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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

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

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.

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;

KA�DEGO DNIA DODAJEMY DO NIEJ

KOLEJNE W�ÓKNA,

A� DO CHWILI, W KTÓREJ

NIE JESTEMY W STANIE JEJ ZERWA�.

— Horace Mann
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Lekcja 17.

Uniwersalne prawo

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

ochodzimy teraz do uniwersalnego prawa, dzi�ki któremu natura rz�dzi
naszymi nawykami, dzi�ki czemu mog� one dzia�a
 automatycznie,

kiedy tylko zostan� ukszta�towane. Prawo to odnosi si� nie tylko do nawy-
ków ludzi, ale tak�e do wszystkich naturalnych nawyków wszech�wiata.

KOMENTARZ
Jak wspomniano ju� wcze�niej, Napoleon Hill dokona� opisu cech nie-
zb�dnych do osi�gni�cia osobistego sukcesu, co by�o jedynie pocz�tkiem
ewolucji jego filozofii. To, co zosta�o zapocz�tkowane jako nieokre�lona
liczba ogólnych teorii, ostatecznie przyj��o kszta�t pi�tnastu konkretnych
idei, który to zbiór zosta� rozszerzony do szesnastu, a nast�pnie siedem-
nastu zasad sk�adaj�cych si� na prawa sukcesu.

Niniejsza lekcja po�wi�cona jest uniwersalnemu prawu i definiuje sie-
demnast� zasad� filozofii Hilla. Chocia� prawo to zosta�o w��czone do
wielu jego pó	niejszych prac, nie znalaz�o si� jednak w pierwotnym wy-
daniu Praw sukcesu.

D
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Filozofia Napoleona Hilla narodzi�a si� oficjalnie w 1908 roku, kiedy
to Andrew Carnegie przedstawi� mu mo�liwo�� przeprowadzenia wywia-
dów z najbardziej wp�ywowymi lud	mi swojej epoki, którzy mogli po-
dzieli� si� tajemnicami swojego sukcesu. W ten sposób Hill móg� zauwa-
�y�, �e wszyscy ci ludzie posiadaj� pewne cechy wspólne. Przez nast�pne
dwadzie�cia lat Hill analizowa� te dane i uwzgl�dnia� je w swoich wyk�a-
dach oraz w artyku�ach pisanych do gazet i czasopism, a tak�e w kursach
przeznaczonych dla szkó� korespondencyjnych. W ten sposób zaobser-
wowane zasady zmieni�y si� w konkretne prawa.

Zasady te uleg�y kolejnym zmianom, kiedy pewnego deszczowego
dnia Hill zauwa�y�, �e sp�ywaj�ce po szybie strugi wody przypominaj� szcze-
ble drabiny. W jego umy�le pojawi� si� wtedy obraz drabiny do sukcesu,
który natchn�� go do stworzenia cyklu pi�tnastu wyk�adów po�wi�conych
poszczególnym zasadom stanowi�cym kolejne szczeble wspomnianej
drabiny. Opanowanie tych zasad mia�o pozwoli� jego s�uchaczom wspi��
si� po „magicznej drabinie sukcesu”.

W�a�nie te pi�tna�cie zasad sta�o si� pó	niej podstaw� pi�tnastu roz-
dzia�ów pierwszej edycji ksi��ki Prawa sukcesu. W pó	niejszych wyda-
niach liczba zasad uleg�a zwi�kszeniu do szesnastu, kiedy Hill zauwa�y�, �e
superumys�, o którym pisa� we wst�pie, jest w rzeczywisto�ci kolejn� zasad�.

Po opublikowaniu Praw sukcesu Napoleon Hill cz�sto prowadzi� wy-
k�ady i napisa� wiele ksi��ek po�wi�conych sukcesowi, które szybko sta�y si�
bestsellerami, m.in. My�l i boga� si� lub napisana wspólnie z W. Clementem
Stone’em The Success System That Never Fails. Pisz�c i wyst�puj�c, Hill
zorientowa� si� jednak, �e istnieje jeszcze jedna zasada jednocz�ca
wszystkie pozosta�e. 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 Ra-
ise Your Own Salary, w celu uwzgl�dnienia drogi rozwoju filozofii autora.
W��czenie niniejszego, siedemnastego rozdzia�u pozwoli�o wyda� naj-
kompletniejsz� do tej pory wersj� ksi��ki Prawa sukcesu.

Prawo uniwersalne jest najwi�kszym ze wszystkich praw naturalnych.
Stanowi typow� dla natury metod� kontroli, dzi�ki której wszystkie inne
prawa mog� zosta
 skoordynowane, zorganizowane i wykorzystane w sposób
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nale�ycie uporz�dkowany. Jest to konkretne wykorzystanie energii, dzi�ki
której natura zachowuje relacje pomi�dzy atomami materii, gwiazdami
i planetami w ich nieustaj�cym ruchu, porami roku, dniem i noc�, chorob�
i zdrowiem, �yciem i �mierci�.

