�dzie zadaniem trudnym, je�li nie ca�kowicie niemo�liwym. Jedno jest jed-
nak pewne: wszyscy nosimy w sobie ten l�k w dobrze rozwini�tej formie.

Ja jestem sk�onny przypisa
 t� podstawow� obaw� przed krytyk� tej
cz��ci naszej natury, która ka�e nie tylko zabiera
 naszym wspó�braciom ich
rzeczy i dobra, ale tak�e usprawiedliwia
 te dzia�ania poprzez krytyk� charak-
terów innych.

Obawa przed krytyk� przyjmuje wiele ró�nych form.
Na obawie przed krytyk�, stanowi�c� przekle�stwo ca�ej ludzko�ci, korzy-

staj� producenci ubra�. Zauwa�my, i� co sezon do sklepów wprowadza si�
nowe style i fasony. Kto je kreuje? Z ca�� pewno�ci� nie s� to nabywcy, lecz
sami producenci. A po co to robi�? Oczywi�cie po to, by móc sprzeda
 wi�-
cej ubra�.
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Z tego samego powodu producenci samochodów (z kilkoma rzadkimi
i bardzo rozs�dnymi wyj�tkami) co sezon zmieniaj� ich style.

Producenci ubra� wiedz�, �e cz�owiek boi si� nosi
 strój, który by�by
o jeden sezon starszy ni� to, co nosz� dzi� wszyscy.

Czy nie mam racji? Czy� nie dowodzi tego Twoje w�asne do�wiadczenie?
Obawa przed krytyk� jest doprawdy pot��na.

KOMENTARZ
W ksi��ce My�l i boga� si� autor pisze: „L�k przed krytyk� pozbawia
cz�owieka inicjatywy, niszczy jego si�� wyobra�ni, ogranicza jego indywi-
dualno��, odbiera mu samodzielno�� i szkodzi mu na setki innych sposo-
bów. Rodzice cz�sto wyrz�dzaj� swoim dzieciom nieodwracalne szkody,
krytykuj�c je… Wytworzenie kompleksu ni�szo�ci w umy�le dziecka poprzez
zb�dn� krytyk� nale�a�oby uzna� za przest�pstwo (gdy� w rzeczywisto�ci
jest to przest�pstwo najgorszej natury). Pracodawcy, którzy rozumiej� ludzk�
natur�, uzyskuj� najlepsze wyniki od swoich pracowników nie poprzez
krytyk�, ale dzi�ki konstruktywnej sugestii”.

Obawa przed utrat� mi�o�ci

�ród�o tej obawy nie wymaga dog��bnego opisu, gdy� oczywiste jest, i�
wynika ona z natury cz�owieka, która ka�e mu kra�
 czyj�� partnerk� lub
przynajmniej traktowa
 j� bez nale�nego szacunku.

Nie ma w�tpliwo�ci, i� zazdro�
 i wszystkie inne podobne formy dementia
praecox (szale�stwa) wyrastaj� z dziedziczonej przez nas wszystkich obawy
przed utrat� mi�o�ci drugiego cz�owieka.

Ze wszystkich zdrowych psychicznie g�upców, których studiowa�em,
zazdrosny kochanek jest najdziwniejszym rodzajem. Na szcz��cie mia�em
równie� osobiste do�wiadczenie z t� form� szale�stwa i dzi�ki temu mog�em
dowiedzie
 si�, �e l�k przed utrat� mi�o�ci bliskiej nam osoby jest jedn�
z najbardziej bolesnych, je�li nie najbardziej bolesn�, spo�ród wszystkich
sze�ciu podstawowych obaw. Na miejscu wydaje si� dodanie tutaj, i� ta
obawa powoduje wi�ksze zamieszanie w ludzkim umy�le ni� jakikolwiek
z pozosta�ych sze�ciu l�ków rodzaju ludzkiego, cz�sto prowadz�c do bardziej
gwa�townych form szale�stwa.
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W KA�DEJ DUSZY

UMIESZCZONO ZIARNO WSPANIA�EJ PRZYSZ�OCI,

ALE TO NASIENIE NIGDY NIE WZEJDZIE,

NIE MÓWI�C JU� O OSI�GNI�CIU DOJRZA�OCI,

JELI NIE B�DZIEMY S�U�Y� INNYM.
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KOMENTARZ
Z dodatku do lekcji 1.: „Ta obawa wype�nia szpitale dla umys�owo cho-
rych chorobliwie zazdrosnymi lud�mi, gdy� zazdro�� nie jest niczym innym,
jak form� szale	stwa. To ona w�a�nie sprawia, �e s�dy rodzinne s� pe�ne,
oraz prowadzi do morderstw i innych okrucie	stw. Jest to l�k przekazywany
z pokolenia na pokolenie poprzez spo�eczne dziedziczenie — od epoki
kamienia, gdy jeden cz�owiek zdobywa� przewag� nad drugim, si�� odbie-
raj�c mu jego kobiet�. Ta metoda, ale nie sama praktyka, uleg�a zmianie.
Dzi� cz�owiek kradnie kobiet� drugiemu za pomoc� pi�knych kolorowych
wst��ek, szybkich samochodów, nielegalnie p�dzonej whisky z lodem i oka-
za�ych domów”.

Obawa przed chorob�

Ten l�k w znacznej mierze wynika z tych samych 	róde� co obawa przed
ubóstwem i staro�ci�.

Obawa przed chorob� jest �ci�le zwi�zana z bied� i staro�ci�, gdy� równie�
ona wiedzie w stron� tego przera�aj�cego �wiata, o którym ludzie wiedz�
niewiele, ale o którym kr��y mnóstwo niezbyt pochlebnych opowie�ci.

