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2
Wykorzystuj okazje

KL

„Wiej�cy wiatr to nasz s�uga, je�li tylko zdecydujemy si� podnie��
�agiel”.

Musisz sobie uzmys�owi�, �e ka�dy godny podziwu geniusz to nurek
penetruj�cy morze pe�ne pere�, które nale�y do ciebie.

Emerson

Ten, kto czeka, a� umilknie wiatr,
I nigdy nie jest gotów, aby wyj�� na pole z kos�,
Lecz obserwuje chmury, ten nigdy nie b�dzie si� cieszy� plonami
swej pracy.

H.H. Jackson

Sekretem sukcesu �yciowego jest, aby by� gotowym do wykorzystania
okazji, kiedy si� nadarzy.

Disraeli

Zrób, co tylko jest mo�liwe w danej chwili, a Bóg otworzy ci nowe
drzwi i us�yszysz g�os: „Pójd� tutaj, w wy�sz� sfer�”.

Beecher

Najwa�niejsze nie jest dostrze�enie tego, co majaczy niewyra�nie
w oddali, ale zaj�cie si� tym, co znajduje si� wyra�nie w zasi�gu r�ki.

Carlyle
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„Gdy by�em ch�opcem”, powiedzia� genera� Grant, „pewnego ranka
moja matka zorientowa�a si�, �e nie ma mas�a na �niadanie, i wys�a�a
mnie, abym po�yczy� troch� od s�siada. Wchodz�c do jego domu
bez pukania, us�ysza�em niechc�cy, jak czyta list od swojego syna,
który przebywa� akurat w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych,
w West Point. Syn pisa�, �e obla� egzamin i wraca do domu.
Po�yczy�em od s�siada mas�o, zanios�em je do domu i nie czekaj�c
na �niadanie, pop�dzi�em do gabinetu kongresmena naszego okr�gu.
»Panie Hamer«, zwróci�em si� do niego, »czy wyznaczy mnie pan
do West Point?«. »Nie, —— ju� tam jest i ma przed sob� jeszcze
trzy lata s�u�by«. »Ale gdyby jemu si� nie powiod�o, czy wys�a�by
pan mnie?«. Pan Hamer roze�mia� si�: »Je�li jemu by si� nie uda�o,
nie by�oby sensu, �eby� ty próbowa�, Uly«. »Niech pan mimo wszystko
obieca mi, �e dostan� t� szans�«. Pan Hamer z�o�y� obietnic�.
Nast�pnego dnia przegrany m�odzieniec powróci� do domu,
a kongresmen, �miej�c si� z mojej przenikliwo�ci, przydzieli� mnie
w wymarzone miejsce. W ten w�a�nie sposób brak mas�a w kuchni
mojej matki uczyni� ze mnie genera�a i prezydenta”. Ale genera� Grant
nie mia� racji, wypowiadaj�c te s�owa. To jego w�asna przenikliwo��,
pozwalaj�ca mu zauwa�y� szans�, i po�piech, z którym j� wykorzysta�,
popchn��y go w gór�.

„Nie ma takiej osoby”, powiedzia� rzymski kardyna�, „której szcz��cie
nie nawiedzi�oby co najmniej raz w �yciu, ale kiedy cz�owiek nie jest
gotowy na jego przybycie, ono umyka przez drzwi i okna”. Szcz��cie jest
ulotne. Cz�owiek beztroski, powolny, ma�o spostrzegawczy i leniwy nie
zdo�a go dojrze� lub si�gnie po nie dopiero, gdy ono dawno zniknie.
Osoba bystra wyczuje szcz��cie natychmiast i z�apie je w locie.

Najcelniej mo�na to uj��, mówi�c, i� kombinacja okoliczno�ci,
ch�ci i czynów w pewnych momentach �ycia pomaga cz�owiekowi,
a w innych przeszkadza. To ka�dy przyzna, ale trzeba doda�,
i� powi�zaniami tymi nie rz�dzi �adne fatum, nie ma te� mowy
o „�ucie szcz��cia” czy „szansie” w typowym rozumieniu tych s�ów.
Sytuacje te pojawiaj� si� i znikaj� jak wszystkie inne okazje i szanse
w naszym �yciu, a ten, kto je uchwyci i wykorzysta, mo�e zosta�
nazwany szcz��liwcem. Ten jednak, kto pozwoli im przemin��,
to nieszcz��nik.
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„Charley”, mówi Moses H. Grinnell do swojego pracownika
urodzonego w Nowym Jorku, „zanie� ten p�aszcz do mojego domu
na Pi�tej Alei”. Pan Charley bierze p�aszcz i oci�gaj�c si�, mruczy
pod nosem co� w stylu: „Nie jestem ch�opcem na posy�ki, przyszed�em
tu, �eby si� czego� nauczy�”. Pan Grinnell widzi to. W tym samym
czasie jeden z jego pracowników z Nowej Anglii proponuje: „Ja mog�
si� tym zaj��”. „Dobrze, wi�c ty to zrób”, odpowiada pan Grinnell,
a w my�lach mówi do siebie: „Ten ch�opak jest bystry, chce pracowa�”,
i przydziela mu wiele zada
. Wkrótce m�odzieniec awansuje, zyskuje
zaufanie wspó�pracowników i pracodawców i osi�ga sukces.

