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Przedmowa

Napoleon Hill był współautorem popularnej książki  
W. Clementa Stone’a, którego pierwszym przykazaniem 

sukcesu jest „Zrób to teraz” i wykorzystanie Potęgi pozytywnego 
działania! Uwzględniając ten punkt widzenia i popularne przy-
kazanie, ci z  nas, którzy idą za tą radą, osiągają więcej, mają 
mniej stresów, mniej żałują, stają się bardziej zdyscyplinowani 
i wykazują się wytrwałością. Wszystkie te cechy przyczyniają się 
do tego, że nasz unikalny świat staje się lepszym miejscem do 
życia dzięki zwyczajnemu „Zrób to teraz”.

Jeśli pomyślisz o  rzeczach niezrobionych, we wszechświecie 
zdaje się występować odwrotny proces, który sprawia, że rzeczy 
te zaczynają się rozplątywać i stają się pogmatwane i niesforne. 
Pozostawione samym sobie, te punkty na naszej liście rzeczy do 
zrobienia, zaczynają żyć własnym życiem. Czają się w zatłoczo-
nych piwnicach, przeładowanych szafach, psujących się lodów-
kach i pleśniejących pojemnikach na odzież. Gdybyśmy zajęli 
się nimi w odpowiednim czasie, nie powodowałyby poruszenia 
i nie robiłyby zamieszania w naszym życiu. Kiedy zrobimy to 
natychmiast, możemy uniknąć wszelkiego natłoku i oporu, któ-
ry powstaje na naszych oczach.

Podejmując pozytywne działania, zanim ktoś nam powie, że 
musimy to zrobić, ćwiczymy własną niezależność, wzmacniamy 
swój mięsień samodyscypliny, zaprzeczamy swojemu streso-
wi, wyostrzamy swoją wytrwałość i  jednoczymy się z prawem 
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przyciągania. Jeśli nie zadziałamy teraz, pojawiają się dokładnie 
odwrotne konsekwencje, które nas ostatecznie wyczerpują. Do-
bre nawyki karmią dobre wyniki, a działanie staje się nawykiem 
dzięki powtarzaniu go przez pewien czas. Takie powtarzanie za-
korzenia się w naszym stylu życia w postaci nawyku i prędzej niż 
później stajemy się wzorem tego zachowania. Stajemy się ludźmi 
czynu, którzy nie odkładają niczego na później.

Jeśli postanowisz podjąć pozytywne działanie teraz, natych-
miast zaczniesz zbierać pozytywne owoce. Pracując nad następ-
nymi rozdziałami tej książki, składasz swojej podświadomości 
deklarację, że jesteś osobą zorientowaną na działanie, nieprzyj-
mującą żadnych wymówek. Działając, uruchamiasz wzajemny 
cykl otrzymywania, ponieważ jest on naturalną koleją rzeczy. 
Moc działania połączona z  determinacją osiągnięcia celu jest 
potężnym procesem, którego nie da się pokonać. Podejmując 
osobistą inicjatywę z pozytywnym psychicznym nastawieniem, 
zapewnisz sobie przyszłość dzięki realizowaniu działań jedno po 
drugim. Zacznij już teraz, nie odwlekaj czekającej cię nagrody. 
Podłącz się do Potęgi pozytywnego działania i zagwarantuj sobie 
skarby, na jakie zasługujesz.

Czytając jeden rozdział tygodniowo i postępując według nie-
go, wprowadzając działanie odpowiednie do przesłania, w krót-
kim czasie dasz się swojemu otoczeniu poznać jako osoba trzy-
mająca ster w dłoniach i idąca do przodu.

Jeśli dasz z siebie trochę więcej, będziesz znany w kraju, jako 
osoba, na którą można liczyć i która wykona każde zadanie.