Mam silne podejrzenie, �e osoby dzia�aj�ce w bran�y sprzeda�y �rodków
poprawiaj�cych zdrowie maj� �ywotny interes w podsycaniu strachu przed
chorob�.

Ludzko�
 zna przeró�ne formy terapii starszych, ni� si�gaj� pisemne
kroniki �wiata. Je�eli kto� utrzymuje si� z tego, �e inni ciesz� si� dobrym
zdrowiem, wydaje si� naturalne, i� wykorzysta ka�dy znany sobie sposób,
aby przekona
 ich do konieczno�ci prowadzenia przeró�nych terapii. A zatem
z czasem ludzie nabrali obawy przed chorob�.

KOMENTARZ
Z dodatku do lekcji 1.: „Ten strach jest dziedziczony zarówno na drodze
spo�ecznej, jak i fizycznej. Od chwili narodzin a� do �mierci toczy si� nie-
ustaj�ca wojna w ka�dym ciele fizycznym; wojna mi�dzy grupami komórek,
z których jedna to przyja�ni budowniczowie cia�a, a druga to niszczyciele
zwani »drobnoustrojami chorobotwórczymi«. Nasienie l�ku powstaje wi�c
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pocz�tkowo w ciele fizycznym, b�d�c rezultatem okrutnego planu natury,
która chce, aby silniejsze formy �ycia pokonywa�y te s�absze. L�k przed
chorob� rozprzestrzenia si� wi�c wskutek braku czysto�ci i wiedzy na temat
higieny, a tak�e dlatego, i� osoby korzystaj�ce finansowo na s�abym zdro-
wiu innych zr�cznie manipuluj� informacjami, pos�uguj�c si� w tym celu
prawem sugestii”.

W ksi��ce My�l i boga� si� Hill sugeruje, i� s�abe zdrowie wynika z l�ku:
„Impulsy my�lowe natychmiast zaczynaj� przekszta�ca� si� w swoje fizyczne
odpowiedniki, niezale�nie od tego, czy my�li te s� �wiadome, czy nie…
Wszystkie my�li maj� sk�onno�� do strojenia si� w swoje fizyczne ekwi-
walenty”.

Obawa przed �mierci�

Dla wielu jest to najgorszy ze wszystkich sze�ciu podstawowych l�ków,
a powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty nawet dla najmniej zaintereso-
wanych psychologi�.

Okropne ataki strachu przed �mierci� mo�na powi�za
 bezpo�rednio
z fanatyzmem religijnym — jest on o wiele bardziej odpowiedzialny za ten l�k
ni� wszystkie inne 	ród�a razem.

Niewierz�cy nie boj� si� �mierci tak bardzo jak wierz�cy.
Przez setki milionów lat wszyscy zadawali�my sobie pytanie, na które

wci�� nie znamy odpowiedzi (a mo�e na które odpowiedzi po prostu nie ma):
„Sk�d i dok�d?”. Sk�d przyszed�em i dok�d zmierzam po �mierci?

Najbardziej przebiegli i chytrzy, a tak�e uczciwi, lecz �atwowierni pod-
suwali odpowiedzi na te pytania. Sta�o si� to wr�cz now� profesj�, cho
 do
zajmowania si� ni� wcale nie trzeba zbyt wielkiej wiedzy.

Oto g�ówne 	ród�o l�ku przed �mierci�:
„Wejd	cie do mojego namiotu, przyjmijcie moj� wiar� oraz dogmaty

(i zap�a
cie mi), a ja dam wam bilet, który po �mierci pozwoli wam wst�pi

wprost do nieba” — mówi przywódca duchowy jednej z sekt. Ten sam lider
mówi te�: „Pozosta�cie poza moim namiotem, a pójdziecie prosto do piek�a,
gdzie b�dziecie p�on�
 przez ca�� wieczno�
”.

Chocia� samozwa�czy przywódca mo�e w rzeczywisto�ci nie oferowa

�adnej drogi do nieba ani te� przez jej brak nie mie
 mocy wepchni�cia nie-
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szcz�snego poszukiwacza prawdy w czelu�
 piekieln�, to jednak ta druga
mo�liwo�
 wydaje si� tak okropna, �e zapanowuje nad umys�em i wywo�uje
l�k nad l�kami — obaw� przed �mierci�.

Tak naprawd� nikt jednak nie wie i nikt nigdy nie wiedzia�, jak wygl�da
niebo lub piek�o, a nawet czy takie miejsca w ogóle istniej�, a brak jedno-
znacznej wiedzy otwiera w ludzkim umy�le drzwi przed szarlatanami, któ-
rzy wykorzystuj� innych i przejmuj� kontrol� nad umys�ami za pomoc�
ró�nych sztuczek, oszustw i k�amstw.

Prawda jest taka, i� — ni mniej, ni wi�cej — nikt nie wie i nikt nigdy nie
wiedzia�, sk�d si� bierzemy w chwili narodzin i gdzie udamy si� po �mierci. Ka�dy,
kto twierdzi inaczej, albo oszukuje samego siebie, albo �wiadomie oszukuje
innych, zbijaj�c maj�tek na ludzkiej naiwno�ci i niczego przy tym nie oferuj�c.

Na ich obron� mo�na powiedzie
 jednak tyle, i� wi�kszo�
 spo�ród tych,
którzy sprzedaj� bilety do nieba, rzeczywi�cie wierzy nie tylko w niebo, ale
tak�e i w to, �e sygnowane przez nich prawa i zasady zapewni� wej�cie do
raju wszystkim tym, którzy za nimi pójd�.

