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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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Jakie korzyci przyniesie Ci PNU?

Y

Pozytywne Nastawienie Umysu pozwala budowa nadziej i radzi
sobie z rozpacz oraz ze zniechceniem. Rozwijajc i posiadajc PNU,
zauwaysz, e stan Twojego umysu pozwoli Ci w sposób spójny,
zdrowy i twórczy reagowa na innych ludzi oraz wybiera dziaania
prowadzce Ci do kadej wartociowej rzeczy, jakiej pragniesz w yciu.
Nie mona si dziwi , e PNU nazywane jest filozofi „MOG —
ZROBI ”.
Gdy osigniesz PNU, poczujesz si szczliwy z samym sob —
i z innymi. Posidziesz to wewntrzne tchnienie, to wewntrzne wiato,
to wewntrzne odczucie, które pozwoli Ci mie szacunek do samego
siebie i inne dobroczynne emocje. Przycigniesz dobr wol i dobre
okolicznoci, a oddalisz od siebie te negatywne.
Efekty PNU s automatyczne, ale nie ich osignicie. PNU wymaga
cigego procesu przyswajania go. Nie jest to co, czego moesz uy tak,
jak Ci wygodnie. Jest to istotna cz Twojego sposobu ycia. PNU
musi sta si Twoim nawykiem tak cile, e zawsze bdzie widoczne.
Stosujc PNU regularnie, sprawisz, e stanie si to tak naturalne, jak
zapicie guzika lub zawizanie sznurówki. To musi i moe sta si tak
naturalne, jak oddychanie. Jak gosi kiedy znak drogowy w pónocnej
czci stanu Nowy Jork: „Wybierz swoj tras uwanie; bdziesz ni
poda przez nastpne 15 kilometrów”.
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Nic nie odnosi takiego sukcesu jak sukces…
Z kim wolaby spdzi czas?
x Z osob pesymistyczn, podejrzliw, ponur i zawsze pewn, e ta
jedyna chmura na niebie zwiastuje huragan?
x Z osob optymistyczn, pewn siebie, radosn i zawsze gotow stawia czoa problemom, znajdywa rozwizanie i maksymalizowa
zyski?
Widzisz ju, dlaczego PNU pozwala Ci zdoby przyja i wspóprac
innych osób, pokona trudnoci oraz zmieni problemy w moliwoci.

Pozostajemy we wadzy naszych nawyków. To, czy Twoje nawyki i ich
efekty s pozytywne, czy negatywne, zaley od Twoich wyborów.
Moesz zdecydowa , e Twój umys nie ulegnie dominacji negatywnego mylenia. Moesz podj wiadom decyzj zamiany negatywnych
pomysów i impulsów na pozytywne, kiedykolwiek si one pojawi.
Pozytywne nawyki automatycznie sprawi, e Twój umys bdzie bardziej oywiony, Twoja wyobrania bdzie aktywniejsza, Twój entuzjazm wzronie, a Twoja sia woli zwikszy si.
PNU przyciga dobroczynne efekty, tak jak magnes przyciga metalowe przedmioty. PNU przycignie do Ciebie ludzi, powodzenie i bogactwo. Jest to optymistyczna wizja, której nie mona si oprze . PNU
jest tarcz chronic Ci przed wtpliwociami i beznadziej. Gdy
dowiadczysz przeciwnoci losu, które zdarzaj si nam wszystkim,
bdziesz chroniony przed rozpacz i przytoczeniem przez okolicznoci. W rzeczywistoci PNU pozwala jasno widzie kad sytuacj,
aby móg trudnoci przeksztaci w moliwo osignicia sukcesu,
wycigajc wnioski z sytuacji i uywajc tej wiedzy na swoj korzy .
PNU jest waciw odpowiedzi umysu na wszelkie impulsy wysyane przez zmysy. Kontrolujc PNU, bdziesz myla, dziaa i reagowa w odpowiedni sposób w stosunku do kadej osoby lub okolicznoci. Twój umys oraz Twoje ycie nale do Ciebie, wic moesz
z nimi zrobi to, co uwaasz za stosowne.
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PNU uczy Ci mylenia i dziaania konstruktywnego. Moesz je
wykorzysta do realizacji swoich pragnie i ycze. Kiedy uczysz si,
jak najlepiej wykorzystywa to, co masz, uczysz si jednoczenie wykorzystywa okazj tam, gdzie inni widz wycznie problem. Moesz zastosowa filozofi Benjamina Disraeli, wybitnego premiera brytyjskiego:
„Nie jestemy tworami okolicznoci; my tworzymy okolicznoci”.
Jednym ze sposobów uczenia si postpowania zgodnego z PNU
jest wybór osobistego motywatora — sowa lub frazy, które maj dla
Ciebie jakie znaczenie, i przypominanie sobie o zobowizaniu do