Wreszcie, jeśli postawisz dodatkowy krok, robiąc więcej, niż 
robiłeś dotychczas, będziesz znany w  kręgach międzynarodo-
wych jako człowiek czynu i  twórca. Postępując według tego 
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procesu, staniesz się scenarzystą historii swego życia i  stwórcą 
własnego postępu i sukcesu.
Poświęcisz wszelkie dobro, jakie życie ma ci do zaoferowania, 
jeśli nie zastosujesz Potęgi pozytywnego działania.
Zawsze bądź najlepszą wersją siebie.

– Judy Williamson
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Rozdział 6

Siedemnaście Zasad Sukcesu

„Myśl i bogać się”. jest po prostu wyjaśnieniem zasad sukcesu, któ-
rych autorem nie jest sam Hill. Są one kompilacją zasad Andrew 
Carnegiego i innych biznesmenów owych czasów. Nauczanie dok-
tora Hilla zawsze wynikało z pokory, nie arogancji. On dzieli się, 
nie naucza. 

– Rich Vinograd

Nie potrzebujesz wróżbity, kart tarota, czytania z ręki czy 
jasnowidza, by przewidzieć swoją przyszłość, jeśli jesteś 

na Ścieżce do Sukcesu zaproponowanej przez Napoleona Hilla. 
Możesz przeprowadzić indywidualną analizę samego siebie, prze-
glądając Siedemnaście Zasad Sukcesu i odnotowując, w jakim stop-
niu korzystasz z nich w swoim codziennym życiu. Możesz zacząć 
warunkować swój umysł w każdej z siedemnastu zasad, świadomie 
stosując każdy krok do sukcesu, analizując jedną zasadę dziennie, 
a kiedy zrobisz to z wszystkimi siedemnastoma, zacznij od nowa.

W. Clement Stone mówi nam, że powtarzanie jest kluczem! 
Nie tylko wzmacnia to, co już wiemy, ale dociera do naszego 
podświadomego umysłu i  programuje nas na nawyki przyno-
szące sukces, które są nieświadome. Sens jest taki, że nie musi-
my świadomie myśleć o tych nawykach, ponieważ znamy je tak 
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dokładnie, że są one wprogramowane w nasz mózgowy sprzęt 
i nie musimy już myśleć o tym, by je angażować – one po prostu 
się dzieją. To jest potężne zaprogramowanie.
Oto proste pytania, dzięki którym znajdziesz codzienne zasady. 
Siedemnaście Zasad Sukcesu, to:
1. Pewność celu
2. Zjednoczenie wysiłków
3. Praktyczna wiara
4. Wykonanie dodatkowego wysiłku
5. Uprzejma osobowość
6. Osobista inicjatywa
7. Pozytywne nastawienie mentalne
8. Entuzjazm
9. Samodyscyplina
10. Precyzyjne myślenie
11. Kontrolowana uwaga
12. Praca zespołowa
13. Uczenie się na niepowodzeniach i porażkach
14. Twórcza wizja
15. Utrzymanie dobrego zdrowia
16. Gospodarowanie czasem i pieniędzmi
17. Kosmiczna siła nawyku

Jesteś tam, gdzie jesteś z powodu swoich 
nabytych nawyków myśli i czynu. 

– Napoleon Hill



Siedemnaście zasad sukcesu   

Rozważając każdą z tych zasad, poświęć chwilę na odpowiedź na 
poniższe pytania:
• Co dana zasada lub idea oznacza dla ciebie w  twoim co-

dziennym życiu?
• Jak zastosujesz tę kluczową zasadę lub ideę?
• Kiedy (zapisz dokładny czas i  datę) zaczniesz stosować tę 

kluczową zasadę lub ideę?
• Co zrobisz świadomie teraz, czego nie zrobiłbyś, gdybyś nie 

przeanalizował tej zasady? Zapisuj swoje odpowiedzi na te 
pytania w zeszycie. Zanotuj dokładne działania, jakie podej-
mujesz codziennie, by wprowadzić te zasady w swoim życiu. 