To przekonanie mo�na podsumowa
 tylko jednym s�owem — �atwo-
wierno��!

Przywódcy religijni twierdz�, i� nasza cywilizacja zawdzi�cza swe ist-
nienie dzia�aniu ko�cio�ów. By�bym sk�onny przyzna
 im racj�, je�li jedno-
cze�nie móg�bym doda
, �e nawet je�eli to twierdzenie jest prawdziwe, to
wszyscy ci teologowie wcale nie maj� czym si� chwali
.

Ale nie jest — nie mo�e by
 — prawd�, i� cywilizacja wyros�a z wysi�ków
zorganizowanych ko�cio�ów i praw wiary, je�li cywilizacja oznacza odkry-
wanie naturalnych praw i wielu wynalazków, których obecny �wiat jest
aktualnym spadkobierc�.

Je�li teologowie pragn� uzna
 za swoje dzie�o t� cz��
 cywilizacji, która
jest odpowiedzialna za post�powanie cz�owieka wobec drugiego, to je�li cho-
dzi o mnie, spokojnie maj� do tego prawo. Z drugiej jednak strony, je�li
chcieliby zosta
 uznani za autorów wszelkich naukowych odkry
 ludzko-
�ci, to musia�bym stanowczo zaprotestowa
.
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KOMENTARZ
Z dodatku: „Mo�esz sam przygotowa� i wdro�y� w �ycie plan ataku na l�k.
Zastanów si�, która z tych sze�ciu podstawowych obaw wyrz�dza najwi�cej
szkód.

Powoli odkrywamy coraz wi�cej informacji na temat tych sze�ciu pod-
stawowych obaw. Najskuteczniejszym narz�dziem walki z nimi jest zorga-
nizowana wiedza. Ignorancja i strach to bli�ni�ta. Zawsze chodz� ze sob�
w parze. Gdyby nie ignorancja, sze�� podstawowych obaw znikn��oby
z ludzkiego umys�u. W ka�dej bibliotece publicznej mo�na zatem znale��
remedium na tych sze�ciu wrogów.

Zacznij od pracy Ralpha Waldo Emersona na temat prawa kompensacji,
a nast�pnie si�gnij po inne ksi��ki na temat autosugestii i dowiedz si�
o zasadzie, wed�ug której Twoje dzisiejsze przekonania staj� si� rzeczy-
wisto�ci� jutra.

Na drodze dziedziczenia spo�ecznego przekazano Ci ignorancj� i prze-
s�dy przesz�o�ci. Ale my �yjemy w erze nowoczesno�ci. Na ka�dym kroku
widzimy dowody na to, �e ka�dy skutek ma swoj� naturaln� przyczyn�.
Zacznij wi�c studiowa� skutki przez pryzmat ich przyczyn, a wkrótce uwol-
nisz swój umys� spod ci��aru sze�ciu podstawowych l�ków.

Zacznij od wybrania dwóch osób, które dobrze znasz. Jedna z nich
powinna stanowi� przyk�ad tego, co uwa�asz za kl�sk�, a druga stanowi�
dowód na to, co uwa�asz za sukces. Zbierz fakty. Ju� w trakcie tego pro-
cesu nauczysz si� naprawd� wiele na temat zwi�zków przyczynowo-
skutkowych.

Nic nigdy nie dzieje si� samo z siebie. Po jednym miesi�cu odpowiednio
nakierowanej autosugestii b�dziesz móg� po�o�y� stop� na szyi ka�dej ze
swoich sze�ciu podstawowych obaw. Po dwunastu miesi�cach wyt��onego
wysi�ku b�dziesz w stanie zap�dzi� ca�e stado do rogu, sk�d nigdy ju� nie
b�dzie w stanie wyrz�dzi� Ci jakiejkolwiek powa�nej szkody.

Za jaki� czas my�li, które dzi� celowo wprowadzasz do swojego umys�u,
wejd� Ci w nawyk. Zasiej wi�c w swym umy�le ziarno determinacji, by
usun�� sze�� podstawowych l�ków, a bitwa b�dzie ju� w po�owie wygrana.
Pami�taj o swoim zamiarze, a powoli wypchniesz sze�ciu swoich najgorszych
wrogów poza swoje pole widzenia, jako �e nie istniej� oni nigdzie poza
Twoim w�asnym umys�em.
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Cz�owiek pot��ny nie boi si� niczego, nawet Boga. Pot��ny cz�owiek
kocha Boga, ale nigdy si� go nie l�ka! Trwa�a pot�ga nigdy nie wyrasta ze
strachu. Ka�da pot�ga zbudowana na l�ku musi upa�� i znikn��. Je�li zro-
zumiesz t� wielk� prawd�, nigdy nie pope�nisz b��du i nie spróbujesz si�-
gn�� po w�adz�, wykorzystuj�c strach innych ludzi, nad którymi mo�esz
mie� chwilow� przewag�”.

JAK SI� UCZYMY?

Nie wystarczy powiedzie
, �e dziedziczenie spo�eczne jest metod�, dzi�ki
której ludzie akumuluj� ca�� wiedz� docieraj�c� do nas za po�rednictwem
pi�ciu zmys�ów. O wiele istotniejsze jest wyja�nienie, w jaki sposób dziedzi-
czenie spo�eczne dzia�a, i to na tak wielu ró�nych przyk�adach, aby� w pe�ni
poj�� to prawo.