Gwiazdy i planety poruszaj� si� tak precyzyjnie, �e astronomowie po-
trafi� przewidzie
 ich dok�adne wzajemne po�o�enie na wiele lat naprzód.
Widzimy, �e pory roku pojawiaj� si� i odchodz� z mechaniczn� regularno-
�ci�. Wiemy, �e z �o��dzia wyrasta d�b, a z szyszki — sosna, za� natura nie
pope�nia omy�ki, pozwalaj�c, aby z �o��dzia wyros�a sosna, a z szyszki — d�b.
St�d wiemy, �e nie ma nic, co nie mia�oby poprzednika, który z kolei po-
wsta� dzi�ki podobnemu do siebie poprzednikowi.

Prawo uniwersalne stanowi równie� medium, poprzez które jest mo�liwe
utrzymywanie wszystkich ludzkich relacji z nale�yt� trwa�o�ci�. Jest to tak-
�e medium pozwalaj�ce na przekszta�cenie my�li w swój fizyczny ekwi-
walent odpowiadaj�cy potrzebom i celom jednostki ludzkiej.

Ludzko�
 jest jedynie narz�dziem, poprzez które przejawiaj� si� si�y
wy�sze. Ca�a opisywana tu filozofia jest nastawiona na u�atwienie Ci zro-
zumienia tego faktu i wykorzystania tej wiedzy na swój w�asny u�ytek.
Umiej�tno�
 harmonijnego zgrania si� z niewidzialnymi si�ami wszech-
�wiata pozwoli Ci bowiem wykszta�ci
 stosowne nawyki, które umo�liwi�
Ci osi�gni�cie tego, co sobie wymarzysz.

Uniwersalne prawo jest medium, dzi�ki któremu ka�da �ywa istota mo�e
sta
 si� cz��ci� swojego naturalnego �rodowiska. Wszyscy doskonale wie-
my, �e sukces rodzi dalszy sukces, a pora�ki przyci�gaj� nowe pora�ki, ale
niewielu rozumie powód, dla którego tak si� dzieje.

Wiadomo, �e cz�owiek odnosz�cy dotychczas same pora�ki mo�e nagle
zacz�
 osi�ga
 sukcesy, je�eli tylko nawi��e bliski kontakt z lud	mi my�l�-
cymi i dzia�aj�cymi w kategoriach sukcesu. Nie ka�dy jednak zdaje sobie
spraw� z tego, �e dzieje si� tak, poniewa� si�a uniwersalnego prawa pozwala
na transfer „�wiadomo�ci sukcesu” pomi�dzy osob� ciesz�c� si� ze zwy-
ci�stw a osob� maj�c� problemy z osi�gni�ciem celów.

Kiedy dwa umys�y nawi�zuj� kontakt, pojawia si� trzeci umys�, silniej-
szy od dwóch wspomnianych. Ludzie odnosz�cy sukcesy traktuj� to prze-
wa�nie jako prawd� i przyznaj� bez ogródek, �e ich sukcesy zacz��y si�
w momencie nawi�zania kontaktów z kim�, kogo pozytywne nastawienie
do �ycia przej�li na w�asny u�ytek, czasami czyni�c to nie�wiadomie.
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LUDZIE OD CZASU DO CZASU

POTYKAJ� SI� O PRAWD�,

ALE WI�KSZO� Z NICH

WSTAJE I IDZIE DALEJ

JAK GDYBY NIGDY NIC.

— Winston Churchill



Uniwersalne prawo 225

Uniwersalne prawo jest ciche, niewidzialne i niedostrzegalne za po�red-
nictwem pi�ciu podstawowych zmys�ów. Dlatego te� zwykle by�o trakto-
wane jako jedno z uniwersalnych, abstrakcyjnych praw natury, co utrud-
nia�o jego opisanie i stosowanie. Nie da si� jednak ukry
, �e ka�de prawo,
cho
by najbardziej abstrakcyjne i nienamacalne, reprezentuje dzia�ania jak
najbardziej rzeczywistych si� wszech�wiata, stanowi�c podstaw� wszystkie-
go, co jest namacalne i konkretne.

Uniwersalne prawo

Kiedy pojmiesz zasad� uniwersalnego prawa, nie b�dziesz mie
 problemów
ze zrozumieniem s�ynnego eseju Emersona o zado�
uczynieniu, poniewa�
podczas jego pisania Emerson pod�wiadomie rozumia� ide� tego prawa.

Sir Isaac Newton tak�e by� w stanie praktycznie ca�kowicie poj�
 to
prawo, kiedy odkry� zasad� powszechnego ci��enia. Gdyby tylko poszed�
w swoich rozmy�laniach odrobin� dalej, prawdopodobnie odkry�by, �e to sa-
mo prawo, które odpowiada za przyci�ganie si� obiektów fizycznych i utrzy-
mywanie Ziemi w przestrzeni kosmicznej, jest odpowiedzialne równie� za
nawi�zywanie relacji pomi�dzy jednostkami, których umys�y dok�adnie do
siebie przystaj�.

