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Klucz 
do pozytywnego myślenia 
według Napoleona Hilla

Sukces nie zosta³ zaprogramowany w Twoim DNA.
Sukces to Twój œwiadomy wybór.

Mo¿esz zmieniæ swoje ¿ycie.
Mo¿esz zrobiæ to dziœ, jutro, w najbli¿szy poniedzia³ek – czemu nie od razu?

Praca Napoleona Hilla kilkanaœcie razy pomog³a mi staæ siê milionerem. Ta ksi¹¿ka mo¿e 
zmieniæ równie¿ Twoje ¿ycie!

    Brian Tracy

Tylko Ty masz moc zmieniania siebie. Jeœli nie jesteœ zadowolony ze swojego 
dotychczasowego ¿ycia, zdecyduj siê na zmiany. Potem przeczytaj tê ksi¹¿kê. Poka¿e Ci 
proste, ale skuteczne kroki, pozwalaj¹ce uczyniæ Twoje ¿ycie takim, jakiego pragniesz

    Tommy Hopkins

Sukces nosi Twoje imiê

Ta pozornie ma³o okaza³a ksi¹¿eczka mo¿e przeprowadziæ w Twoim ¿yciu wielk¹ 
pozytywn¹ rewolucjê. Jesteœ osob¹ obdarzon¹ stale rozwijaj¹c¹ siê inteligencj¹, jesteœ 
umys³em ubranym w cia³o, mo¿esz kierowaæ swoimi myœlami i decydowaæ o w³asnym 
przeznaczeniu. Klucze do Twojego sukcesu to praktyka, postawa i styl ¿ycia oparty 
na zasadach PNU – Pozytywnego Nastawieniu Umys³u.

Uzbrojony w PNU, zyskasz si³ê, która sprawi, ¿e niestraszna Ci bêdzie ¿adna ¿yciowa 
zawierucha, nie zniechêci Ciê ¿adna przeszkoda, nie pokona ¿aden lêk. Realizuj swoje 
marzenia, stosuj¹c sprawdzone zasady, które opisano krok po kroku, w sposób prosty 
i przejrzysty, w niniejszym przewodniku.

• Naucz siê kontrolowaæ swoje emocje i wykorzystywaæ ich twórcz¹ moc.
• Zmieñ negatywne postawy, bêd¹ce owocem z³ych doœwiadczeñ.
• Pokonaj swoje obawy, pozb¹dŸ siê niepewnoœci, uwierz w siebie.
• Przestañ skupiaæ siê na minionych pora¿kach i z³ych decyzjach.
• Skieruj swoje uczucia i pragnienia w stronê rzeczy, których naprawdê pragniesz.
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1
Jakie korzy�ci przyniesie Ci PNU?

�

Pozytywne Nastawienie Umys�u pozwala budowa	 nadziej� i radzi	
sobie z rozpacz� oraz ze zniech�ceniem. Rozwijaj�c i posiadaj�c PNU,
zauwa�ysz, �e stan Twojego umys�u pozwoli Ci w sposób spójny,
zdrowy i twórczy reagowa	 na innych ludzi oraz wybiera	 dzia�ania
prowadz�ce Ci� do ka�dej warto�ciowej rzeczy, jakiej pragniesz w �yciu.
Nie mo�na si� dziwi	, �e PNU nazywane jest filozofi� „MOG
 —
ZROBI
”.

Gdy osi�gniesz PNU, poczujesz si� szcz��liwy z samym sob� —
i z innymi. Posi�dziesz to wewn�trzne tchnienie, to wewn�trzne �wiat�o,
to wewn�trzne odczucie, które pozwoli Ci mie	 szacunek do samego
siebie i inne dobroczynne emocje. Przyci�gniesz dobr� wol� i dobre
okoliczno�ci, a oddalisz od siebie te negatywne.