KOMENTARZ
W tym miejscu, co jest w pe�ni zrozumia�e, Hill podaje przyk�ady ze �wiata
zwierz�t, argumentuj�c, i� rozwój charakteru cz�owieka przebiega w ten
sam sposób. Cz�ste odwo�ania Hilla do biblii natury dowodz�, �e autor
by� przekonany, i� cz�owiek jest cz��ci� przyrody. Z drugiej jednak strony Hill
docenia znaczenie �rodowiska spo�ecznego cz�owieka. Analizuj�c wp�yw
natury i wychowania, Hill u�ywa terminu „dziedziczenie spo�eczne” na
okre�lenie czego�, co dzi� nazwaliby�my predyspozycj� genetyczn�. Mówi�c
o dziedziczeniu spo�ecznym, ma wi�c na my�li zjawisko warunkowania
lub uspo�eczniania.

Prawo dziedziczenia spo�ecznego

Zacznijmy od ni�szych form �ycia zwierz�cego i przeanalizujmy, w jaki spo-
sób wp�ywa na nie prawo dziedziczenia spo�ecznego.
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KOMENTARZ
Wielu autorów i prelegentów za czasów Napoleona Hilla szczyci�o si� sztuk�
krasomówcz� i cz�sto si�ga�o po przyk�ady ze �wiata przyrody, czyni�c
rozmaite porównania i buduj�c metafory. Dzisiejszy �wiat nie jest jednak
ju� tak sielankowy i cz�owiek utraci� bliski kontakt z natur�, który podsuwa�
Hillowi i jego wspó�czesnym liczne przyk�ady. Rzadziej si� dzi� �apie �aby
w strumieniu, obserwuje kuropatwy na polu, a dzieci coraz cz��ciej my�l�,
i� kurczaki od razu maj� form� udek i piersi zapakowanych w foli� i wysta-
wionych w supermarketach.

Dlatego w�a�nie, przygotowuj�c niniejsze wydanie, redaktorzy prowa-
dzili burzliwe dyskusje na temat zachowania w tek�cie oryginalnych ana-
logii Hilla i przyk�adów si�gaj�cych do �wiata zwierz�t. Wspólnie doszli
do wniosku, i� przyk�ady te s� równie trafne dzi�, jak by�y wtedy, gdy Napo-
leon Hill je zapisywa�, i chocia� wspó�czesnemu czytelnikowi mog� si�
wyda� do�� dziwaczne, to jednak stanowi� one interesuj�cy wgl�d w �ycie
i czasy autora.

Nied�ugo po tym, jak rozpocz��em przed jakimi� trzydziestu kilku laty
bada
 g�ówne 	ród�a wiedzy, która sprawia, i� jeste�my takimi, jakimi jeste-
�my, odkry�em gniazdo cieciornika1. Gniazdo to by�o tak zlokalizowane, �e
siedz�c� na nim samic� mo�na by�o dostrzec z do�
 sporej odleg�o�ci. Pos�u-
guj�c si� lornetk�, obserwowa�em t� rodzin� a� do momentu, gdy m�ode
wyklu�y si� z jajek. Tak si� z�o�y�o, i� moja regularna, codzienna obserwacja
wypad�a tego dnia kilka godzin po tym wydarzeniu. Chc�c dowiedzie
 si�,
co si� stanie, podszed�em do gniazda. Matka pozosta�a w pobli�u a� do
momentu, gdy znalaz�em si� jakie� dziesi�
 lub dwana�cie stóp od niej,
a wtedy roz�o�y�a pióra, wyci�gn��a jedno skrzyd�o, zas�oni�a nim nog�
i odesz�a, kulej�c, ewidentnie markuj�c uszkodzon� ko�czyn�. Poniewa�
zna�em ju� co nieco ró�ne sztuczki samic ptaków, nie poszed�em za ni�, ale
zbli�y�em si� jeszcze bardziej do gniazda, by móc przyjrze
 si� m�odym.
Bez najmniejszej oznaki strachu zwróci�y swój wzrok w moj� stron�, przygl�-
daj�c mi si� raz jednym, a raz drugim okiem. Si�gn��em do gniazda i podnio-

                                                      
1 Gatunek ptaków z rodziny kurowatych, wyst�puj�cy na terenie Ameryki Pó�-

nocnej — przyp. t�um.
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s�em jedno z piskl�t. Bez l�ku stan��o na mojej d�oni. Od�o�y�em je z powro-
tem do gniazda i odszed�em na bezpieczn� odleg�o�
, daj�c matce mo�liwo�

powrotu.

Nie czeka�em d�ugo. Wkrótce samica zacz��a zbli�a
 si� ostro�nie do
swojego gniazda, a� znalaz�a si� o kilka stóp od niego. Wtedy to rozpostar�a
skrzyd�a i podbieg�a tak szybko, jak tylko potrafi�a, jednocze�nie wydaj�c
seri� d	wi�ków przypominaj�cych odg�osy, które czyni kura, gdy znajdzie
pokarm i chce zawezwa
 swoje potomstwo na uczt�.

Zebra�a wokó� siebie wszystkie swoje m�ode i nadal wydawa�a pe�ne
ekscytacji d	wi�ki, potrz�saj�c przy tym skrzyd�ami i strosz�c pióra. Mo�na
by�o niemal us�ysze
 jej s�owa, podczas gdy przekazywa�a dzieciom pierwsz�
lekcj� na temat samoobrony poprzez prawo dziedziczenia spo�ecznego.