Uniwersalne prawo nosi czasami nazw� prawa si�y nawyku, co rozumie si�
samo przez si�. Jest to bowiem si�a dzia�aj�ca za po�rednictwem ustalonych
nawyków. Ka�da �ywa istota mniej inteligentna od cz�owieka �yje, roz-
mna�a si� i wype�nia swoje zadania, odpowiadaj�c na uniwersalne prawo,
które my nazywamy instynktem.

Cz�owiek z kolei otrzyma� przywilej wyboru swoich nawyków, które
mo�e tworzy
 i zmienia
 dzi�ki zmianie wzorców my�lowych. Jak pisa�em
ju� wcze�niej, jest to jedyny nasz przywilej w �yciu, nad którym mamy ca�-
kowit� kontrol�.

Gdy my�li cz�owieka kr��� mi�dzy narzucanymi sobie samodzielnie
ograniczaj�cymi kategoriami strachu, zw�tpienia, zazdro�ci, chciwo�ci b�d	
ubóstwa, wówczas uniwersalne prawo przekszta�ci te my�li na ich materialne
odpowiedniki. Kiedy jednak ten sam cz�owiek zacznie my�le
 w katego-
riach bogactwa i obfito�ci, wtedy dok�adnie to samo prawo przekszta�ci te
my�li na ich jak�e korzystne reprezentacje w �wiecie materialnym.
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W ten sam sposób cz�owiek jest w stanie uzyska
 niezwyk�� kontrol�
nad swoim przeznaczeniem wy��cznie na drodze kszta�towania w�asnych my-
�li. Kiedy my�lom tym zostanie bowiem nadany okre�lony kszta�t, uniwer-
salne prawo przekszta�ci je w trwa�e nawyki, oddzia�uj�ce na nas do momentu,
w którym nie zostan� zmieniona na inne, trwalsze przyzwyczajenia.

W ten sposób przechodzimy do rozwa�a� nad jedn� z najwa�niejszych
prawd. G�osi ona, �e wszyscy, którzy osi�gaj� sukces, rzadko dokonuj� te-
go, niedo�wiadczywszy czego�, co silnie odbi�o si� na ich duszach i przy-
czyni�o si� do zaistnienia stanu, który wi�kszo�
 ludzi kojarzy z pora�k�.

Powody tego dziwnego zjawiska s� do�
 skutecznie pojmowane przez lu-
dzi znaj�cych uniwersalne prawo, poniewa� takie tragedie i k�opoty s�u�� prze-
�amaniu ustalonych schematów zachowania prowadz�cych do regularnych
pora�ek i umo�liwiaj� zast�pienie ich nowymi, skuteczniejszymi nawykami.

Wojny s� wynikiem braku umiej�tno�ci dostosowania si� i wspó��ycia, a tak�e
ustawicznie kumulowanych negatywnych my�li. Duch ka�dego narodu jest
bowiem sum� dominuj�cych nawyków przejawianych przez jego obywateli.

Powy�sze stwierdzenie jest prawdziwe tak�e w odniesieniu do ka�dego
cz�owieka, poniewa� duch jednostki jest determinowany przez jej domi-
nuj�ce schematy my�lowe. Wi�kszo�
 ludzi przez ca�e swoje �ycie znajduje
si� w stanie wojny, walcz�c ze swoimi skonfliktowanymi my�lami i emocjami
oraz tocz�c boje ze swoimi relacjami rodzinnymi, spo�ecznymi i zawodowymi.

Kiedy zatem przyjmiesz powy�sze stwierdzenia za prawd�, zrozumiesz
prawdziw� si�� z�otej zasady i korzy�ci osi�gane przez tych, którzy stosuj� si�
do niej w codziennym �yciu. Z�ota zasada pozwala bowiem unikn�
 wspo-
mnianych wy�ej konfliktów osobistych.

Co wi�cej, b�dziesz równie� w stanie zrozumie
 prawdziwe znaczenie
i korzy�ci wynikaj�ce z okre�lonego celu g�ównego, poniewa� kiedy uda Ci si�
zgra
 to znaczenie z w�asnymi nawykami, zostanie ono wykorzystane przez
uniwersalne prawo na wszystkie mo�liwe sposoby, tak aby Twój okre�lony cel
g�ówny sta� si� rzeczywisto�ci�.

Uniwersalne prawo, czyli kosmiczna si�a nawyku, nie sugeruje, czego nale�y
��da
, ani nie wskazuje, czy wynik Twoich my�li b�dzie pozytywny, czy
negatywny, ale oddzia�uje na wszystkie Twoje nawyki, krystalizuj�c je, na-
daj�c im trwa�� form� i przetwarzaj�c je na ich materialne odpowiedniki
poprzez motywowanie do dzia�ania.
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Takie zjawisko nie tylko utrwala nawyki jednostek, ale tak�e robi to
w odniesieniu do grup i mas ludzi, opieraj�c si� na tych schematach my�li,
które w danej grupie s� wykorzystywane najcz��ciej lub najsilniej.