M�ody cz�owiek zdecydowany zrobi� jak najlepszy u�ytek ze swoich
oczu i nie przegapi� niczego, co mog�oby przynie�� mu korzy��;
z uszami gotowymi wychwyci� najdrobniejszy d�wi�k; z r�kami
otwartymi na z�apanie ka�dej szansy; b�d�cy w ci�g�ej gotowo�ci,
�eby przyj�� wszystko, co popchnie go nieco dalej; który ka�de
do�wiadczenie przerabia na farb� pozwalaj�c� mu malowa� wspania�y
obraz swojego �ycia; o sercu wyczulonym na najmniejszy impuls
i inspiracj� — taki kto� mo�e by� pewny, �e odniesie sukces w �yciu,
nie ma co do tego najmniejszych w�tpliwo�ci. Je�li tylko dopisuje mu
zdrowie, nic nie mo�e go powstrzyma� przed osi�gni�ciem sukcesu.

Zgodnie z tym, co napisano w Zion’s Herald, Isaac Rich, który
przeznaczy� prawie dwa miliony, aby ufundowa� Boston University
of the Methodist Episcopal Church, rozpocz�� sw� karier�
w nast�puj�cy sposób. W wieku osiemnastu lat wyruszy� z Cape Cod
do Bostonu z zaledwie trzema czy czterema dolarami w kieszeni
i rozpocz�� poszukiwanie jakiego� zaj�cia. Wstawa� wcze�nie, du�o
chodzi�, uwa�nie obserwowa� i wiele rozmy�la�. Wkrótce wpad�
na pomys�: kupi� trzy buszle ostryg, wypo�yczy� taczki, znalaz�
odpowiednich rozmiarów desk�, kupi� sze�� ma�ych talerzyków,
sze�� metalowych widelców, pojemniczek na pieprz oraz jeszcze kilka
drobiazgów. O trzeciej rano kupowa� ostrygi prosto z �odzi, wióz� je
przez trzy mile, ustawia� stragan z deski niedaleko targu i zaczyna�
handlowa�. Sprzedawa� ostrygi w szybkim tempie za dobr� cen�.
Handlowa� na tym targu ostrygami i rybami przez czterdzie�ci lat,
sta� si� królem w swojej bran�y, a na ko
cu ufundowa� uniwersytet.
Swój sukces zawdzi�cza pracowito�ci i uczciwo�ci.
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„Daj mi szans�”, mówi Halliburton’s Stupid, „a poka�� ci, na co mnie
sta�”. Jednak najprawdopodobniej mia� ju� swoj� szans�, ale jej nie
wykorzysta�.

„Có� ch�opaki”, powiedzia� pan A., nowojorski handlowiec, do swoich
czterech pracowników pewnego zimowego poranka 1815 roku, „dobre
wie�ci. Og�oszono pokój. Teraz musimy wzi�� si� w gar�� i ci��ko
pracowa�. B�dziemy mieli pe�ne r�ce roboty, ale potrafimy pracowa�
jak nikt inny”.

M��czyzna ten by� w�a�cicielem i wspó�w�a�cicielem kilku statków,
pokrytych wtedy grub� warstw� lodu, które w czasie wojny le�a�y
rozmontowane w odleg�o�ci trzech mil w gór� rzeki. Zdawa� sobie
spraw�, �e zanim lód stopnieje, minie miesi�c, a do tego czasu
handlowcy z innych miast, gdzie porty by�y otwarte, zd��� dotrze�
na zagraniczny rynek przed nim. Mimo to jego decyzje zosta�y
natychmiast wprowadzone w �ycie.