Efekty PNU s� automatyczne, ale nie ich osi�gni�cie. PNU wymaga
ci�g�ego procesu przyswajania go. Nie jest to co�, czego mo�esz u�y	 tak,
jak Ci wygodnie. Jest to istotna cz��	 Twojego sposobu �ycia. PNU
musi sta	 si� Twoim nawykiem tak �ci�le, �e zawsze b�dzie widoczne.
Stosuj�c PNU regularnie, sprawisz, �e stanie si� to tak naturalne, jak
zapi�cie guzika lub zawi�zanie sznurówki. To musi i mo�e sta	 si� tak
naturalne, jak oddychanie. Jak g�osi� kiedy� znak drogowy w pó�nocnej
cz��ci stanu Nowy Jork: „Wybierz swoj� tras� uwa�nie; b�dziesz ni�
pod��a� przez nast�pne 15 kilometrów”.
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Nic nie odnosi takiego sukcesu jak sukces…
Z kim wola�by� sp�dzi� czas?

� Z osob� pesymistyczn�, podejrzliw�, ponur� i zawsze pewn�, �e ta
jedyna chmura na niebie zwiastuje huragan?

� Z osob� optymistyczn�, pewn� siebie, radosn� i zawsze gotow� sta-
wia� czo�a problemom, znajdywa� rozwi�zanie i maksymalizowa�
zyski?

Widzisz ju�, dlaczego PNU pozwala Ci zdoby� przyja�	 i wspó�prac�
innych osób, pokona� trudno�ci oraz zmieni� problemy w mo�liwo�ci.

Pozostajemy we w�adzy naszych nawyków. To, czy Twoje nawyki i ich
efekty s� pozytywne, czy negatywne, zale�y od Twoich wyborów.
Mo�esz zdecydowa	, �e Twój umys� nie ulegnie dominacji negatywne-
go my�lenia. Mo�esz podj�	 �wiadom� decyzj� zamiany negatywnych
pomys�ów i impulsów na pozytywne, kiedykolwiek si� one pojawi�.
Pozytywne nawyki automatycznie sprawi�, �e Twój umys� b�dzie bar-
dziej o�ywiony, Twoja wyobra�nia b�dzie aktywniejsza, Twój entu-
zjazm wzro�nie, a Twoja si�a woli zwi�kszy si�.

PNU przyci�ga dobroczynne efekty, tak jak magnes przyci�ga me-
talowe przedmioty. PNU przyci�gnie do Ciebie ludzi, powodzenie i bo-
gactwo. Jest to optymistyczna wizja, której nie mo�na si� oprze	. PNU
jest tarcz� chroni�c� Ci� przed w�tpliwo�ciami i beznadziej�. Gdy
do�wiadczysz przeciwno�ci losu, które zdarzaj� si� nam wszystkim,
b�dziesz chroniony przed rozpacz� i przyt�oczeniem przez okoliczno-
�ci. W rzeczywisto�ci PNU pozwala jasno widzie	 ka�d� sytuacj�,
aby� móg� trudno�ci przekszta�ci	 w mo�liwo�	 osi�gni�cia sukcesu,
wyci�gaj�c wnioski z sytuacji i u�ywaj�c tej wiedzy na swoj� korzy�	.

PNU jest w�a�ciw� odpowiedzi� umys�u na wszelkie impulsy wy-
sy�ane przez zmys�y. Kontroluj�c PNU, b�dziesz my�la�, dzia�a� i re-
agowa� w odpowiedni sposób w stosunku do ka�dej osoby lub oko-
liczno�ci. Twój umys� oraz Twoje �ycie nale�� do Ciebie, wi�c mo�esz
z nimi zrobi	 to, co uwa�asz za stosowne.
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PNU uczy Ci� my�lenia i dzia�ania konstruktywnego. Mo�esz je
wykorzysta	 do realizacji swoich pragnie� i �ycze�. Kiedy uczysz si�,
jak najlepiej wykorzystywa	 to, co masz, uczysz si� jednocze�nie wyko-
rzystywa	 okazj� tam, gdzie inni widz� wy��cznie problem. Mo�esz za-
stosowa	 filozofi� Benjamina Disraeli, wybitnego premiera brytyjskiego:
„Nie jeste�my tworami okoliczno�ci; my tworzymy okoliczno�ci”.