Dok�adnie taka sama zasada odnosi si� do ludzi rozmawiaj�cych lub
my�l�cych o chorobie. Pocz�tkowo taki cz�owiek jest postrzegany jako hi-
pochondryk cierpi�cy na wyobra�one choroby. Kiedy jednak nawyk ten
b�dzie kontynuowany, wyobra�ana sobie dotychczas choroba (albo stan do
niej podobny) zacznie si� manifestowa
 w rzeczywisto�ci. Dzieje si� tak za
spraw� uniwersalnego prawa, poniewa� ka�da my�l przechowywana w umy-
�le przybiera rzeczywiste kszta�ty, je�eli tylko b�dzie odpowiednio cz�sto
powtarzana.

Niezbyt dobrze o inteligencji ludzi �wiadczy to, �e wielu z nich �yje
w biedzie, chocia� przyczyn� tego doskonale wida
, je�eli tylko zna si� za-
sady uniwersalnego prawa.

Ubóstwo jest bezpo�rednim wynikiem „�wiadomo�ci biedy”, wynikaj�-
cej z my�lenia w kategoriach biedy, l�ku przed bied� i mówienia o biedzie.
Kiedy jednak cz�owiek po��da bogactwa, wówczas programuje swoj� pod-
�wiadomo�
 tak, aby generowa�a ona zyski, tworz�c tym samym „�wiado-
mo�
 bogactwa” i szybko zmieniaj�c swój stan materialny.

Na pocz�tku pojawia si� �wiadomo�
 tego, czego pragniesz. Nast�pnie
post�puje za ni� fizyczna lub umys�owa manifestacja tych pragnie�. Za t�
�wiadomo�
 odpowiadasz samodzielnie i musisz j� stworzy
 bez pomocy
innych, najlepiej poprzez codzienne my�li lub medytacj�. W ten sposób
cz�owiek mo�e wykorzysta
 moc Stwórcy wszystkich rzeczy.

Pewien wielki filozof powiedzia�: „Doszed�em do wniosku, �e akcepta-
cja ubóstwa lub s�abego zdrowia jest równoznaczna z przyznaniem si� do
braku wiary”. Cz�sto bowiem deklarujemy wiar� w co�, czego nie popiera-
my nast�pnie czynami. Wiara jest stanem umys�u, który nabiera rzeczywi-
stych kszta�tów dopiero poprzez konkretne dzia�anie. Samo przekonanie
z ca�� pewno�ci� nie wystarczy.

Prawo uniwersalne jest moc� dost�pn� w takim samym stopniu dla sil-
nych i s�abych, bogatych i biednych, chorych i zdrowych. Zapewnia ono
przy tym rozwi�zanie wszystkich ludzkich problemów.

Przyjrzyjmy si� teraz kwestii nawyku. S�owniki dostarczaj� wielu defini-
cji tego s�owa, w tym takiej: „Nawyk zak�ada okre�lone nastawienie lub
sk�onno�� powsta�� na skutek powtarzania; zwyczajowo wskazuje si� przy tym
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DZI ZNAJDUJESZ SI� W MIEJSCU,

DO KTÓREGO PRZYWIOD�Y CI� MYLI;

JUTRO ZNAJDZIESZ SI� TAM,

GDZIE TWOJE MYLI CI� ZABIOR�.

— James Allen
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na sam fakt powtarzania czynno�ci, nie za� na tendencj� do takiego dzia�a-
nia; niektóre dzia�ania (zw�aszcza w przypadku wi�kszej grupy) sugeruj�
akceptowalno�
 niektórych nawyków; takie dzia�ania i powtarzalno�
 mo-
g� wskazywa
 na bezrefleksyjn� akceptacj�, tak�e t� wynik�� z codzienne-
go powtarzania niektórych nawyków”.

Powy�sza definicja skupia si� na wielu drobnych detalach, ale nie opisuje
ogólnej zasady, na jakiej opieraj� si� wszystkie nawyki, najwyra	niej dlatego,
�e redaktorzy s�ownika nie zrozumieli uniwersalnego prawa. W definicji pojawi�o
si� jednak bardzo wa�ne dla opisywanego zjawiska s�owo, a mianowicie powta-
rzanie. Jest ono o tyle istotne, �e stanowi przyczyn� wi�kszo�ci nawyków.

Przyk�adowo nawyk okre�lonego celu staje si� nawykiem wy��cznie po-
przez powtarzaj�ce si� my�li o tym celu, ustawiczne przypominanie sobie
o nim i przetwarzanie tej my�li przez wyobra	ni� przy jednoczesnej ch�ci
spe�nienia tego pragnienia. Dzi�ki temu wyobra	nia jest w stanie wytwo-
rzy
 ostatecznie plan osi�gni�cia tego celu. Taki nawyk wiary sprawia, �e
cz�owiek mo�e si� poczu
 tak, jakby ju� uda�o mu si� osi�gn�
 cel, nawet
je�eli nie sta�o si� to faktem.

wiadome wykszta�canie pozytywnych nawyków wymaga samodyscy-
pliny, uporu, si�y woli i wiary. Wszystkie te cechy s� za� dost�pne ka�de-
mu, kto przyswoi� sobie szesna�cie poprzednich zasad opisywanej filozofii.

wiadome kszta�towanie nawyków stanowi najwy�sz� i najszlachetniej-
sz� form� samodyscypliny, a wszystkie pozytywne nawyki s� wynikiem
si�y woli skierowanej na osi�gni�cie okre�lonego celu g�ównego. Ich 	ród�em
jest za� jednostka, nie prawo uniwersalne. Wszystkie te nawyki musz� te� zo-
sta
 zgromadzone w umy�le poprzez ich powtarzanie. Kiedy za� zostan�
utrwalone, zaczynaj� si� powtarza
 automatycznie.