„Reuben”, kontynuowa�, zwracaj�c si� do jednego ze swoich
pracowników, „id� i zbierz tylu robotników do pracy w górze rzeki,
ilu tylko b�dzie mo�na. Charles, znajd� pana ——, takielarza,
i pana ——, �aglomistrza, i powiedz im, �e ich pilnie potrzebuj�.
John, zatrudnij sze�ciu transportowców na dzi� i na jutro. Stephen,
skontaktuj si� z jak najwi�ksz� liczb� m��czyzn trudni�cych si�
wierceniem i uszczelnianiem i zwerbuj ich do pracy u mnie”. Sam
pan A. wyruszy� na poszukiwanie narz�dzi potrzebnych do �amania
lodu. Nim nadesz�a godzina dwunasta tego dnia, ponad stu ludzi
uda�o si� trzy mile w gór� rzeki i rozpocz��o oczyszczanie �odzi oraz
usuwanie lodu z rzeki. Robotnicy ci�li lód na wielkie p�aty, a nast�pnie
uderzali nimi w pozosta�e fragmenty, tworz�c w ten sposób przejezdny
kana�. Pokrycie dachowe statków zosta�o zerwane, a wokó� rozp�ta�
si� przypominaj�cy burz� gradow� stukot drewnianych m�otków.
Ogromne ilo�ci takielunku przetransportowano po lodzie; takielarze
biegali tam i z powrotem, dzier��c w r�kach pasy i no�e, a �aglomistrze
pu�cili w ruch swoje ig�y. Wszystko to stanowi�o niesamowit� scen�
ruchu, dzia�ania i dobrze zarz�dzanej pracy. Nim nasta�a noc, wszystkie
statki znalaz�y si� na wodzie i przep�yn��y krótki dystans wzd�u�
kana�u. Do czasu, kiedy ostatecznie przycumowa�y przy nabrze�u,
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czyli w ci�gu kolejnych o�miu czy dziesi�ciu dni, zosta�y otaklowane,
wszystkie ich fragmenty drewniane zosta�y uszczelnione i poczyniono
wszelkie przygotowania niezb�dne do wyp�yni�cia w morze.

W taki w�a�nie sposób pan A. stan�� na równych prawach
do rywalizacji z handlowcami otwartych portów morskich. Du�e
i szybkie zyski nagrodzi�y jego przedsi�biorczo��, a wtedy s�siedzi
zacz�li mówi� w sposób umniejszaj�cy jego zas�ugom o „szcz��ciu”,
które go spotka�o. Jednak jak pisze autor tej historii, pan A. wykorzysta�
szans�, która mu si� nadarzy�a, i to by� sekret jego szcz��cia.

Jedna z dam Baltimore zgubi�a na balu kosztown� diamentow�
bransolet� i wysun��a przypuszczenie, i� bi�uteria ta zosta�a
skradziona z kieszeni jej peleryny. Wiele lat pó�niej przechadza�a
si� ulicami nieopodal Peabody Institute i próbowa�a zdoby� troch�
pieni�dzy na jedzenie. Rozci��a star�, znoszon�, poszarpan� peleryn�,
aby zrobi� z niej narzut�, kiedy — co to?! W podszewce znalaz�a
wspomnian� diamentow� bransolet�. Przez ca�y czas, gdy cierpia�a
bied�, znajdowa�a si� w posiadaniu trzech i pó� tysi�ca dolarów,
ale nie mia�a o tym poj�cia.

Wielu osobom wydaje si�, �e s� biedne, podczas gdy tak naprawd�
otacza je bogactwo mo�liwo�ci, ale one ich nie dostrzegaj�.
S� to mo�liwo�ci, które maj� moc czynienia dobra, warte wi�cej
ni� diamentowe bransolety.

W du�ych wschodnich miastach USA odkryto, �e co najmniej 94 osoby
na 100 znalaz�y szcz��cie po raz pierwszy w domu lub w jego pobli�u,
zaspokajaj�c swoje codzienne potrzeby. To smutny dzie
 dla m�odego
cz�owieka, który nie widzi wokó� siebie �adnych mo�liwo�ci i wydaje
mu si�, �e znajdzie je gdzie� indziej. Grupa brazylijskich pasterzy
zorganizowa�a wypraw� do Kalifornii w celu poszukiwania z�ota
i zabra�a ze sob� gar�� przejrzystych kamyków, aby gra� w warcaby
podczas podró�y. Po przybyciu do Sacramento pasterze odkryli,
�e wspomniane kamienie, których ju� niemal w ca�o�ci zd��yli si�
pozby�, by�y diamentami. Po powrocie do Brazylii dowiedzieli si�,
�e kopalnie, z których pochodzi�y ich kamienie, zosta�y przej�te przez
innych i sprzedane pa
stwu.
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Najbardziej zasobna w bogactwa kopalnia z�ota i srebra w Nevadzie
zosta�a sprzedana za czterdzie�ci dwa dolary przez w�a�ciciela, który
w ten sposób chcia� zdoby� pieni�dze na dotarcie do innych kopalni,
które — jak s�dzi� — uczyni� go bogatym.