Im więcej ZROBISZ, tym więcej MASZ.
Zapamiętaj to równanie sukcesu: 
Sukces = Myśl + Emocjonalne działanie
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Twoja przyszłość
dr Napoleon Hill

Jeśli jesteś zainteresowany swoją przyszłością, praktycznie każda 
osoba obdarzona inteligencją pomoże ci odczytać ją dość dokład-
nie, jeśli zechcesz odpowiedzieć na następujące pytania:

Pierwsze: Czy praktykujesz zwyczaj wykonywania większej ilości 
pracy niż ta, za którą masz płacone?

Drugie: Czy jesteś uzależniony od swoich własnych planów i wła-
snych wysiłków w dokonywaniu postępu?

Trzecie: Czy wyszkoliłeś się w wykonywaniu rzeczy, które powin-
ny być zrobione, bez potrzeby, aby ktoś kazał ci je robić?

Czwarte: Czy rozumiesz zasadę PRZYCZYNY i SKUTKU?
Piąte: Czy czekasz, aż pojawią się możliwości czy po prostu spo-

kojnie sam je tworzysz?
Odpowiedz dobrze na tych pięć pytań, a nawet najbardziej po-

czątkujący myśliciel przepowie ci, do czego dojdziesz.
Żyjesz w najbardziej korzystnych czasach w całej historii świa-

ta i bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujesz lub jak 
skromnie zaczynasz, możliwości, jakie przed tobą stoją, przekraczają 
granice wyobraźni. Żyjesz w czasach, które pozwalają, by każdy po-
trzebny bodziec pobudzał twoją wyobraźnię i inspirował cię ambicją. 

Nie pozuję na kompetentnego sędziego, by mówić ci, co powinieneś 
robić, ale chciałbym zasugerować, byś wszedł na pokład potęgi, której nie 
można się prawie oprzeć – potęgi, która wyniesie cię na sam szczyt osią-
gnięć najwyższego szczebla – jeśli zechcesz uczynić swoją sprawą i życio-
wym zadaniem zasiewanie ziarna przyjaznej współpracy w sercach wszyst-
kich, na których będziesz miał wpływ. 

Źródło: Napoleon Hill’s Magazine, maj-czerwiec 1923, strona 36.
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Rozdział 7

Istota sukcesu

Otrzymałeś wspaniałą możliwość. Czy masz zamiar ją docenić, 
uchwycić się jej i zrealizować swoje marzenia, czy będziesz jedną 
z tych biednych dusz, które zastanawiają się, jak by to mogło być? 
Wybór należy do ciebie i tylko do ciebie. Życzę każdemu z was tylko 
tego, co najlepsze. 

– Don Green

Studiując nauki doktora Hilla, możesz zadawać sobie pytanie, 
jaka jest naprawdę istota sukcesu. Dla każdego z nas odpo-

wiedź będzie inna. Czasami nazywa się ją pragnieniem naszego 
serca – tym wewnętrznym pragnieniem czegoś poza naszym zasię-
giem, czegoś, co jest jak spełnienie marzeń. Mogą to być wakacje 
życia, osiągnięcia naszych dzieci, szczególny związek, idealny dom 
będący spełnieniem naszych marzeń, uznanie za dobrze wykona-
ną pracę i wszystko, co może uczynić nasze życie pełnym.

Podejmując myśl Napoleona Hilla, chciałbym zasugerować, 
abyś każdego dnia znalazł w  swoim życiu coś, co odpowiada 
Dwunastu Bogactwom Życia doktora Hilla. Mówi on: „Może-
my stać się panami samych siebie, jeśli tego pragniemy. Główną 
rzeczą, o jakiej należy pamiętać jest, by najpierw zdobyć wiedzę, 
a następnie ją zastosować”.

Poniżej przykłady, jak wypisać bogactwa, o których mówi Hill 
i zastosować je w swoim życiu. Codziennie przeglądaj dwanaście 
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punktów, które przypominają receptę doktora Hilla na zdrowe, 
szczęśliwe i  wspaniałe życie! Następnie, zastosuj je i  uczyń je 
swoimi własnymi i unikalnymi.