Wybór osobistego motywatora
Potrzebujesz osobistego motywatora, który wzmocni kluczowe aspekty
PNU w Twoim yciu. Jeeli masz wiadomo, e musisz pokona jakie konkretne sposoby mylenia, moesz tak skonstruowa swój osobisty motywator, aby si do nich odnosi.
Wybierz motywator, który bdzie odzwierciedla Twoje najszlachetniejsze przekonania, poniewa stanie si on integraln czci Twojego
ycia. W ten sposób bdziesz zawsze kierowany i inspirowany do zgodnego z nim postpowania. Twoim celem jest osignicie spójnej osobowoci: Twoje wyobraenie o sobie bdzie zgodne z tym, kim naprawd
jeste.
Kilka sugestii:
Postpuj z innymi tak, jak chciaby, aby oni postpowali z Tob.
Czuj si zdrowy, czuj si szczliwy, czuj si znakomicie.
Zrób to teraz!
Mog osign to, co postanowi i w co uwierz.
Kady problem zawiera ziarno wasnego rozwizania.
Jak, a nie czy.
Zwycistwo zdobywa si w centymetrach, nie w kilometrach.
Mog. Zrobi.
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stosowania PNU i o wyznaczonych celach. Przywoujc go czsto na
myl, zwaszcza stajc w obliczu sytuacji, które szczególnie wymagaj stosowania PNU, wzmacniasz swoje postanowienie, aby dziaa
w najwaciwszy sposób.
Powtarzaj swój osobisty motywator wiele razy dziennie. Powiedz
to z uczuciem i przekonaniem pi dziesit razy, zanim pooysz si
do óka. Umie go tam, gdzie bdzie widoczny: na lustrze w azience,
na tablicy rozdzielczej samochodu, na kalendarzu stojcym na biurku,
na drzwiach lodówki, w swoim portfelu. Im czciej go powtarzasz,
tym bardziej on i wyraone nim wartoci staj si nawykiem.

Osoby, które zainspiroway PNU
Wiele osób przyczynio si do rozwoju i udoskonalenia koncepcji PNU.
William James (1842 – 1910), absolwent Szkoy Medycznej Uniwersytetu Harvarda, który pozosta na uczelni, aby wykada anatomi, fizjologi, psychologi i filozofi, przyczyni si do rozwinicia systemu
mylowego zwanego pragmatyzmem. Zgodnie z ide pragmatyzmu licz
si rezultaty. Myl jest przewodnikiem dziaania. Myl, która nie prowadzi do praktycznych dziaa, jest bezuyteczna. James napisa: „Nie
bój si ycia. Uwierz, e jest ono warte przeycia, a Twoja myl stanie
si faktem”.
Ludzie wspóczeni Jamesowi szanowali jego teorie; znalaz on
wielu naladowców. Wierzy, e ycie to walka pomidzy pesymizmem
a optymizmem. James gorliwie sprzeciwia si negatywnemu myleniu.
„Napenia ono ludzi upadkiem i zwtpieniem”, mawia. Wedug Jamesa
wszechwiat peen jest moliwoci. Ludzie mogliby by znacznie lepsi,
gdyby tylko otwarli oczy i poszukali tej siy umysu, któr nosz w sobie. James wierzy, e kady z nas decyduje o swojej przyszoci oraz
e „stajemy si tym, o czym najczciej mylimy. Najwiksz rewolucj
w naszym pokoleniu jest odkrycie faktu, e ludzie, zmieniajc wewntrzne nastawienie swojego umysu, mog zmieni zewntrzne aspekty
swojego ycia”.
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Napoleon Hill (1883 – 1970) by nastpnym, który przej paeczk.
Hill powici ycie na przeprowadzenie wywiadów z osobami, które
odniosy cakowity sukces, i na tej podstawie sformuowa siedemnacie
zasad, tworzc z nich pierwsz praktyczn filozofi osobistych osigni .
Hill wymienia te zasady w wielu ksikach, m.in. w Myl i boga si:
jak zrealizowa ambicje i osign sukces1, i poradnikach. Odkry, e osoby, którymi si zajmowa, podzielay Pozytywne Nastawienie Umysu. O jednej z nich napisa: „Andrew Carnegie mia obsesj. Wierzy, e
wszystko, co warto w yciu mie , warte jest zapracowania na to. Ja wierz, e wszystko, co warto w yciu mie i na co warto pracowa , warte
jest te tego, aby za to zapaci ”.
Willye White, srebrna medalistka olimpijska, take w to wierzy.
Przyczynia si ona do powstania w Chicago specjalnego programu
sportowego dla dziewczt2. Pozwala on 2500 dziewcztom mieszkajcym w pastwowym kompleksie mieszkaniowym w poudniowej czci
Chicago podnie pewno siebie poprzez uprawianie lekkoatletyki.
Kiedy dziewczyny pytay White, jak mog si wydosta z puapki socjalnych mieszka, powiedziaa im: „S na to sposoby. Moje pytanie
brzmi: jak cen jestecie w stanie zapaci za swoje marzenia? Marzenie bez planu jest tylko yczeniem!”. (Jej osobista motywacja to
UWIERZ W TO, OSI GNIJ TO!).
W. Clement Stone, mczyzna, z którym pracowaem prawie pi dziesit lat, niezwyky wspóczesny pisarz i czowiek, który zdoby wielkie bogactwo i dzieli si nim zgodnie z tymi zasadami, nieustannie dc
do doskonalenia ich, dokona istotnego odkrycia, piszc wraz z Napoleonem Hillem ksik Sukces? Trzeba tylko chcie!: [rzecz o pozytywnym
myleniu]3. Istota jego odkrycia bya nastpujca: podstawowe zasady
1

