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Na początku było słowo. Jego autorem był Napoleon Hill. Potem wielu naśladowców próbowało
tworzyć poradniki dotyczące zasad osiągania sukcesu. Żaden nie był jednak w stanie dorównać
mistrzowi, którego książki do dziś zachwycają oryginalnością, aktualnością i uniwersalizmem.
Pierwszy raz dzieło Hilla ukazuje się w tak pełnej i aktualnej postaci. Książka Prawa sukcesu
według Napoleona Hilla. Zasady potęgi osobistej łączy najnowsze teorie zarządzania
z klasycznymi zasadami sukcesu Napoleona Hilla. To niepowtarzalna okazja, by skorzystać
z klasycznych technik świadomego zarządzania sobą, wzbogaconych o zasady współczesnej
psychologii, pozwalające na osiągnięcie pełni własnych możliwości.
Poznaj cztery złote prawa sukcesu na drodze do potęgi osobistej:
I. Inicjatywa i przywództwo
Pierwsze prawo uzmysłowi Ci, że umiejętności przywódcze są niezbędnym warunkiem
odniesienia sukcesu, natomiast inicjatywa to podstawa przywództwa. Pokaże Ci, jak budować
aktywną postawę, jak przyswoić sobie cechy charakteryzujące najwybitniejszych przywódców
oraz jak zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość.
II. Wyobraźnia

Promocja

Drugie prawo nauczy Cię korzystać z możliwości własnego umysłu w celu oddziaływania na
innych ludzi. Zdradzi Ci zasady prawa przyciągania oraz autosugestii. Pokaże, jak obudzić w sobie
ponadprzeciętną kreatywność i jak wyprzedzić konkurencję, myśląc poza schematami.
III. Entuzjazm
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Trzecie prawo pomoże uwolnić tkwiące w Tobie ogromne pokłady energii. Pokaże Ci, jak zamienić
pracę w pasję i jak postępować, by móc poczuć się spełnionym zawodowo i prywatnie.
Zademonstruje Ci moc sugestii i udowodni, że możesz wpływać na innych oraz nakłaniać ich
do przyjmowania Twoich propozycji i pomysłów.
IV. Samokontrola
Czwarte prawo to źródło wiedzy na temat tego, jak świadomie kierować swoim działaniem
w drodze do realizacji najodważniejszych nawet celów. Pokaże Ci, jak możesz skutecznie
negocjować, poprawić wyniki swojej pracy, zdobyć awans oraz szacunek otoczenia.
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CZOWIEK, KTÓRY SAM NAD SOB PANUJE,
UWALNIA SI OD SIY
ZNIEWALAJCEJ WSZELKIE ISTOTY.
— Johann Wolfgang von Goethe
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Lekcja 8.
Samokontrola
Jeste w stanie osign wszystko, jeli tylko uwierzysz,
e jeste w stanie to zrobi!

W

ramach poprzedniej lekcji poznae znaczenie entuzjazmu. Nauczye
si równie go wzbudza i przenosi jego oddziaywanie na innych

za pomoc sugestii.
Teraz zajmiemy si zgbianiem kwestii samokontroli, która pozwoli Ci
wykorzystywa entuzjazm w konstruktywny sposób. Entuzjazm niepoparty
samokontrol przypomina nieokieznany grom wyadowania elektrycznego
— moe uderzy wszdzie, moe zniszczy Twoje ycie i majtek.
Entuzjazm stanowi kluczow si pobudzajc Ci do dziaania, natomiast
samokontrola to rodzaj balansu, który kieruje Twoimi dziaaniami w taki sposób,
aby przyczyniay si one do budowania, a nie do niszczenia.