S�owo nawyk jest bardzo wa�nym wyra�eniem zwi�zanym z filozofi�
indywidualnych osi�gni�
, poniewa� reprezentuje rzeczywist� przyczyn�
wszystkich gospodarczych, spo�ecznych, zawodowych i duchowych wa-
runków �ycia. Jak ju� pisa�em wielokrotnie, jeste�my, kim jeste�my, i znaj-
dujemy si� tam, gdzie si� znajdujemy, na skutek naszych trwa�ych nawy-
ków. Mo�emy te� by
, kim chcemy i gdzie chcemy, dzi�ki zmianie naszych
�wiadomych przyzwyczaje�.

Jak wi�c widzimy, ca�a przedstawiana tu filozofia prowadzi nas nie-
odmiennie do zrozumienia i zastosowania kosmicznej si�y nawyku, czyli uni-
wersalnego prawa, a wi�c si�y stoj�cej za ustanawianiem wszystkich nawyków.
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CZ�OWIEK STAJE SI� NIEWOLNIKIEM

SWOICH CZ�STO POWTARZANYCH CZYNÓW.

TO, CO Z POCZ�TKU JEST WYBOREM,

PÓ�NIEJ STAJE SI� PRZYMUSEM.

— Orison Swett Marden
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Ka�da z szesnastu poprzedzaj�cych ten rozdzia� lekcji mia�a na celu
wspomo�enie Ci� w rozwoju konkretnej wyspecjalizowanej formy nawy-
ku, który jest niezb�dny do uzyskania pe�nej kontroli nad w�asnym umy-
s�em. Jednak tak�e i to nale�y w sobie wykszta�ci
 w sposób nawykowy.
Niniejsza filozofia ma za� na celu w�a�nie wykszta�cenie my�li i czynów po-
zwalaj�cych Ci koncentrowa
 si� na sukcesie.

Opanowanie i przyswojenie sobie tej filozofii, jak wszystko, co przydat-
ne, posiada okre�lon� cen�, któr� nale�y ponie�
, zanim b�dzie mo�na cie-
szy
 si� p�yn�cymi z niej korzy�ciami. Cen� t� jest mi�dzy innymi wieczna
czujno�
, determinacja, upór i ch�
 osi�gni�cia w�asnych celów, a nie za-
dowalanie si� ubóstwem, smutkiem i rozczarowaniem.

Istniej� dwa podej�cia do �ycia. Jedno z nich polega na byciu jego wierz-
chowcem, na którym b�dzie ono jecha
 w obran� przez siebie stron�. Dru-
gie polega na przyj�ciu pozycji je	d	ca powodz�cego koniem zgodnie
z w�asn� wol�. Wybór tego, czy chce si� by
 koniem, czy je	d	cem, jest
przywilejem ka�dego cz�owieka, ale jedno jest pewne: ci, którzy nie zdecy-
duj� si� na rol� je	d	ca, zostan� zmuszeni do przyj�cia roli konia. Istniej�
bowiem tylko dwie mo�liwo�ci: albo to my b�dziemy kierowali �yciem, al-
bo to ono b�dzie kierowa�o nami. Stanie w miejscu jest niemo�liwe.

Ego, superumys	 i uniwersalne prawo

Ka�dy 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, niezale�nie
od tego, czy s� dobre, czy z�e, równie� s� wynikiem nawyku. Niewielu jed-
nak rozumie, dlaczego w ogóle wykszta�camy takie przyzwyczajenia.

Nawyki s� nierozerwalnie zwi�zane z ludzkim ego, które cz�sto bywa
b��dnie rozumiane. Samo s�owo „ego” pochodzi z �aciny, gdzie oznacza „ja”,
przez co cz�sto jest mylnie interpretowane jako synonim pró�no�ci.

Ego jest si�� kieruj�c� wszystkimi rodzajami ludzkiego zachowania i jest
te� �rodkiem pozwalaj�cym przekszta�ci
 pragnienie w wiar�. Dlatego te�
musimy wiedzie
 co nieco o jego naturze i mo�liwo�ciach, aby�my byli
w stanie wykorzysta
 je do osi�gni�cia naszych celów.
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Si�a ego mo�e by
 w pe�ni wykorzystana poprzez zastosowanie autosu-
gestii, gdy� pierwszym krokiem do wszelkich osi�gni�
 jest zach�cenie ego
do przyj�cia „�wiadomo�ci sukcesu”. Osoba, która osi�ga sukcesy, musi ro-
bi
 to poprzez odciskanie w�asnego ego na celu swoich pragnie�, odrywa-
j�c si� tym samym od wszelkich ogranicze�, l�ków i zw�tpienia, które pro-
wadz� do rozproszenia si�y ego.