Jednym ze sposobów uczenia si� post�powania zgodnego z PNU
jest wybór osobistego motywatora — s�owa lub frazy, które maj� dla
Ciebie jakie� znaczenie, i przypominanie sobie o zobowi�zaniu do

Wybór osobistego motywatora
Potrzebujesz osobistego motywatora, który wzmocni kluczowe aspekty
PNU w Twoim �yciu. Je�eli masz �wiadomo��, �e musisz pokona� ja-
kie� konkretne sposoby my�lenia, mo�esz tak skonstruowa� swój oso-
bisty motywator, aby si� do nich odnosi�.

Wybierz motywator, który b�dzie odzwierciedla� Twoje najszlachet-
niejsze przekonania, poniewa� stanie si� on integraln� cz��ci� Twojego
�ycia. W ten sposób b�dziesz zawsze kierowany i inspirowany do zgod-
nego z nim post�powania. Twoim celem jest osi�gni�cie spójnej osobo-
wo�ci: Twoje wyobra�enie o sobie b�dzie zgodne z tym, kim naprawd�
jeste�.

Kilka sugestii:

Post�puj z innymi tak, jak chcia�by�, aby oni post�powali z Tob�.

Czuj� si� zdrowy, czuj� si� szcz��liwy, czuj� si� znakomicie.

Zrób to teraz!

Mog� osi�gn�� to, co postanowi� i w co uwierz�.

Ka�dy problem zawiera ziarno w�asnego rozwi�zania.

Jak, a nie czy.

Zwyci�stwo zdobywa si� w centymetrach, nie w kilometrach.

Mog�. Zrobi�.
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stosowania PNU i o wyznaczonych celach. Przywo�uj�c go cz�sto na
my�l, zw�aszcza staj�c w obliczu sytuacji, które szczególnie wyma-
gaj� stosowania PNU, wzmacniasz swoje postanowienie, aby dzia�a	
w najw�a�ciwszy sposób.

Powtarzaj swój osobisty motywator wiele razy dziennie. Powiedz
to z uczuciem i przekonaniem pi�	dziesi�t razy, zanim po�o�ysz si�
do �ó�ka. Umie�	 go tam, gdzie b�dzie widoczny: na lustrze w �azience,
na tablicy rozdzielczej samochodu, na kalendarzu stoj�cym na biurku,
na drzwiach lodówki, w swoim portfelu. Im cz��ciej go powtarzasz,
tym bardziej on i wyra�one nim warto�ci staj� si� nawykiem.

Osoby, które zainspirowa�y PNU
Wiele osób przyczyni�o si� do rozwoju i udoskonalenia koncepcji PNU.
William James (1842 – 1910), absolwent Szko�y Medycznej Uniwer-
sytetu Harvarda, który pozosta� na uczelni, aby wyk�ada	 anatomi�, fi-
zjologi�, psychologi� i filozofi�, przyczyni� si� do rozwini�cia systemu
my�lowego zwanego pragmatyzmem. Zgodnie z ide� pragmatyzmu licz�
si� rezultaty. My�l jest przewodnikiem dzia�ania. My�l, która nie pro-
wadzi do praktycznych dzia�a�, jest bezu�yteczna. James napisa�: „Nie
bój si� �ycia. Uwierz, �e jest ono warte prze�ycia, a Twoja my�l stanie
si� faktem”.