Profesor Agassiz opowiedzia� harwardzkim studentom o farmerze,
który znajdowa� si� w posiadaniu setek akrów ziemi, na której
znajdowa�y si� nieprzynosz�ce zysku drewno i ska�y. Farmer
postanowi� sprzeda� ziemi� i znale�� bardziej dochodowe zaj�cie.

Zainteresowa� si� pok�adami w�gla i bada� kwesti� oleju w�glowego.
Przez d�ugi czas eksperymentowa�. Sprzeda� swoj� farm� za dwie�cie
dolarów i zaanga�owa� si� w biznes olejowy dwie�cie mil dalej.
Nied�ugo potem nowy w�a�ciciel farmy odkry�, �e zalewa go olej
w�glowy — którego pozby� si� jego poprzednik, nic nie wiedz�c
o tym bogactwie.

Pewien m��czyzna, siedz�c w niewygodnym krze�le w Bostonie,
zastanawia� si� w rozmowie z przyjacielem, co te� móg�by zrobi�,
aby pomóc ludzko�ci. „Wydaje mi si�, �e dobrze by by�o”, poradzi�
mu przyjaciel, „zacz�� od przemy�lenia sprawy prostszych i ta
szych
krzese�”.

„Tak zrobi�”, wykrzykn�� m��czyzna, wstaj�c i ogl�daj�c swoje krzes�o.
Znalaz� du�� ilo�� rattanu wyrzuconego ze statków handlowych
ze wschodnich Indii, w który pakowano przewo�ony �adunek.
Rozpocz�� produkcj� rattanowych krzese� oraz innych mebli
i zaskoczy� �wiat tym, co uda�o mu si� stworzy� z wyrzuconego
wcze�niej materia�u. M��czyzna ten marzy� o jakim� odleg�ym
sukcesie, podczas gdy szcz��cie czeka�o na jego pomys�owo��
i pracowito�� tu� obok.

Je�li chcesz sta� si� bogaty, zastanów si� dok�adnie nad sob� i nad
tym, o czym marzysz. Miliony innych ludzi maj� te same pragnienia
i ��dania. Najbezpieczniejszy biznes zawsze wi��e si� z podstawowymi
potrzebami cz�owieka. Ka�dy musi w co� si� ubra�, gdzie� mieszka�,
co� je�� itp. Cz�owiek potrzebuje wygody, udogodnie
 ró�nego
rodzaju do celów u�ytkowych i dla przyjemno�ci, luksusu,
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wykszta�cenia, kultury. Ka�dy, kto mo�e zaspokaja� potrzeby ludzi,
usprawnia� metody, z których korzysta cz�owiek, czy w jakikolwiek
sposób przyczyni� si� do jego dobrobytu, mo�e zbi� fortun�.

Ale podejmowanie si� czego� jedynie dlatego, �e przynosi zyski,
mo�e by� przeszkod� w osi�ganiu najwy�szego sukcesu. Je�li jakie�
zaj�cie nie zaspokaja ludzkich potrzeb, nie jest zdrowe, przynosi
jedynie ha
b� i ogranicza, nie podejmuj go.

Samolubne zaj�cie nigdy nie pop�aca. Je�li jakie� dzia�anie umniejsza
warto�ci cz�owieka, niszczy uczucia, ignoruje �ycie intelektualne,
ozi�bia mi�o�� do bli�niego i wyja�awia dusz�, nie podejmuj go.
Je�eli to mo�liwe, zajmij si� tym, co b�dzie pomocne jak najwi�kszej
liczbie osób.

Szacuje si�, �e pi�ciu na siedmiu producentów b�d�cych milionerami
rozpoczyna�o swoj� karier�, wytwarzaj�c si�� w�asnych r�k produkty,
na których pó�niej zbili fortun�.