„Wy g�upie maluchy! Czy nie wiecie, �e ludzie s� naszymi wrogami?
Wstyd	cie si�, �e pozwoli�y�cie cz�owiekowi wzi�
 si� do r�ki. Dziw, �e was nie
zabra� i nie po�ar� �ywcem! Gdy nast�pnym razem zobaczycie zbli�aj�cego
si� cz�owieka, ukryjcie si�. Po�ó�cie si� p�asko na ziemi, skryjcie pod li�
mi,
zejd	cie mu z oczu i zosta�cie w tej kryjówce tak d�ugo, a� pójdzie w swoj�
stron�”.

M�ode ptaszki sta�y wokó� i z ciekawo�ci� przys�uchiwa�y si� temu wyk�a-
dowi. Gdy w ko�cu matka umilk�a, znów zacz��em zbli�a
 si� do gniazda.
Gdy znalaz�em si� dobre dwadzie�cia stóp od gniazda, samica znów chcia�a
odwróci
 moj� uwag� i odwie�
 mnie w inn� stron�, kulej�c i udaj�c z�a-
mane skrzyd�o. Spojrza�em na gniazdo, ale niczego nie ujrza�em! M�ode
gdzie� znik�y! Szybko nauczy�y si� unika
 swojego naturalnego wroga dzi�ki
swoim wrodzonym instynktom.

Znów si� wycofa�em, poczeka�em, a� matka zbierze swoj� czeladk�,
a nast�pnie spróbowa�em z�o�y
 im kolejn� wizyt�, ale z podobnym rezul-
tatem. Gdy podszed�em do miejsca, w którym znajdowa�a si� przed chwil�
ca�a rodzina, nie dostrzeg�em wokó� nawet najmniejszego �ladu któregokol-
wiek z jej cz�onków.

Gdy by�em ma�ym ch�opcem, z�apa�em m�od� wron� i uczyni�em j� swoim
domowym zwierz�tkiem. Ptak by� zadowolony ze swojego �ycia i nauczy�
si� wielu sztuczek wymagaj�cych ca�kiem sporej inteligencji. A gdy wrona
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B�DZIESZ CZ�OWIEKIEM SZCZ�LIWYM,

JELI POZNASZ RÓ�NIC�

MI�DZY TYMCZASOWYM NIEPOWODZENIEM A KL�SK�,

A JESZCZE SZCZ�LIWSZYM,

JELI POZNASZ T� PRAWD�,

I� ZIARNO SUKCESU LE�Y UPIONE

W KA�DEJ DOWIADCZONEJ PRZEZ CIEBIE PRZEGRANEJ.
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uros�a na tyle, by móc lata
, pozwoli�em jej robi
 to bez �adnych ograni-
cze�. Czasem nie by�o jej przez wiele godzin, ale przed zmrokiem zawsze
wraca�a do domu.

Pewnego dnia na polu, na którym mieszka� mój podopieczny, kilka dzi-
kich wron wda�o si� w walk� z sow�. Gdy tylko moja wrona us�ysza�a „kra,
kra, kra” swoich dzikich pobratymców, wzlecia�a na sam czubek dachu i,
wykazuj�c wielkie o�ywienie, spacerowa�a od jednego ko�ca domu do
drugiego. W ko�cu rozpostar�a skrzyd�a i polecia�a w kierunku walcz�cych
ze sob� ptaków. Poszed�em za ni�, by zobaczy
, co si� stanie. Po kilku minu-
tach znalaz�em mojego podopiecznego na jednej z ni�szych ga��zi drzewa.
Dwie dzikie wrony siedzia�y na konarze powy�ej, skrzecz�c co� w swoim
j�zyku, przechadzaj�c si� w t� i z powrotem i zachowuj�c si� podobnie jak
rozgniewani rodzice udzielaj�cy reprymendy swoim dzieciom.

Gdy podszed�em, dzikie wrony wzbi�y si� w powietrze i jedna z nich
zacz��a okr��a
 drzewo, wydaj�c z siebie istny potok obra	liwych odg�o-
sów, które — jak mniemam — by�y skierowane do jej g�upiego krewnego,
który nie mia� do�
 rozumu, by odlecie
 wtedy, gdy nale�a�o to zrobi
.

Przywo�a�em moj� wron�, ale nie zwraca�a ju� na mnie uwagi. Tego wie-
czoru wróci�a jeszcze na swoje miejsce, ale nie chcia�a zbli�y
 si� do domu.
Usiad�a na wysokiej ga��zi jab�onki i przez dziesi�
 minut przemawia�a
w swoim wronim j�zyku, mówi�c — bez w�tpienia — i� postanowi�a powró-
ci
 na �ono natury. Nast�pnie odlecia�a i nie by�o jej a� przez dwa dni. Po tym
czasie wróci�a i ponownie przemawia�a co� w swoim j�zyku, trzymaj�c si�
na bezpieczny dystans. Potem odlecia�a i ju� wi�cej nie powróci�a.

Dziedzictwo spo�eczne pozbawi�o mnie wspania�ego towarzysza! Jedynym
pocieszeniem z utraty mojej przyjació�ki by�a my�l, i� wykaza�a si� prawdziw�
odwag�, przylatuj�c do mnie raz jeszcze i informuj�c o swoich zamiarach.
Wielu pracowników sezonowych umyka z farm, nie zadaj�c sobie tyle trudu.