Ego jest sum� wszystkich nawyków my�lowych, które pojawi�y si� na
skutek oddzia�ywania uniwersalnego prawa. Okre�la te� sposób, w jaki nawyki
te odnosz� si� do wszystkich ludzi w otoczeniu danej osoby. Mo�e by
 ono
najcenniejszym zasobem albo najwi�ksz� przeszkod�, zale�nie od tego,
w jaki sposób si� do niego odnosimy.

Egoista, który wyra�a siebie w sposób wrogi wzgl�dem innych ludzi,
najwyra	niej nie odkry� jeszcze tego, w jaki sposób konstruktywnie odwo-
�ywa
 si� do ego. Konstruktywne zastosowania ego mog� bowiem przybie-
ra
 kszta�t nadziei, pragnie�, celów, ambicji lub planów, a nie chwalenia si�
czy samouwielbienia. Motto osoby maj�cej kontrol� nad swoim ego brzmi:
„Czyny, nie s�owa”. Jedna z g�ównych ró�nic mi�dzy osobami maj�cymi
wk�ad w rozwój ludzko�ci a tymi, którzy jedynie zajmuj� miejsce w �wie-
cie, sprowadza si� g�ównie do ró�nic w ego.

Pragnienie bycia wielkim, s�awnym i wp�ywowym jest zdrowe. Jednak
otwarte wyra�anie wiary we w�asn� wielko�
 jest oznak� nie tylko s�abej
kontroli nad w�asnym ego, ale i sugesti�, �e to w�a�nie ego przej��o kontrol�
nad nami. Kiedy spotkasz tak� osob�, mo�esz mie
 pewno�
, �e przekona-
nie o w�asnej wielko�ci s�u�y zamaskowaniu kompleksu ni�szo�ci.

Kiedy zrozumiesz prawdziw� natur� swojego ego, pojmiesz te� rzeczywi-
ste znaczenie zasady superumys�u. Co wi�cej, zrozumiesz te�, �e aby Twoi
sojusznicy w superumy�le byli skuteczniejsi, musz� by
 zgodni i pozytywnie
nastawieni do Twoich nadziei, celów i pragnie�. Nie mog� za� w �adnym
stopniu wykazywa
 sk�onno�ci rywalizacyjnych wzgl�dem 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 potkni�cia. Nie mog� przeszkadza
 Ci w byciu sob� ani
w �yciu swoim �yciem. Wreszcie, nie mog� by
 wykorzystywani, a wi�c musz�
te� uzyskiwa
 od Ciebie takie same korzy�ci, jakie Ty otrzymujesz od nich.
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Zw�aszcza ten ostatni warunek jest niezb�dny do utrzymania mocy so-
juszu superumys�u.

Ludzie wchodz� w relacje g�ównie na podstawie swoich motywacji.
�adna relacja nie mo�e by
 oparta na nieokre�lonym, niejasnym czy nieist-
niej�cym motywie. Niezdolno�
 do zaakceptowania tego faktu mo�e by

przyczyn� powa�nych strat materialnych.

Uniwersalne prawo jest si�� przejmuj�c� kontrol� nad ego i pozwalaj�c�
na manifestacj� materialnych odpowiedników my�li sk�adaj�cych si� na ego
i my�li to ego kszta�tuj�cych. Prawo to nie zwi�ksza wielko�ci czy te� jako�ci
ego, a jedynie przek�ada znalezione my�li na ich namacalny odpowiednik.

Ludzie ciesz�cy si� wielkimi osi�gni�ciami nieodmiennie potrafi� zasila

i kszta�towa
 w�asne ego, nie pozostawiaj�c niczego losowi czy te� cyklicz-
nym zmianom w samym �yciu.

Ka�dy cz�owiek ma wp�yw na kszta�t ego, ale nie ma wp�ywu na to, co
si� z nim b�dzie dzia�o, tak jak rolnik nie ma wp�ywu na procesy zachodz�ce
w zasadzonym przez niego ziarnie. Nieuchronne prawo uniwersalne sprawia, �e
ka�da �ywa istota wydaje podobne sobie potomstwo, co oznacza, �e w pew-
nym sensie odradza si� w sposób materialny, tak jak d�b wyrastaj�cy z �o-
��dzia. Nie potrzeba do tego �adnej pomocy z zewn�trz. Wystarczy sam czas.

Powy�sze zdania pozwalaj� jednoznacznie stwierdzi
, �e nie tylko je-
stem zwolennikiem rozwoju i kontroli nad ego, ale chc� Ci� równie� ostrzec,
�e nikt nie mo�e osi�gn�
 sukcesu, nie uzyskawszy wcze�niej w�adzy nad
w�asnym ego.

Dobrze rozwini�te ego jest wynikiem dzia�ania kilku czynników, które
opisz� poni�ej.