Ludzie wspó�cze�ni Jamesowi szanowali jego teorie; znalaz� on
wielu na�ladowców. Wierzy�, �e �ycie to walka pomi�dzy pesymizmem
a optymizmem. James gorliwie sprzeciwia� si� negatywnemu my�leniu.
„Nape�nia ono ludzi upadkiem i zw�tpieniem”, mawia�. Wed�ug Jamesa
wszech�wiat pe�en jest mo�liwo�ci. Ludzie mogliby by	 znacznie lepsi,
gdyby tylko otwarli oczy i poszukali tej si�y umys�u, któr� nosz� w so-
bie. James wierzy�, �e ka�dy z nas decyduje o swojej przysz�o�ci oraz
�e „stajemy si� tym, o czym najcz��ciej my�limy. Najwi�ksz� rewolucj�
w naszym pokoleniu jest odkrycie faktu, �e ludzie, zmieniaj�c wewn�trz-
ne nastawienie swojego umys�u, mog� zmieni	 zewn�trzne aspekty
swojego �ycia”.
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Napoleon Hill (1883 – 1970) by� nast�pnym, który przej�� pa�eczk�.
Hill po�wi�ci� �ycie na przeprowadzenie wywiadów z osobami, które
odnios�y ca�kowity sukces, i na tej podstawie sformu�owa� siedemna�cie
zasad, tworz�c z nich pierwsz� praktyczn� filozofi� osobistych osi�gni�	.
Hill wymienia� te zasady w wielu ksi��kach, m.in. w My�l i boga� si�:
jak zrealizowa� ambicje i osi�gn�� sukces1, i poradnikach. Odkry�, �e oso-
by, którymi si� zajmowa�, podziela�y Pozytywne Nastawienie Umy-
s�u. O jednej z nich napisa�: „Andrew Carnegie mia� obsesj�. Wierzy�, �e
wszystko, co warto w �yciu mie	, warte jest zapracowania na to. Ja wie-
rz�, �e wszystko, co warto w �yciu mie	 i na co warto pracowa	, warte
jest te� tego, aby za to zap�aci	”.

Willye White, srebrna medalistka olimpijska, tak�e w to wierzy.
Przyczyni�a si� ona do powstania w Chicago specjalnego programu
sportowego dla dziewcz�t2. Pozwala on 2500 dziewcz�tom mieszkaj�-
cym w pa�stwowym kompleksie mieszkaniowym w po�udniowej cz��ci
Chicago podnie�	 pewno�	 siebie poprzez uprawianie lekkoatletyki.
Kiedy dziewczyny pyta�y White, jak mog� si� wydosta	 z pu�apki so-
cjalnych mieszka�, powiedzia�a im: „S� na to sposoby. Moje pytanie
brzmi: jak� cen� jeste�cie w stanie zap�aci	 za swoje marzenia? Ma-
rzenie bez planu jest tylko �yczeniem!”. (Jej osobista motywacja to
UWIERZ W TO, OSI�GNIJ TO!).

W. Clement Stone, m��czyzna, z którym pracowa�em prawie pi�	-
dziesi�t lat, niezwyk�y wspó�czesny pisarz i cz�owiek, który zdoby� wiel-
kie bogactwo i dzieli� si� nim zgodnie z tymi zasadami, nieustannie d���c
do doskonalenia ich, dokona� istotnego odkrycia, pisz�c wraz z Napo-
leonem Hillem ksi��k� Sukces? Trzeba tylko chcie�!: [rzecz o pozytywnym
my�leniu]3. Istota jego odkrycia by�a nast�puj�ca: podstawowe zasady
                                                          
1 Hill N., My�l i boga� si�: jak zrealizowa� ambicje i osi�gn�� sukces,

Onepress, Gliwice 2006.
2 Chicago’s Robert Taylor Homes Girls Athletic Program.
3 Hill N., Stone W.C., Sukces? Trzeba tylko chcie�!: [rzecz o pozytywnym

my�leniu], Studio Emka, Warszawa 1994.
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osi�gania sukcesu s� efektywne w zdobywaniu warto�ciowych celów
tylko wtedy, kiedy s� nieustannie wzmacniane i przesycane ide� Po-
zytywnego Nastawienia Umys�u.

Ta zasada sta�a si� kamieniem w�gielnym filozofii Stone'a i motywem
jednocz�cym jego pisma. Ustawiono scen�, któr� o�wietla�a idea PNU.
Przyk�ady opisane w niniejszej ksi��ce dowiod�, �e PNU nadal jest
znakiem rozpoznawczym ka�dej osoby, która osi�gn��a trwa�e sukcesy.