Przykłady: Gdzie mogę znaleźć ten skarb?
1. Pozytywne nastawienie mentalne. Kiedy budzisz się rano, 

wyrecytuj następującą afirmację: „Czuję się zdrowy, czuję się 
szczęśliwy, czuję się wspaniale!” Zrób to mentalnie kilka razy, 
a nawet głośno i zobacz, jaki będzie twój dzień. Daj temu 
czas. Możesz zdecydować się na 30-dniowy czas próbny.

2. Dobre zdrowie fizyczne. Postanów zjadać każdego dnia coś 
zdrowego – przynajmniej podczas posiłku, który właśnie spo-
żywasz. Nie ma potrzeby planowania miesięcznego menu – 
po prostu przypomnij sobie, że jesteś gospodarzem swojego 
własnego zdrowia i jako jego opiekun zawsze chcesz wybierać 
najlepsze dostępne opcje codziennie, do każdego posiłku.

3. Harmonia i  relacje z  ludźmi. Zamiast inicjować nieporo-
zumienie, zaproponuj rozwiązanie. Pohamuj wojownicze 
zachowanie. Ukierunkuj się na współpracę.

4. Wolność od lęku. Małe lęki mogą prowadzić do ogromnych 
lęków. Pamiętaj zawsze, że wiara jest przeciwieństwem lęku. 
Działaj w wierze zamiast nie robić niczego z powodu lęku.

5. Nadzieja na osiągnięcia. Inspiruj się, by stworzyć własne 
marzenie, w które uwierzysz i osiągniesz. 

6. Zdolność do odczuwania wiary. Wytęż swój umysł, by przy-
jąć wybory dokonane z wiarą jako podstawę swoich decyzji. 
Wkrótce możesz dostać skrzydeł!

7. Chęć dzielenia się swoimi błogosławieństwami. Uszczęśliw 
kogoś. Nastaw się na bycie dawcą dobra, a nie odbiorcą.

8. Praca z miłością. Zrób każdego dnia coś, co kochasz i  co 
zrobiłbyś bez względu na wynagrodzenie.
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9. Umysł otwarty na wszystko. Przyjmij zaproszenie, które wo-
łałbyś odrzucić, bo nie jesteś pewien, czy ci się spodoba.

10. Samodyscyplina. Zrób odrobinę więcej, pracuj nieco ciężej, 
uporaj się z budzącym lęk zadaniem tylko po to, by pokazać 
sobie, kto jest twoim prawdziwym szefem.

11. Zdolność zrozumienia ludzi. Naucz się cieszyć towarzystwem 
różnych grup ludzi. Przyjmuj wszystko, zamiast izolować się.

12. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Uczyń odkładanie pieniędzy 
na przyszłe cele zabawą w coś, co reprezentuje nagrodę – ale 
przychodzącą w  późniejszym czasie. Oznaczaj oszczędno-
ści w kalendarzu z datą końcową i z zamierzoną ostateczną 
kwotą. Nie zaprzeczasz sobie, ale nagradzasz siebie w wyzna-
czonym momencie.

Pamiętaj, by codziennie szukać tych ukrytych skarbów w swo-
im życiu. Wkrótce stanie się to twoją drugą naturą i wtedy roz-
toczą się przed tobą prawdziwe bogactwa.
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Przekuwanie porażki w sukces
dr Napoleon Hill

Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że każda porażka i każdy błąd, jaki 
przetrwałeś, i każda przeszkoda, jaką pokonałeś, rozwinęły w tobie 
mądrość, strategię i panowanie nad sobą – bez czego nie mógłbyś 
dokonać wielkich rzeczy?

Nikt nie lubi porażek, a jednak każda porażka może stać się 
trampoliną, która wyniesie cię na wyżyny osiągnięć, jeśli lekcje 
z niej płynące zostaną zorganizowane, sklasyfikowane i użyte jako 
drogowskaz.