Dobrze znanym faktem jest, i� lis poluje na wszelkie ptactwo i ma�e zwie-
rz�tka z wyj�tkiem skunksa. Nie trzeba chyba podawa
 przyczyny, dla której
skunks cieszy si� tak� nietykalno�ci�. Lis mo�e zaatakowa
 skunksa raz, ale
nigdy nie zrobi tego dwa razy! Z tego w�a�nie powodu kryjówka skunksa
trzyma na dystans wszystkie lisy — poza bardzo m�odymi i niedo�wiad-
czonymi.
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Smród skunksa, raz do�wiadczony, nigdy nie ulegnie zapomnieniu. �aden
inny smród nie przypomina go nawet w przybli�eniu. Nigdzie nie zapisano,
i� jakakolwiek lisia matka uczy�a swe m�ode wykrywa
 smród skunksa i trzy-
ma
 si� od niego z dala, ale wszyscy, którzy znaj� lisie zwyczaje, wiedz�, �e
lisy i skunksy nigdy nie zamieszkuj� tych samych kryjówek.

Jedna lekcja wystarczy, by nauczy
 lisa, i� skunksa nale�y obchodzi

z daleka. Poprzez prawo spo�ecznego dziedzictwa, dzia�aj�ce dzi�ki zmys�owi
powonienia, jedna lekcja wystarczy na ca�e �ycie.

�ab� rycz�c� mo�na z�apa
 na w�dk�, umieszczaj�c na haczyku kawa�ek
czerwonego materia�u lub inny niewielki czerwony przedmiot i machaj�c
nim przed �ab�. �ab� mo�na z�apa
 tak jedynie raz — tylko wtedy rzuci si�
na przyn�t�. Je�li jednak przyn�ta b�dzie si� s�abo trzyma
 i �aba ucieknie
albo te� na czas poczuje ostry haczyk i nie da si� z�apa
, ju� nigdy wi�cej nie
pope�ni podobnego b��du. Po�wi�ci�em wiele godzin na próby z�apania
szczególnie interesuj�cego okazu, który raz chwyci� przyn�t�, ale niestety
uciek� z haczyka. Ta jedna lekcja wystarczy�a, by �aba nauczy�a si�, i� kawa-
�ek czerwonej flaneli to rzecz, któr� lepiej zostawi
 w spokoju.

Mia�em kiedy� pi�knego teriera, który wywo�ywa� sporo zamieszania swoim
zwyczajem znoszenia do domu m�odych kurcz�t. Za ka�dym razem, gdy
wyjmowali�my mu kurczaka z pyska, strofowali�my go, ale na darmo — nie
byli�my w stanie oduczy
 go tego.

Pragn�c uratowa
 psa, a tak�e chc�c przeprowadzi
 eksperyment z zakresu
dziedziczenia spo�ecznego, zabrali�my go na farm� naszego s�siada, który
mia� kur� i gromadk� niedawno wyklutych piskl�t. Kur� — a wraz z ni�
psa — umieszczono w stodole. Gdy tylko wszyscy znikn�li z pola widzenia,
pies powoli zbli�y� si� do kury, pow�cha� raz lub dwa razy powietrze z jej
kierunku (upewniaj�c si�, �e jest to rodzaj mi�sa, którego szuka�), a nast�pnie
rzuci� si� w jej stron�. W mi�dzyczasie kura równie� przeprowadza�a w�asne
analizy, gdy� wybieg�a na spotkanie psa, zaskakuj�c go zupe�nie biciem
skrzyd�ami i drapaniem pazurami — nigdy wcze�niej czego� takiego nie
do�wiadczy�. Pierwsza runda nale�a�a niew�tpliwie do kury. Ale ten mi�y,
t�usty ptaszek nie móg� si� tak �atwo wy�lizn�
 psu z �ap — tak przynajmniej
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on uwa�a�. Wycofa� si� wi�c odrobin�, a nast�pnie przypu�ci� kolejn� szar��.
Tym razem kura wskoczy�a mu na plecy, wbi�a pazury w jego skór� i zro-
bi�a u�ytek ze swojego ostrego dzioba! Pies wróci� do swojego naro�nika,
tocz�c wko�o wzrokiem, jak gdyby czeka� tylko, a� kto� uderzy w gong
i zako�czy t� walk�. Ale kura nie traci�a czasu na takie rozwa�ania — mia�a
przeciwnika na deskach i dowiod�a, i� wie, jak wa�ne s� dzia�ania zaczepne.

Niemal mo�na by�o zrozumie
 jej s�owa, gdy rzuca�a biednym terierem
z k�ta w k�t, wystrzeliwuj�c seri� d	wi�ków, które przypomina�y krzyki roz-
z�oszczonej matki, wezwanej, by broni
 swojego potomstwa przed atakiem
ze strony starszych wyrostków.

Terier okaza� si� kiepskim wojownikiem. Przez dwie minuty biega� po
ca�ej stodole z k�ta w k�t, a nast�pnie rozp�aszczy� si� na ziemi i stara� si� ju�
tylko ochroni
 oczy �apami. Kura zdawa�a si� celowa
 w�a�nie w oczy.

Wtedy do akcji wszed� w�a�ciciel kury, który odci�gn�� j� — a mówi�c
dok�adniej, odci�gn�� psa — co zreszt� z jego strony nie spotka�o si� z �adn�
oznak� dezaprobaty.

Nast�pnego dnia w piwnicy, w której spa� pies, umieszczono kurczaka.
Gdy tylko zobaczy� ptaka, natychmiast podwin�� ogon pod siebie i pobieg�
prosto do k�ta. Ju� nigdy wi�cej nie podj�� próby z�apania kurczaka. Jedna
lekcja z zakresu dziedziczenia spo�ecznego — poprzez zmys� dotyku —
wystarczy�a, aby nauczy
 go, �e chocia� gonitwa za kurczakami mo�e by

pewn� rozrywk�, to jednak wi��e si� te� z wieloma niebezpiecze�stwami.