Hill N., Myl i boga si: jak zrealizowa ambicje i osign 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
myleniu], Studio Emka, Warszawa 1994.
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osigania sukcesu s efektywne w zdobywaniu wartociowych celów
tylko wtedy, kiedy s nieustannie wzmacniane i przesycane ide Pozytywnego Nastawienia Umysu.
Ta zasada staa si kamieniem wgielnym filozofii Stone'a i motywem
jednoczcym jego pisma. Ustawiono scen, któr owietlaa idea PNU.
Przykady opisane w niniejszej ksice dowiod, e PNU nadal jest
znakiem rozpoznawczym kadej osoby, która osigna trwae sukcesy.

Czym jest PNU?
PNU to skrót wyraenia Pozytywne Nastawienie Umysu. PNU jest
czym wicej ni tylko optymistycznym spojrzeniem na ycie. Jeeli
cakowicie je pojmiesz i waciwie zastosujesz, zobaczysz, e jest to
w efekcie proces przebiegajcy na czterech paszczyznach:
1. uczciwy, zrównowaony sposób mylenia;
2. wiadomo prowadzca do sukcesu;
3. wszechogarniajca filozofia ycia;
4. umiejtno trwania we waciwych dziaaniach i reakcjach.
Napoleon Hill zdefiniowa Pozytywne Nastawienie Umysu jako
„pewny, uczciwy, konstruktywny stan umysu, tworzony i podtrzymywany metod wasnych wyborów, poprzez dziaanie wasnej siy woli,
oparty na motywach waciwych dla kadego z osobna”.
W. Clement Stone doda: „Pozytywne Nastawienie Umysu to waciwa uczciwa myl, dziaanie lub reakcja na dan sytuacj lub okolicznoci, to jest myli, dziaania i reakcje, które nie przekraczaj nakazów
Boga lub praw Twojego bliniego ze wzgldu na posiadanie PNU”.
Stone dalej wyjania, e „jeste produktem swojej spucizny, rodowiska, ciaa, wiadomoci i podwiadomoci Twojego umysu, konkretnej pozycji oraz ruchu w czasie i przestrzeni, a take innych si
znanych i nieznanych. Gdy kierujesz si zasad PNU, moesz wpywa
na te czynniki, uywa ich, kontrolowa je, dopasowywa si do nich
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lub neutralizowa je. Moesz kierowa swoje myli, kontrolowa emocje
i decydowa o swoim przeznaczeniu. Jeste umysem, który ma ciao”.
Czym wic jest PNU? Przeanalizuj znaczenie trzech sów, które
formuj koncepcj Pozytywnego Nastawienia Umysu:
POZYTYWNE. PNU jest si lub moc zwizan z cechami „pozytywnymi”, takimi jak uczciwo , wiara, mio , jedno , nadzieja, optymizm, odwaga, inicjatywa, hojno , pracowito , yczliwo i zdrowy
rozsdek.
NASTAWIENIE. PNU zaley od waciwego nastawienia, którym
s uczucia i nastroje. Nastawienie zwizane jest z Twoimi podstawowymi uczuciami wzgldem siebie, innych osób, sytuacji, okolicznoci
lub rzeczy.
UMYSU. PNU jest si Twojego umysu, a nie ciaa. Pamitaj:
„jeste umysem, który ma ciao”. Twoja wadza mieci si w Twoim
umyle.
Inicjay tych trzech sów PNU tworz termin Pozytywne Nastawienie Umysu, spoiwo, które czy wszystkie Twoje pozytywne cechy,
ródo mocy, które pozwala Ci by osob mogc osign wszystko,
dopóki Twoje pragnienia lub dziaania nie naruszaj nakazów Boga
ani nie ograniczaj praw innych ludzi. Mówic prosto: Pozytywne
Nastawienie Umysu jest prawidow ram umysu, która nieodwoalnie prowadzi do waciwych dziaa i reakcji.
PNU to stabilizator, którego Ty i ja potrzebujemy, aby stawi czoa
yciowym zawieruchom. Na statku stabilizator jest czym, co neutralizuje wstrzsy, rodzajem yroskopu utrzymujcego stabilno odzi
na niespokojnym morzu. Pamitam pewien rejs po wzburzonym morzu,
kiedy dziki stabilizatorowi statku wycieczka okazaa si bardzo przyjemna i nie dao si odczu adnej niewygody. W czasie podobnego
rejsu, wiele lat temu, podró statkiem bez stabilizatora okazaa si bardzo trudna. Jednak kady stabilizator, czy to yroskop, czy jakiekolwiek
inne urzdzenie, jest bezuyteczny, jeeli si z niego nie korzysta.
Tak samo jest w przypadku PNU. Musi by rozwijane i uywane.
Ludzie, którzy nie rozwijaj pozytywnego nastawienia umysu do ycia
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i pracy, staj si nieszczliwi. U niektórych rozwijaj si choroby psychosomatyczne lub wystpuje zaamanie nerwowe, poniewa s oni
przytoczeni yciowymi kopotami. Co wicej, kada z takich osób
sprowadza nieszczcie na znajomych i tych, których kocha.
Rozwijajc pozytywne mylenie i eliminujc negatywne, uywasz
skutecznego, naturalnego stabilizatora, nieporównanie lepszego od
jakiegokolwiek mechanicznego yroskopu. Masz moc potrzebn do kierowania swoich myli, kontrolowania emocji, a w ten sposób do tworzenia swojego przeznaczenia.