Czym jest PNU?
PNU to skrót wyra�enia Pozytywne Nastawienie Umys�u. PNU jest
czym� wi�cej ni� tylko optymistycznym spojrzeniem na �ycie. Je�eli
ca�kowicie je pojmiesz i w�a�ciwie zastosujesz, zobaczysz, �e jest to
w efekcie proces przebiegaj�cy na czterech p�aszczyznach:

1. uczciwy, zrównowa�ony sposób my�lenia;

2. �wiadomo�	 prowadz�ca do sukcesu;

3. wszechogarniaj�ca filozofia �ycia;

4. umiej�tno�	 trwania we w�a�ciwych dzia�aniach i reakcjach.

Napoleon Hill zdefiniowa� Pozytywne Nastawienie Umys�u jako
„pewny, uczciwy, konstruktywny stan umys�u, tworzony i podtrzymy-
wany metod� w�asnych wyborów, poprzez dzia�anie w�asnej si�y woli,
oparty na motywach w�a�ciwych dla ka�dego z osobna”.

W. Clement Stone doda�: „Pozytywne Nastawienie Umys�u to w�a-
�ciwa uczciwa my�l, dzia�anie lub reakcja na dan� sytuacj� lub okoliczno-
�ci, to jest my�li, dzia�ania i reakcje, które nie przekraczaj� nakazów
Boga lub praw Twojego bli�niego ze wzgl�du na posiadanie PNU”.

Stone dalej wyja�nia, �e „jeste� produktem swojej spu�cizny, �rodo-
wiska, cia�a, �wiadomo�ci i pod�wiadomo�ci Twojego umys�u, kon-
kretnej pozycji oraz ruchu w czasie i przestrzeni, a tak�e innych si�
znanych i nieznanych. Gdy kierujesz si� zasad� PNU, mo�esz wp�ywa	
na te czynniki, u�ywa	 ich, kontrolowa	 je, dopasowywa	 si� do nich
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lub neutralizowa	 je. Mo�esz kierowa	 swoje my�li, kontrolowa	 emocje
i decydowa	 o swoim przeznaczeniu. Jeste� umys�em, który ma cia�o”.

Czym wi�c jest PNU? Przeanalizuj znaczenie trzech s�ów, które
formuj� koncepcj� Pozytywnego Nastawienia Umys�u:

POZYTYWNE. PNU jest si�� lub moc� zwi�zan� z cechami „pozy-
tywnymi”, takimi jak uczciwo�	, wiara, mi�o�	, jedno�	, nadzieja, opty-
mizm, odwaga, inicjatywa, hojno�	, pracowito�	, �yczliwo�	 i zdrowy
rozs�dek.

NASTAWIENIE. PNU zale�y od w�a�ciwego nastawienia, którym
s� uczucia i nastroje. Nastawienie zwi�zane jest z Twoimi podstawo-
wymi uczuciami wzgl�dem siebie, innych osób, sytuacji, okoliczno�ci
lub rzeczy.

UMYS�U. PNU jest si�� Twojego umys�u, a nie cia�a. Pami�taj:
„jeste� umys�em, który ma cia�o”. Twoja w�adza mie�ci si� w Twoim
umy�le.

Inicja�y tych trzech s�ów PNU tworz� termin Pozytywne Nastawie-
nie Umys�u, spoiwo, które ��czy wszystkie Twoje pozytywne cechy,
�ród�o mocy, które pozwala Ci by	 osob� mog�c� osi�gn�	 wszystko,
dopóki Twoje pragnienia lub dzia�ania nie naruszaj� nakazów Boga
ani nie ograniczaj� praw innych ludzi. Mówi�c prosto: Pozytywne
Nastawienie Umys�u jest prawid�ow� ram� umys�u, która nieodwo-
�alnie prowadzi do w�a�ciwych dzia�a� i reakcji.

PNU to stabilizator, którego Ty i ja potrzebujemy, aby stawi	 czo�a
�yciowym zawieruchom. Na statku stabilizator jest czym�, co neu-
tralizuje wstrz�sy, rodzajem �yroskopu utrzymuj�cego stabilno�	 �odzi
na niespokojnym morzu. Pami�tam pewien rejs po wzburzonym morzu,
kiedy dzi�ki stabilizatorowi statku wycieczka okaza�a si� bardzo przy-
jemna i nie da�o si� odczu	 �adnej niewygody. W czasie podobnego
rejsu, wiele lat temu, podró� statkiem bez stabilizatora okaza�a si� bar-
dzo trudna. Jednak ka�dy stabilizator, czy to �yroskop, czy jakiekolwiek
inne urz�dzenie, jest bezu�yteczny, je�eli si� z niego nie korzysta.