Przede wszystkim musisz nawi�za
 relacje z osobami, które b�d� w sta-
nie po��czy
 swoje umys�y z Twoim w duchu pe�nej harmonii. W ten spo-
sób b�dziesz w stanie osi�gn�
 okre�lony cel. Pami�taj, �e taki sojusz musi
by
 trwa�y i aktywny. Co wi�cej, wszyscy Twoi sojusznicy musz� cechowa

si� wiekiem, wykszta�ceniem oraz przymiotami umys�owymi i duchowymi
niezb�dnymi do udzielenia Ci warto�ciowego wsparcia.

Przyk�adowo sojusz superumys�u Andrew Carnegiego sk�ada� si� z ponad
dwudziestu ludzi, z których ka�dy wnosi� do niego pewn� doz� inteligen-
cji, do�wiadczenia, wykszta�cenia i wiedzy, bezpo�rednio zwi�zan� z soju-
szem i wyj�tkow� tylko dla nich.
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TRZYMAJ SI� Z DALA OD LUDZI, KTÓRZY

STARAJ� SI� OS�ABI� 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 b�d� mieli na Ciebie dobroczynny
wp�yw, musisz przyj�
 jaki� skuteczny plan, co pozwoli Ci osi�gn�
 cel, dla
którego zosta� zawi�zany sojusz, i zacz�
 wprowadza
 ten plan w �ycie.
Sam plan mo�e bra
 pod uwag� sugestie wszystkich osób bior�cych udzia�
w sojuszu superumys�u.

Je�eli plan oka�e si� niew�a�ciwy czy te� s�abo zorganizowany, musi zo-
sta
 zmieniony lub zmodyfikowany, tak by móg� w�a�ciwie funkcjonowa
.
Jednak g�ówny cel powstania sojuszu nie mo�e by
 zmieniany.

Nast�pnie musisz oddali
 si� od wp�ywów ludzi i okoliczno�ci, które
wywo�uj� w Tobie poczucie ni�szo�ci, niekompetencji lub niezdolno�ci do
osi�gania celów. Pozytywne ego nie jest bowiem w stanie dojrzewa
 w ne-
gatywnej atmosferze. W tej kwestii nie ma miejsca na kompromisy, a nie-
dopatrzenie w tym wzgl�dzie mo�e si� okaza
 fatalne w skutkach.

Oderwanie si� od ludzi maj�cych na Ciebie szkodliwy wp�yw musi by

zdecydowane i nieodwo�alne. Kiedy zamkniesz przed tak� osob� drzwi,
musisz si� zachowywa
 tak, jakby wszystkie rodzaje wi�zi, przyja	ni czy
zobowi�za� zosta�y raz na zawsze zerwane.

Musisz te� zdecydowanie odci�
 si� od wszystkich my�li o dawnych do-
�wiadczeniach lub okoliczno�ciach, które wzbudza�y w Tobie poczucie bólu
b�d	 ni�szo�ci. Silne, zdrowe ego nie mo�e si� rozwija
 poprzez rozpami�-
tywanie dawnych nieprzyjemno�ci i musi by
 zasilane nadziejami oraz pra-
gnieniami osi�gni�cia kolejnych celów.

My�li stanowi� budulec dla ego, za� uniwersalne prawo jest spoiwem, które
wi��e my�li w celu stworzenia trwa�ych nawyków. Po zako�czeniu tego
procesu powsta�y nawyk doskonale odzwierciedla my�li, które leg�y u jego
podstaw.

Pami�taj, �e musisz si� stara
 wprowadza
 do swojego otoczenia wszelkie
mo�liwe bod	ce korzystnie wp�ywaj�ce na rozwijane ego. Je�eli na przy-
k�ad masz aspiracje do bycia pisarzem, dobrze b�dzie, gdy w Twoim domu
lub miejscu pracy pojawi� si� zdj�cia b�d	 portrety ulubionych literatów,
za� w biblioteczce b�dziesz mie
 ich dzie�a. Postaraj si� wykorzysta
 ka�d�
okazj� do przekazania swojemu ego wizerunku osoby, jak� chcesz si� sta
,
poniewa� zgodnie z uniwersalnym prawem wizerunek ten zostanie zaakcepto-
wany przez ego i zacznie wp�ywa
 na Twoje w�asne dzia�ania.

W�a�ciwie rozwini�te ego znajduje si� przez ca�y czas pod kontrol� jed-
nostki. Dopuszczenie do nadmiernej inflacji ego („egomanii”) mo�e doprowa-
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dzi
 (i cz�sto prowadzi) do autodestrukcji. Oznak� egomanii jest pragnienie
do podporz�dkowania sobie innych za pomoc� si�y.

W rozwoju ego dobrze jest przyj�
 dewiz� „Niczego za wiele, niczego za
ma�o”. Kiedy ludzie zaczynaj� pragn�
 kontroli nad innymi albo te� gro-
madzi
 du�e ilo�ci pieni�dzy, których nie s� w stanie wyda
 konstruktyw-
nie, zwykle zaczynaj� wkracza
 na bardzo niebezpieczny grunt. Si�a z defi-
nicji ro�nie w swoim w�asnym tempie i po pewnym czasie mo�e wymkn�

si� spod kontroli. Natura wyposa�y�a nas jednak w „zawór bezpiecze�-
stwa”, pozwalaj�cy na os�abianie ego, które uleg�o nadmiernej inflacji, i re-
dukcj� jego wp�ywu.