Jedn� z najwi�kszych przeszkód stoj�cych na drodze do rozwoju
i awansu w �yciu jest brak spostrzegawczo�ci oraz niech��, aby zada�
sobie trud. Wnikliwa i sprawna obserwacja pozwoli dostrzec fortun�
tam, gdzie inni widz� tylko bied�. M��czyzna umiej�cy obserwowa�,
w którego butach pojawi�y si� dziury, ale który nie móg� sobie
pozwoli� na zakup nowej pary, powiedzia� do siebie: „Zrobi�
metalowy haczyk na sznurówki, który b�dzie mo�na przytwierdzi�
do skórzanej cz��ci buta”. Pomys� ten okaza� si� sukcesem,
a wspomniany m��czyzna jest teraz bardzo bogatym cz�owiekiem.

Pewien obdarzony zmys�em obserwacji fryzjer z Newark chcia�
ulepszy� no�yce s�u��ce do obcinania w�osów i wynalaz� maszynk�
do strzy�enia. Dzi�ki temu sta� si� bardzo bogaty. Inny m��czyzna,
z Maine, zosta� �ci�gni�ty z sianokosów, aby wypra� ubrania dla swojej
niepe�nosprawnej �ony. Nigdy wcze�niej nie zdawa� sobie sprawy,
na czym polega ta praca. Wynalaz� pralk� i zdoby� fortun�. Jeszcze
inna osoba, cierpi�ca na okropny ból z�ba, powiedzia�a do siebie:
„Musi by� jaki� sposób wype�niania z�bów, aby przeciwdzia�a�
ich bólowi”, i wynalaz�a z�ot� plomb�.
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Wielkie rzeczy tego �wiata nie zosta�y wynalezione przez ludzi
dysponuj�cych poka�nymi �rodkami. Potrzeba by�a zwykle
nauczycielem. Potrzeba okaza�a si� matk� wszystkich wielkich
wynalazków. Ericsson rozpocz�� konstruowanie �ruby okr�towej
w �azience. John Harrison, wielki wynalazca chronometru morskiego,
zapocz�tkowa� swoj� karier� na strychu starej stodo�y. Elementy
pierwszej �odzi parowej w Ameryce powsta�y pod okiem Fitcha
w zakrystii starego ko�cio�a w Filadelfii. McCormick skonstruowa�
swoj� s�ynn� �niwiark� w starym m�ynie. Pierwszy modelowy
suchy dok powsta� na poddaszu. Clark, za�o�yciel Clark University
w Worcester, w stanie Massachusetts, zapocz�tkowa� swoj� wielk�
fortun�, robi�c zabawkowe wózki w szopie dla koni.

Mo�liwo�ci? S� ich chmary wokó� nas. Si�y natury b�agaj�, �eby
cz�owiek zrobi� z nich u�ytek na swoj� korzy�� — b�yskawice na
przyk�ad od wieków próbowa�y zwróci� ludzk� uwag� na elektryczno��.
To tyle, je�li chodzi o wysi�ek ze strony natury, cz�owiekowi pozostaje
ju� tylko wykorzysta� zdolno�ci, którymi obdarzy� go Bóg.

Wsz�dzie woko�o jest ukryty potencja�, czekaj�cy na wnikliwe oko,
aby go dojrza�o.