Jak to zrobi : dziesi kroków do PNU
Nauczysz si prostego, dziesiciostopniowego sposobu na rozwijanie
i podtrzymywanie Pozytywnego Nastawienia Umysu. Te dziesi kroków nie tylko nauczy Ci PNU, ale zachci do stosowania go w praktyce, a w ten sposób do uczynienia z niego czci Twojego ycia. Chiskie przysowie dotyczce nauki mówi: „Sysz i zapominam. Widz
i zapamituj. Dziaam i rozumiem”.
Dziesi kroków do rozwijania i podtrzymywania PNU wymaga
czego wicej ni suchania i patrzenia — wymaga dziaania! Robic
to, o czym mowa w tej ksice, posidziesz PNU. Te dziesi kroków
cile si ze sob przeplata, a kady krok wzmacnia kolejne. Pomyl
tylko: caa literatura jest zbudowana z trzydziestu dwóch liter. Caa muzyka skomponowana jest na podstawie zaledwie dwunastu nut, wszystkie kolory skadaj si z trzech podstawowych. Pomyl! Tak wiele z tak
maej iloci. Co si stanie, gdy z pisma zniknie jedna litera? Co by si
stao, gdyby wymaza z tej ksiki wszystkie litery „a”? Gdyby z koncertu znika jedna nuta, zamiast harmonii mielibymy dysonans. Gdyby
jeden z trzech podstawowych kolorów, czerwony, niebieski lub óty,
przesta istnie , nie otrzymaby kolorów, których poszukujesz. Gdy
brakuje jednej cyfry z kombinacji otwierajcej sejf, nie uda Ci si do
niego dosta . Nauczenie si i stosowanie wszystkich dziesiciu kroków
do PNU jest absolutnie konieczne.
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Te dziesi kroków stanowi serce caej idei; s one Twoimi kluczami do „uczenia si przez dziaanie”. Kady krok zawiera sugestie
dotyczce UCZENIA SI PRZEZ DZIA ANIE, które pozwol Ci
uczyni kady krok czci Twojego umysu. Kady krok zawiera te
krótk SAMOOCEN . Nie s to testy na punkty; ich zadaniem jest
sprowokowanie Ci do analizy Twoich sposobów mylenia o PNU oraz
do poszerzenia Twoich pomysów na temat zastosowania go w Twoim
yciu. Na kocu kadego kroku znajdziesz S OWA M DRYCH —
inspirujce komentarze osób, które zrozumiay warto PNU. W specjalnym dodatku znajdziesz konkretne wskazówki podpowiadajce,
co moesz zrobi , aby PNU zadziaao.
Oczywicie to, jak uyjesz dziesiciu kroków do PNU, zaley od
Ciebie, ale oto jedna z metod, jakie moesz zastosowa :
1. Na pocztek przeczytaj o wszystkich dziesiciu krokach.
2. Skup si na jednym kroku dziennie, przez dziesi dni, czynic go