KOMENTARZ
Samokontrola to umiejtno kierowania wasnymi mylami, wic jednoczenie dziaaniami zmierzajcymi do realizacji okrelonego celu gównego.
W sensie bardzo ogólnym wszystkie lekcje Praw sukcesu dotycz samokontroli. W tym rozdziale Napoleon Hill kadzie natomiast szczególny
nacisk na kwesti samokontroli w relacjach z innymi.
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Czowiek „zrównowaony” to czowiek, w przypadku którego zachodzi
równowaga midzy entuzjazmem i samokontrol. Niedawno przeprowadziem
ankiet wród 160 tysicy dorosych osadzonych w ameryka skich zakadach
penitencjarnych. W ten sposób ustaliem pewien smutny fakt: a 92 procent
tych nieszczsnych mczyzn i kobiet trafio do wizienia, poniewa zabrako
im samokontroli, niezbdnej do pozytywnego ukierunkowania wasnej energii.
Przeczytaj powyszy akapit jeszcze raz — jego tre kryje w sobie poraajc prawd.
Nie mona zaprzeczy stwierdzeniu, e wikszo naszych osobistych
smutków wynika z braku samokontroli. W witych tekstach religijnych czsto pojawiaj si wezwania do pielgnowania w sobie tej cechy. Znajdujemy w nich nawet apel o to, aby darzy swoich wrogów mioci i wybacza
tym, którzy nas krzywdz.
Obserwuj ycie ludzi, których wiat nazywa wielkimi. Zwró uwag,
e wszyscy oni posiadaj zdolno samokontroli.
Przyjrzyjmy si na przykad niemiertelnej postaci Abrahama Lincolna.
W najtrudniejszych chwilach swojego ycia wykazywa si cierpliwoci,
spokojem i samokontrol. To wanie midzy innymi dziki tym cechom sta si
wielkim czowiekiem. Wród czonków swojej administracji spotka si z brakiem lojalnoci, uzna jednak, e ta nielojalno dotyczy wycznie jego
osoby. Ludzie ci mieli równie inne cechy, które czyniy ich przydatnymi
dla kraju, w zwizku z czym Lincoln wykaza si samokontrol i zignorowa
przykre dla siebie fakty.
Ilu znasz ludzi, których cechuje tak silna samokontrola?
Billy Sunday, posugujc si raczej mocnym ni subtelnym jzykiem,
powiedzia kiedy ze swojej mównicy: „W czowieku, który wytyka innym ich
wady, jest co piekielnie faszywego”. Jestem ciekaw, czy w chwili, w której
Billy wypowiada te sowa, diabe nie wykrzykn: „Amen, bracie!”.
Samokontrola stanowi istotny element kursu dotyczcego praw sukcesu,
poniewa ludzie, którym jej brakuje, nie maj siy niezbdnej do denia
do osignicia okrelonego celu gównego.
Jeeli zabraknie Ci samokontroli, najprawdopodobniej skrzywdzisz nie
tylko siebie, lecz równie innych.
Ju we wczesnym okresie mojej kariery publicznej zrozumiaem, jak due
zniszczenie przyniós w moim yciu brak samokontroli. Odkrycie to stao si dla
mnie jedn z najwaniejszych lekcji, jakie kiedykolwiek otrzymaem od ycia.
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Pewnego dnia doszo do sprzeczki midzy mn a dozorc budynku,
w którym miecio si moje biuro. Nieporozumienie przerodzio si w skrajnie
agresywn posta wzajemnej niechci. Chcc okaza mi swoj pogard, dozorca gasi wiata w budynku, gdy wszyscy poza mn opucili zajmowane lokale. Zdarzyo si to kilka razy, wic w ko cu postanowiem przystpi do
kontrataku. Okazja nadarzya si pewnej niedzieli, gdy przyszedem do biura
przygotowa przemówienie, które miaem wygosi nastpnego dnia. Ledwie zdyem usi przy biurku, gdy zgasy wiata.
Skoczyem na równe nogi i pobiegem do piwnicy, gdzie spodziewaem si
znale

dozorc.