Po pierwsze, dowiedz si�, czego ludzie potrzebuj�, a nast�pnie
postaraj si� zaspokoi� te potrzeby. Wynalazek sprawiaj�cy, �e dym
w kominie b�dzie wylatywa� w niew�a�ciwym kierunku, do wn�trza
domu, mo�e charakteryzowa� si� pomys�owo�ci�, ale na nic zda si�
cz�owiekowi. Biuro patentowe w Waszyngtonie pe�ne jest wspania�ych
urz�dze
 i pomys�owych mechanizmów, jednak ani jeden z nich nie
ma najmniejszego zastosowania na tym �wiecie. Wynalezienie wielu
z nich by�o okupione ci��k� prac� i wieloletnimi zmaganiami ojca
i �ywiciela rodziny, która przez ca�y okres jego pracy cierpia�a bied�
i g�ód. M��czyzna ten nie zastanowi� si� wcze�niej, jakie s� potrzeby
ludzi. A.T. Stewart jako ch�opiec straci� osiemdziesi�t siedem centów,
inwestuj�c w guziki i nici, których ludzie nie chcieli kupowa�, podczas
gdy jego ca�kowity kapita� wynosi� pó�tora dolara. Od tego czasu
kierowa� si� zasad�, aby nigdy nie inwestowa� w co�, czego ludzie
nie potrzebuj�.
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Wed�ug gazety „Boston Herald” pierwsz� rzecz�, któr� musi zrobi�
m�ody cz�owiek przyje�d�aj�cy do miasta, w którym chce osi���, jest
sprawienie, �eby jego przysz�y pracodawca poczu�, �e go potrzebuje.
Taki nowicjusz poczuje, �e rzeczywi�cie jest w domu, kiedy zrobi co�,
co po�wiadczy, jakie umiej�tno�ci w nim drzemi�. Je�li b�dzie si�
uchyla� od pracy, równie� ona b�dzie go wkrótce unika�. Ale m�ody
cz�owiek, który wkroczy do nowego miasta w poszukiwaniu swojego
miejsca i który nie b�dzie si� ba� dawa� z siebie wszystkiego,
niezale�nie od tego, czy otrzyma za to zap�at�, czy te� nie, wkrótce
doczeka si� op�acalnego zaj�cia. Ludzie, którzy wykazuj� pozornie
oboj�tny stosunek do zatrudniania m�odych pracowników ze wsi,
bacznie przygl�daj� si� nowo nap�ywaj�cej sile roboczej. Tym, czego
szukaj�, zanim obdarz� kogo� zaufaniem i uznaniem, s� cechy
charakteru i umiej�tno�ci praktyczne. M�ody cz�owiek, który sobie
na to zas�u�y, wychodzi na wiod�c� pozycj�, a gdy si� sprawdzi,
jego awans jest ju� tylko kwesti� czasu. To samo tyczy si� m�odych
kobiet. Na pozór nie ma miejsc pracy, gdzie mog�yby wystarczaj�co
zarobi� na �ycie, ale je�li potrafi� godnie wype�ni� obowi�zki na
danym stanowisku, znajdzie si� dla nich posada i zaczn� szybko si�
rozwija�. W mie�cie najbardziej poszukuje si� ludzi, którzy potrafi�
obj�� wa�ne stanowiska, a kwestia przyj�cia kogo� do pracy wi��e
si� cz�sto z odpowiedzi� na pytanie, co taka m�oda osoba wynios�a
z domu. Tym, co liczy si� obecnie, s� sta�e cechy nabyte
w dzieci
stwie, a sukces dziewczyny czy ch�opaka jest cz�sto
uzale�niony od tego, w jakim stopniu energiczny charakter zosta�
u niego wykszta�cony od najm�odszych lat w domu. Wystarczy
prze�ledzi� do�wiadczenia wszystkich kobiet i m��czyzn, którzy
zaznaczyli sw� obecno�� w mie�cie przez ostatnie sto lat, a oka�e si�,
�e to niezawodne cechy wykszta�cone w domu rodzinnym wp�yn��y
na osi�gni�cie sukcesu w pó�niejszym �yciu.

Nie daj si� zwie�� twierdzeniu, �e nie masz szans w �yciu, poniewa�
brak ci kapita�u pocz�tkowego. Dzisiejsi bogacze w wi�kszo�ci byli
kiedy� biedakami. Wszystko wskazuje na to, �e gdyby� posiada�
kapita�, by�by� zrujnowany. Mo�esz u�y� dla w�asnej korzy�ci tego,
czym zosta�e� obdarowany i co stanowi cz��� ciebie, udowadniaj�c
w ten sposób, �e na ten dar zas�ugujesz. Szacuje si�, �e nawet jeden
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na dziesi�� tysi�cy synów bogatych ludzi nie umiera zamo�ny.
Bóg obdarowuje ka�dego cz�owieka kapita�em startowym, rodzimy
si� bogaczami. Bogaty jest ka�dy, kto posiada dobre zdrowie, silne
cia�o, mocne mi��nie, a tak�e dobre usposobienie, dobre serce oraz
dwie sprawne r�ce, a u ka�dej po pi�� szans. Dobrze przygotowany?
Ka�dy cz�owiek jest przygotowany na tyle, na ile Bóg mu pozwoli.
Niesamowita fortuna jest ukryta we wspania�ych mechanizmach
ludzkiego cia�a i umys�u. Dzi�ki indywidualnemu wysi�kowi mo�na
zdoby� wszystko, co warto osi�gn�� na tym �wiecie. Pieni�dze
na pocz�tku stanowi� co� na kszta�t kul inwalidzkich. Je�li jakie�
nieszcz��cie wytr�ci je z twoich r�k, mo�esz by� jeszcze bardziej
pewny, �e upadniesz.
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