jednym ze swoich podstawowych nawyków.
3. Powtórz cykl. Powtarzanie jest wanym elementem uczenia si,
wic moesz zdecydowa si na powtórzenie wszystkich kroków
kilka razy, a bdziesz zna je na pami i stosowa
automatycznie.
Innym sposobem jest powicenie tygodnia na kady krok i stosowanie go we wszystkich swoich sprawach. Po dziesiciu tygodniach bdziesz ju na dobrej drodze do ukoczenia kursu Pozytywnego Nastawienia Umysu, ekspertem stosowania go wobec siebie i innych ludzi,
okolicznoci i zdarze, które pojawi si na Twojej drodze.

Dodatkowe zalety pyn ce z PNU
Obietnica posiadania PNU czy si z kolejn obietnic: e zasada ta
pomoe Ci odkry cakowicie now, wspania osob drzemic teraz
w Tobie. Odkryjesz swoje nowe, szczliwe, ekscytujce „ja”. Stosujc
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si do tej zasady, moesz wytworzy i utrzyma radosne, pozytywne
nastawienie w kadej chwili swojego ycia, nawet jeli napotkasz jakie
przeszkody lub problemy. W. Clement Stone mówi: „Zawsze kiedy
mam jakie problemy lub kopoty w interesach, mówi »To dobrze«,
a nastpnie pytam »Co jest w tym dobre?«, i wtedy odkrywam, jak
mog wady przeksztaci w zalety”.
Jeeli kto ma naprawd powany problem, moe si uzna za szczciarza. Bdzie szczliwy, jeeli zastosuje filozofi PNU. Wykorzystujc PNU w problematycznych sytuacjach, zauwaysz, e kopoty
mog okaza si ukrytym bogosawiestwem. Zobaczysz, e wród ludzi odnoszcych teraz prawdziwe sukcesy nie ma nikogo, kto patrzc
wstecz na swoje ycie, nie mógby powiedzie , e kiedy mia powane
kopoty, które rozwiza w inteligentny sposób. Oczywicie, w chwili
kiedy masz powane problemy, uwaasz je za wielkie nieszczcie.
Jednym z najlepszych osobistych motywatorów, który serdecznie polecam, jest ten: „Wszystkie przeciwnoci zawieraj ziarno równowanego
lub wikszego dobra”. Innymi sowy — „w kadej negatywnej sytuacji
mona znale co pozytywnego”.
Odczujesz entuzjazm i podekscytowanie, widzc, jak PNU pomaga Ci zdoby kad wartociow rzecz, jakiej pragniesz. Wymaga
to tylko podjcia decyzji o zastosowaniu PNU na swoj korzy . Niezalenie od tego, jak dziwnym sposobem mylenia bdzie Ci si to na
pocztku wydawao, im czciej bdziesz je stosowa , tym wicej
zbierzesz jego owoców.
Czemu nie zacz w tej chwili?