Kiedy zszedem na dó, zastaem go przy wrzucaniu wgla do pieca —
pogwizdywa, jak gdyby nic szczególnego si nie wydarzyo.
Nie patyczkowaem si specjalnie i przez kolejne pi minut obrzucaem go
epitetami gortszymi ni ogie , który ten mczyzna w tym momencie podsyca. W ko cu jednak zabrako mi sów i musiaem nieco zwolni . Dozorca
wyprostowa si, spojrza na mnie przez rami, umiechn si od ucha do
ucha i spokojnym, agodnym tonem, penym równowagi i samokontroli,
powiedzia:
„Prosz, jaki pan dzisiaj podekscytowany!”.
Zafundowa mi w ten sposób ripost cit i ostr jak sztylet. Wyobra
sobie uczucia, które mn targay. Staem oto przed mczyzn, który nie
umia czyta ani pisa , a który mimo to pokona mnie w pojedynku odbywajcym si na moich zasadach i przy uyciu wybranej przeze mnie broni.
Sumienie zaczo mi wytyka moje wasne bdy. Wiedziaem, e zostaem pokonany, ale na tym problem si nie ko czy. Miaem bowiem wiadomo , e to ja byem agresorem i e to ja nie miaem racji. Ta wiadomo
dodatkowo wzmagaa we mnie poczucie ponienia.
Sumienie nie tylko mnie gryzo, lecz wywoywao równie we mnie poczucie zaenowania; namiewao si ze mnie i drczyo. Oto ja, dumny adept
psychologii, zwolennik filozofii zotej zasady, czowiek posiadajcy zupenie
nieze rozeznanie w dzieach Shakespeare’a, Sokratesa, Platona, Emersona
i znajcy Bibli. Naprzeciw mnie sta mczyzna, który o literaturze czy filozofii
nie wiedzia zupenie nic, a który mimo to pokona mnie w bitwie na sowa.
Byskawicznie si odwróciem i udaem si do biura. Nic wicej nie mogem
zrobi . Zaczem si zastanawia nad zaistnia sytuacj i zrozumiaem swój
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WZROST MDRO CI MONA PRECYZYJNIE OCENI ,
MIERZC SPADEK PORYWCZO CI.
— Friedrich Nietzsche
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bd. Prawd powiedziawszy, nie miaem szczególnej ochoty robi tego,
co naleao zrobi , aby ten bd naprawi . Wiedziaem, e aby odzyska
spokój ducha, bd musia przeprosi dozorc. W ko cu postanowiem zej
do piwnicy i przecierpie to nieuniknione ponienie. Decyzja ta nie przysza
mi z atwoci, nie podjem jej te szybko.
Ruszyem na dó, szedem jednak wolniej ni za pierwszym razem. Staraem si wymyli , jak przeprowadzi t drug rozmow, aby dozna jak
najmniejszego upokorzenia.
Kiedy dotarem do piwnicy, poprosiem dozorc, by podszed do drzwi,
na co on spokojnym i zrównowaonym gosem zapyta: „Czego pan sobie
yczy tym razem?”.
Odpowiedziaem, e przyszedem przeprosi za moje niesuszne zachowanie. Zapytaem, czy zechce przyj moje przeprosiny. Na jego twarzy znów
zagoci umiech, a ja usyszaem: „Na mio bosk, nie musi pan przeprasza .
Poza nami dwoma i tymi czterema cianami nikt pana nie sysza. Ja nikomu tych sów nie powtórz i wiem, e pan równie tego nie zrobi, wic po
prostu zapomnijmy o sprawie”.
Uwaga ta okazaa si jeszcze bardziej bolesna ni poprzednia, bowiem dozorca nie tylko wyrazi gotowo wybaczenia mi, ale ponadto zadeklarowa si
dopomóc mi w tym, by nikt nigdy nie dowiedzia si o caym incydencie.
Podszedem do niego i ucisnem mu do . Potrzsnem ni, wkadajc w to cae serce. W drodze powrotnej do biura czuem zadowolenie, e
zebraem si na odwag i poszedem naprawi wyrzdzon krzywd.
Na tym jednak historia si nie ko czy — to waciwie dopiero jej pocztek. Na skutek caej tej sytuacji podjem postanowienie, e ju nigdy
nie dopuszcz do tego, by inny czowiek móg mnie poniy tylko dlatego,
e ja sam nie zachowaem samokontroli.
Na skutek tego postanowienia zacza we mnie zachodzi zadziwiajca
zmiana. Moje pióro zaczo nabiera wikszej mocy. Wypowiadane przeze
mnie sowa staway si bardziej doniose. Wród znajomych miaem coraz
wicej przyjació i coraz mniej wrogów. Sytuacja ta staa si jednym z najwaniejszych punktów zwrotnych w moim yciu — nauczya mnie, e nie
mona kontrolowa innych, jeli nie zachowuje si kontroli nad samym sob. Dziki niej zrozumiaem, co tak naprawd oznaczaj nastpujce sowa:
„Kogo Pan Bóg chce ukara , temu rozum odbiera”. Dziki niej poznaem
równie prawo braku oporu.