W chwili, gdy Napoleon Bonaparte zosta� osadzony na Wyspie �w. Heleny,
zacz�� powoli umiera
 z powodu swojego ego, które po kl�sce pod Waterloo
uleg�o zniszczeniu.

Ludzie, którzy po bardzo aktywnym �yciu porzucili prac� i wszystkie
inne formy dzia�ania, cz�sto szybko umieraj�. Gdyby �yli, ich �ycie by�oby
pe�ne bólu i udr�ki 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 wykie�kowanie,
rozwój i osi�gni�cie dojrza�o�ci, tak samo nasze pomys�y wymagaj� czasu,
aby pod wp�ywem impulsów i pragnie� oraz za spraw� dzia�ania prawa
uniwersalnego mog�y zamanifestowa
 si� w rzeczywisto�ci.

Nie ma jednego, okre�lonego sposobu opisania czy te� wskazania do-
k�adnego czasu, który jest wymagany do przekszta�cenia pragnienia w jego
fizyczny odpowiednik. Natura tego pragnienia, jego okoliczno�ci oraz in-
tensywno�
 wp�ywaj� na czas niezb�dny do przekszta�cenia go ze stanu
my�li do stanu namacalnej manifestacji.

Stan umys�u znany jako wiara jest tak korzystny dla szybkiego prze-
kszta�cenia pragnienia w fizyczn� manifestacj�, �e cz�sto wywo�uje t�
zmian� w sposób natychmiastowy.

Ludzie zwykle dojrzewaj� fizycznie w ci�gu oko�o dwudziestu lat, ale
osi�gni�cie dojrza�o�ci umys�owej (czyli dojrza�o�ci ego) wymaga od 35 do
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60 lat. To do�
 dobrze t�umaczy, dlaczego ludzie rzadko zdobywaj� bo-
gactwa lub te� s�aw� w innych dziedzinach przed uko�czeniem pi�
dzie-
si�tego 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 os�du i inne cechy potrzebne do uzyskania
i utrzymania bogactw dowolnego typu.

Wszystkie powy�sze cechy pojawiaj� si� w miar� up�ywu czasu. Zauwa�
jednak, �e sam czas nie wystarczy. Dzi�ki oddzia�ywaniu uniwersalnego
prawa wszystkie nawyki umys�owe cz�owieka — czy to korzystne, czy nie
— zajmuj� miejsce w strukturze ego i uzyskuj� trwa�� form�, wp�ywaj�c na
dalszy stan fizyczny i umys�owy danej jednostki.

Wyja�ni�em zatem, dlaczego uniwersalne prawo jest czynnikiem determinu-
j�cym bogactwo lub ubóstwo, a tak�e obja�ni�em, w jaki sposób mo�e ono
przynie�
 harmoni� i zrozumienie albo te� rozczarowania i pora�ki. Samo
powiedzenie, �e jest to si�a, która pozwala gwiazdom i planetom zachowa

swoje pozycje, nie wystarczy�oby do podkre�lenia wagi, jak� prawo uniwer-
salne ma dla ka�dego cz�owieka i jak mo�e pomóc w rozwi�zaniu jego co-
dziennych problemów.

Poni�ej przedstawiam ogólny opis zale�no�ci pomi�dzy prawem uniwer-
salnym a innymi wa�nymi zasadami, dzi�ki którym prawo to staje si� naj-
wa�niejszym czynnikiem wp�ywaj�cym na ludzkie �ycie. Dwie pierwsze
zasady s� zwi�zane z metodami dzia�ania prawa, za� trzecia stanowi wa�n�
regu�� pozwalaj�c� ustali
 kierunek jego dzia�ania i wyja�niaj�c�, jak jego
u�ycie mo�e sta
 si� niekorzystne.

Oto za� wszystkie cztery zasady:

 1. Uniwersalne prawo — zasada, przez któr� natura zmusza wszystkich
do wp�ywania na otoczenie i poddania si� wp�ywowi otoczenia
kszta�tuj�cego sposób my�lenia jednostki.

 2. Dryfowanie — nawyk umys�owej oboj�tno�ci, dzi�ki której cz�owiek
pozwala na wzmocnienie wp�ywu otoczenia w sposób losowy.

 3. Czas — czynnik, za pomoc� którego uniwersalne prawo kszta�tuje do-
minuj�ce my�li jednostki oraz wp�yw jego otoczenia, a nast�pnie
przekszta�ca je w mechanizmy pozwalaj�ce kszta�towa
 przysz�o�
.
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DOPÓKI NIE ZACZNIESZ CENI� SIEBIE,

NIE B�DZIESZ CENI� SWOJEGO CZASU.

DOPÓKI NIE B�DZIESZ CENI� CZASU,

NIE B�DZIESZ W STANIE

GO WYKORZYSTA�.

— M. Scott Peck