Wszystkie te przyk�ady, z wyj�tkiem pierwszego, ilustruj� proces nabywa-
nia wiedzy poprzez bezpo�rednie do�wiadczenie. Zauwa�my istotn� ró�nic�
mi�dzy wiedz� zdobyt� w�a�nie w ten sposób a wiedz� nabyt� na drodze
przekazywania wiedzy m�odym przez starszych, jak mia�o to miejsce w przy-
padku samicy cieciornika i jej m�odych.

Najwi�ksze wra�enie wywieraj� lekcje dawane m�odszym przez starsze
pokolenie, gdy� odbywa si� to poprzez wysoce emocjonalne metody uczenia.
Gdy matka cieciornika rozpostar�a skrzyd�a, nastroszy�a wszystkie pióra
i trz�s�a si� ca�a niczym cz�owiek chory na epilepsj�, a nast�pnie mówi�a do
swoich dzieci w ten pe�en ekscytacji sposób, zaszczepi�a w sercach swoich
dzieci strach przed cz�owiekiem, strach, którego nigdy ju� nie zapomn�.

Termin dziedziczenie spo�eczne, w znaczeniu u�ywanym w tej lekcji, dotyczy
wszystkich metod uczenia dzieci idei, dogmatów, cred, religii lub systemów
etycznych — czy to przez ich rodziców, czy te� przez inne osoby sprawuj�ce
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nad nimi opiek�, zanim osi�gn� wiek, w którym s� w stanie ju� samodzielnie
analizowa
 i zastanowi
 si� nad takimi naukami. Ja oceniam, �e cz�owiek
nabywa t� si�� rozumowania pomi�dzy siódmym a dwunastym rokiem �ycia.

Obawa w wieku �rednim

S� niezliczone formy strachu, ale �adna nie jest bardziej �mierciono�na ni�
strach przed ubóstwem i staro�ci�. Traktujemy nasze cia�a tak, jakby by�y
niewolnikami, poniewa� tak bardzo boimy si� biedy, �e pragniemy za ich
pomoc� gromadzi
 pieni�dze. Po co? Na staro��! Ta powszechna forma obawy
jest tak wszechmocna, �e przepracowujemy si�, zbyt du�o wymagamy od
naszego organizmu i sprowadzamy na siebie dok�adnie to, czego staramy
si� unikn�
.

Jak� tragedi� jest obserwowanie m��czyzn i kobiet, którzy docieraj� do
mniej wi�cej czterdziestego pi�tego roku �ycia — wieku, w którym zaczy-
namy starze
 si� pod wzgl�dem umys�owym! Przy czterdziestce dopiero
wchodzimy w wiek, w którym jeste�my w stanie dostrzec, zrozumie
 i przy-
j�
 prawo natury, które zapisane jest w lasach, p�yn�cych potokach i twarzach
innych doros�ych oraz ma�ych dzieci. A jednak ta diabelna obawa sprawia, i�
stajemy si� �lepcami i gubimy si� w labiryncie sprzecznych pragnie	. Tracimy
z oczu zasad� zorganizowanego wysi�ku i — zamiast przejmowa
 kontrol� nad
si�ami natury, by pozwoli
 im wznie�
 si� na szczyt wielkich osi�gni�
 — prze-
ciwstawiamy si� im i dopuszczamy do tego, by sta�y si� si�ami zniszczenia.

POT�GA PEWNO�CI SIEBIE

By
 mo�e �adna z tych wielkich si� natury nie jest �atwiej dost�pna dla celów
naszego rozwoju osobistego i samorozwoju ni� zasada autosugestii. Jednak
ignorancja tej si�y prowadzi wi�kszo�
 ludzi do tego, �e stosuj� j� w sposób,
który w rezultacie stanowi przeszkod�, a nie pomoc.

Poni�ej przedstawiam cztery przyk�ady: historie dwóch m��czyzn i dwóch
kobiet, które pokazuj�, w jaki sposób dochodzi do b��dnego zastosowania tej
wielkiej si�y natury.
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Oto cz�owiek, którego spotyka rozczarowanie — przyjaciel go zawiód�
lub s�siad wykaza� si� oboj�tno�ci�. Dochodzi wi�c do wniosku (poprzez
autosugesti�), �e wszyscy ludzie s� niegodni zaufania, a wszyscy s�siedzi
niewdzi�czni. Te przekonania zakorzeniaj� si� tak g��boko w jego pod�wia-
domo�ci, �e wp�ywaj� na ca�e jego nastawienie do innych. Wró
 i przypo-
mnij sobie, co mówi�em w lekcji 2. na temat sposobu, w jaki dominuj�ce my�li
w naszym umy�le przyci�gaj� podobnie my�l�ce osoby.

Zastosuj prawo przyci�gania, a wkrótce dostrze�esz i zrozumiesz, dlaczego
niedowiarek przyci�ga innych niedowiarków.