Tak samo jest w przypadku PNU. Musi by	 rozwijane i u�ywane.
Ludzie, którzy nie rozwijaj� pozytywnego nastawienia umys�u do �ycia
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i pracy, staj� si� nieszcz��liwi. U niektórych rozwijaj� si� choroby psy-
chosomatyczne lub wyst�puje za�amanie nerwowe, poniewa� s� oni
przyt�oczeni �yciowymi k�opotami. Co wi�cej, ka�da z takich osób
sprowadza nieszcz��cie na znajomych i tych, których kocha.

Rozwijaj�c pozytywne my�lenie i eliminuj�c negatywne, u�ywasz
skutecznego, naturalnego stabilizatora, nieporównanie lepszego od
jakiegokolwiek mechanicznego �yroskopu. Masz moc potrzebn� do kie-
rowania swoich my�li, kontrolowania emocji, a w ten sposób do two-
rzenia swojego przeznaczenia.

Jak to zrobi	: dziesi�	 kroków do PNU
Nauczysz si� prostego, dziesi�ciostopniowego sposobu na rozwijanie
i podtrzymywanie Pozytywnego Nastawienia Umys�u. Te dziesi�	 kro-
ków nie tylko nauczy Ci� PNU, ale zach�ci do stosowania go w prak-
tyce, a w ten sposób do uczynienia z niego cz��ci Twojego �ycia. Chi�-
skie przys�owie dotycz�ce nauki mówi: „S�ysz� i zapominam. Widz�
i zapami�tuj�. Dzia�am i rozumiem”.

Dziesi�	 kroków do rozwijania i podtrzymywania PNU wymaga
czego� wi�cej ni� s�uchania i patrzenia — wymaga dzia�ania! Robi�c
to, o czym mowa w tej ksi��ce, posi�dziesz PNU. Te dziesi�	 kroków
�ci�le si� ze sob� przeplata, a ka�dy krok wzmacnia kolejne. Pomy�l
tylko: ca�a literatura jest zbudowana z trzydziestu dwóch liter. Ca�a mu-
zyka skomponowana jest na podstawie zaledwie dwunastu nut, wszyst-
kie kolory sk�adaj� si� z trzech podstawowych. Pomy�l! Tak wiele z tak
ma�ej ilo�ci. Co si� stanie, gdy z pisma zniknie jedna litera? Co by si�
sta�o, gdyby� wymaza� z tej ksi��ki wszystkie litery „a”? Gdyby z kon-
certu znik�a jedna nuta, zamiast harmonii mieliby�my dysonans. Gdyby
jeden z trzech podstawowych kolorów, czerwony, niebieski lub �ó�ty,
przesta� istnie	, nie otrzyma�by� kolorów, których poszukujesz. Gdy
brakuje jednej cyfry z kombinacji otwieraj�cej sejf, nie uda Ci si� do
niego dosta	. Nauczenie si� i stosowanie wszystkich dziesi�ciu kroków
do PNU jest absolutnie konieczne.
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Te dziesi�	 kroków stanowi serce ca�ej idei; s� one Twoimi klu-
czami do „uczenia si� przez dzia�anie”. Ka�dy krok zawiera sugestie
dotycz�ce UCZENIA SI
 PRZEZ DZIA�ANIE, które pozwol� Ci
uczyni	 ka�dy krok cz��ci� Twojego umys�u. Ka�dy krok zawiera te�
krótk� SAMOOCEN
. Nie s� to testy na punkty; ich zadaniem jest
sprowokowanie Ci� do analizy Twoich sposobów my�lenia o PNU oraz
do poszerzenia Twoich pomys�ów na temat zastosowania go w Twoim
�yciu. Na ko�cu ka�dego kroku znajdziesz S�OWA M�DRYCH —
inspiruj�ce komentarze osób, które zrozumia�y warto�	 PNU. W spe-
cjalnym dodatku znajdziesz konkretne wskazówki podpowiadaj�ce,
co mo�esz zrobi	, aby PNU zadzia�a�o.