Odwró
my t� zasad�:
Oto kobieta, która we wszystkich spotkanych osobach widzi jedynie to,

co najlepsze. Je�li jej s�siadka wydaje si� oboj�tna, ona nawet tego nie zauwa�a,
gdy� stara si� wype�ni
 swój umys� optymizmem i wiar� w innych ludzi. Je�li
kto� zwraca si� do niej ostrym tonem, ona odpowiada �agodnie i mi�kko.
Poprzez dzia�anie tego samego wiecznego prawa przyci�gania zwraca na
siebie uwag� ludzi, których nastawienie do �ycia i dominuj�ce my�li har-
monizuj� z jej w�asnymi. Id�c o krok dalej:

Oto cz�owiek, który uzyska� dobre wykszta�cenie i potrafi zapewni
 �wiatu
potrzebne mu us�ugi. Gdzie� kiedy� us�ysza�, �e skromno�
 to wspania�a
zaleta i �e pchanie si� do pierwszego rz�du w grze zwanej �yciem jest dowo-
dem egotyzmu. Dlatego w�a�nie cicho w�lizguje si� tylnym wej�ciem i zaj-
muje miejsce z ty�u, podczas gdy inni odwa�nie wychodz� na sam przód.
Pozostaje z ty�u, gdy� obawia si�, co oni powiedz�. Opinia publiczna — lub
te� to, co on uwa�a za opini� publiczn� — zepchn��a go na ty� i �wiat niewiele
o nim s�yszy. Jego wykszta�cenie nie jest wykorzystywane, gdy� boi si� poka-
za
 �wiatu, �e nim dysponuje. Nieustannie sugeruje samemu sobie (tym samym
wykorzystuj�c t� wielk� si�� autosugestii w niew�a�ciwy sposób), �e powinien
pozosta
 z ty�u, aby unikn�
 krytyki, jak gdyby krytyka mog�a wyrz�dzi
 mu
jakiekolwiek szkody lub te� utrudni
 mu osi�gni�cie celu.

A oto kobieta, której rodzice byli niezamo�ni. Od pierwszego dnia swo-
jego �ycia, który pami�ta, widzia�a przyk�ady ubóstwa. S�ysza�a rozmowy
o biedzie. Wiedzia�a, co to bieda, i uwierzy�a, �e jest to przekle�stwo, któremu
ona musi ulec. Pod�wiadomie pozwoli�a sobie ulec przekonaniu, i� biedny
zawsze pozostanie biednym, przez co ten s�d sta� si� dominuj�c� my�l�
w jej umy�le. Przypomina konia, który zosta� okie�znany i z�amany, a� zapo-
mnia�, �e ma potencjaln� si�� do zerwania wszystkich wi�zów. Autosugestia
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wepchn��a j� w czelu�
. W ko�cu podda�a si� ca�kowicie. Nie ma ju� �adnej
ambicji. Okazje nie pojawiaj� si� na jej drodze, a w�a�ciwie to si� pojawiaj�,
ale ona ich nie dostrzega. Zaakceptowa�a swój los! To wielokrotnie potwier-
dzony fakt, i� zdolno�ci umys�u, podobnie jak ko�czyny, ulegaj� atrofii
i wi�dn�, je�li nie s� u�ywane. Pewno�� siebie nie jest w tym wzgl�dzie �adnym
wyj�tkiem. Rozwija si� wtedy, gdy jest u�ywana, zanika za� wtedy, gdy po
ni� nie si�gamy.

Jedn� z g�ównych wad odziedziczonego maj�tku jest to, �e zbyt cz�sto
prowadzi do braku dzia�ania i utraty pewno�ci siebie. Przed laty pani E.B.
McLean z Waszyngtonu urodzi� si� syn. Jego dziedzictwo oceniano na oko�o
100 milionów dolarów. Gdy dziecko by�o zabierane na spacer, otacza� je
wianuszek opiekunek, pomocnic opiekunek, detektywów i innych s�u��cych,
których obowi�zkiem by�o dopilnowa
, by nic mu si� nie sta�o. To samo by�o
w kolejnych latach. Dziecko nie musia�o ubiera
 si� samo — mia�o s�u��cych,
którzy je w tym wyr�czali. S�u�ba by�a przy ch�opcu zarówno wtedy, gdy
spa�, jak i wtedy, gdy si� bawi�. Nie wolno mu by�o robi
 niczego, czego
który� ze s�u��cych nie móg�by zrobi
 za niego. W takich warunkach doszed�
do wieku dziesi�ciu lat. Pewnego dnia, gdy bawi� si� na podwórku, zobaczy�
otwart� tyln� bram�. Nigdy wcze�niej nie przekroczy� tej bramy samodziel-
nie, oczywiste wi�c, �e w�a�nie tego pragn�� najbardziej. Wykorzysta� chwil�
nieuwagi s�u�by, wybieg� przez otwart� bram� i zgin�� pod ko�ami samo-
chodu, zanim jeszcze dotar� do po�owy drogi.

Tak d�ugo wykorzystywa� oczy swoich s�u��cych, a� w ko�cu jego w�asny
wzrok przesta� mu s�u�y
 tak dobrze, jak s�u�y�by, gdyby tylko nauczy� si�
z niego korzysta
.

Przed dwudziestu laty pewien m��czyzna, u którego pracowa�em w cha-
rakterze sekretarza, wys�a� swoich dwóch synów do szko�y. Jeden z nich
podj�� studia na Uniwersytecie Virginia, a drugi w college’u w Nowym Jorku.
Moim zadaniem by�o wysy�a
 co miesi�c ka�demu z nich czek na 100 dolarów.
[W 2004 r. warto�� tego czeku mo�na szacowa� na przynajmniej 1800 dolarów]. To
by�o ich kieszonkowe, które mogli wyda
 w dowolny sposób. Doskonale
pami�tam zazdro�
, któr� odczuwa�em, co miesi�c wywi�zuj�c si� z mojego
obowi�zku. Cz�sto zastanawia�em si� wtedy, dlaczego los sprawi�, �e ja zna-
laz�em si� w �wiecie ubogich. Patrz�c w przysz�o�
, widzia�em, jak ci ch�opcy
osi�gaj� w �yciu wysokie pozycje, a ja pozostaj� skromnym urz�dnikiem.