Oczywi�cie to, jak u�yjesz dziesi�ciu kroków do PNU, zale�y od
Ciebie, ale oto jedna z metod, jakie mo�esz zastosowa	:

1. Na pocz�tek przeczytaj o wszystkich dziesi�ciu krokach.

2. Skup si� na jednym kroku dziennie, przez dziesi�	 dni, czyni�c go
jednym ze swoich podstawowych nawyków.

3. Powtórz cykl. Powtarzanie jest wa�nym elementem uczenia si�,
wi�c mo�esz zdecydowa	 si� na powtórzenie wszystkich kroków
kilka razy, a� b�dziesz zna� je na pami�	 i stosowa�
automatycznie.

Innym sposobem jest po�wi�cenie tygodnia na ka�dy krok i stoso-
wanie go we wszystkich swoich sprawach. Po dziesi�ciu tygodniach b�-
dziesz ju� na dobrej drodze do uko�czenia kursu Pozytywnego Nasta-
wienia Umys�u, ekspertem stosowania go wobec siebie i innych ludzi,
okoliczno�ci i zdarze�, które pojawi� si� na Twojej drodze.

Dodatkowe zalety p�yn
ce z PNU
Obietnica posiadania PNU ��czy si� z kolejn� obietnic�: �e zasada ta
pomo�e Ci odkry	 ca�kowicie now�, wspania�� osob� drzemi�c� teraz
w Tobie. Odkryjesz swoje nowe, szcz��liwe, ekscytuj�ce „ja”. Stosuj�c
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si� do tej zasady, mo�esz wytworzy	 i utrzyma	 radosne, pozytywne
nastawienie w ka�dej chwili swojego �ycia, nawet je�li napotkasz jakie�
przeszkody lub problemy. W. Clement Stone mówi: „Zawsze kiedy
mam jakie� problemy lub k�opoty w interesach, mówi� »To dobrze«,
a nast�pnie pytam »Co jest w tym dobre?«, i wtedy odkrywam, jak
mog� wady przekszta�ci	 w zalety”.

Je�eli kto� ma naprawd� powa�ny problem, mo�e si� uzna	 za szcz�-
�ciarza. B�dzie szcz��liwy, je�eli zastosuje filozofi� PNU. Wykorzy-
stuj�c PNU w problematycznych sytuacjach, zauwa�ysz, �e k�opoty
mog� okaza	 si� ukrytym b�ogos�awie�stwem. Zobaczysz, �e w�ród lu-
dzi odnosz�cych teraz prawdziwe sukcesy nie ma nikogo, kto patrz�c
wstecz na swoje �ycie, nie móg�by powiedzie	, �e kiedy� mia� powa�ne
k�opoty, które rozwi�za� w inteligentny sposób. Oczywi�cie, w chwili
kiedy masz powa�ne problemy, uwa�asz je za wielkie nieszcz��cie.
Jednym z najlepszych osobistych motywatorów, który serdecznie pole-
cam, jest ten: „Wszystkie przeciwno�ci zawieraj� ziarno równowa�nego
lub wi�kszego dobra”. Innymi s�owy — „w ka�dej negatywnej sytuacji
mo�na znale�	 co� pozytywnego”.

Odczujesz entuzjazm i podekscytowanie, widz�c, jak PNU po-
maga Ci zdoby	 ka�d� warto�ciow� rzecz, jakiej pragniesz. Wymaga
to tylko podj�cia decyzji o zastosowaniu PNU na swoj� korzy�	. Nie-
zale�nie od tego, jak dziwnym sposobem my�lenia b�dzie Ci si� to na
pocz�tku wydawa�o, im cz��ciej b�dziesz je stosowa	, tym wi�cej
zbierzesz jego owoców.

Czemu nie zacz�	 w tej chwili?