Jeśli twoje porażki sprawią, że staniesz się rozgoryczony w stosun-
ku do innych i rozwiną cynizm w twoim sercu, wkrótce zniszczą twoją 
przydatność; jeśli jednak zaakceptujesz je jako koniecznych nauczy-
cieli i wbudujesz je w swoją tarczę ochronną, możesz uczynić z nich 
nieprzeniknioną osłonę.

Próżność każe nam zastanawiać się więcej nad naszymi trium-
fami niż porażkami, a przecież kiedy korzystamy z doświadczenia 
tych, którzy osiągnęli na tym świecie najwięcej, zauważymy, że 
człowiek nigdy nie musi przyglądać się sobie tak bardzo jak wtedy, 
gdy zaczyna osiągać sukces, ponieważ sukces powoduje rozluźnie-
nie wysiłków i uśpienie czujności, która każe mu skupiać moc jego 
walecznej natury na tym, co robi.

Źródło: Napoleon Hill’s Magazine, luty 1922, tył okładki.
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Rozdział 8

Burzenie barier

W miarę, jak świat staje się coraz mniejszy, rośnie liczba przypad-
ków wspólnych doświadczeń na świecie. To uświadamia nam coraz 
bardziej fakt, że jesteśmy nie tyle jedną nacją, co jedną ludzkością. 
Jesteśmy związkiem nacji, które mają być razem, nie osobno. 

– Uriel Martinez

Irlandia jest znana ze swoich kamiennych ścian zdobiących tę 
Zieloną Wyspę i sprawiających, że krajobraz wygląda jak pat-

chworkowa narzuta, kiedy patrzy się na nią z lotu ptaka. Ściany 
te lub ogrodzenia zbudowane zostały bez użycia zaprawy murar-
skiej i są tak misternie i idealnie złożone, że przetrwały dziesiątki 
lat, a nawet wieki. Kiedy jedzie się przez Irlandię jej wąskimi 
drogami, można dosłownie dotknąć tych murów wyciągniętą 
ręką. Ponieważ tradycyjnie pełnią one wiele funkcji, są podzi-
wiane przez turystów i  tubylców. Ściany te oddzielają, ale nie 
separują sąsiadów. 

Inne typy ścian rzeczywiście służą jako bariery i powinny zo-
stać zburzone. Mogą być one prawdziwe lub wyobrażone i ist-
nieją po to, by dzielić i  podbijać. Ich celem jest wyznaczanie 
terytorium i oddzielanie od siebie ludzi. Takie ściany nie służą 
niczemu w  naszej globalnej społeczności. Różnorodność jest 
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dobrem i powinna być kultywowana jako sposób na rozwój oso-
bisty. Kiedy doświadczamy czegoś nowego, rozszerzamy swoje 
horyzonty i uczymy się przyjmować nowe sposoby istnienia.

Dr Hill proponuje pokonywanie prawdziwych i  wyobrażo-
nych barier za pomocą wytrwałości. Dla niektórych praca może 
stanowić barierę nie do pokonania, dla innych może to być 
sprzątanie domu, a dla jeszcze kogoś innego taką barierą mogą 
być obowiązki społeczne. Zapytaj siebie samego, jakie ściany 
zbudowałeś w swoim życiu. Dlaczego dajesz im się ograniczać? 
Czy te ściany nie pozwalają ci uporać się z  małymi i  dużymi 
zadaniami, które dałyby ci rozwój osobisty? Dlaczego więc je 
podtrzymujesz? Bądź wytrwały i zburz je! Zdecyduj mentalnie, 
że nie dasz się ograniczać sztucznym barierom i usuń je.

Ściany, które angażują cię i otaczają w sensie estetycznym, jak 
te w Irlandii, mogą wzbogacić twoje życie. Ściany, które oddzie-
lają i separują nas wzajemnie tylko wzmacniają bariery i granice. 
Którym ścianom pozwolisz stać w twoim mentalnym krajobra-
zie? Jak zaczniesz burzyć te, które chcesz usunąć?
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Kamienne ściany
dr Napoleon Hill

Nie jesteś zwykłym człowiekiem, jeśli nigdy nie doszedłeś do cze-
goś, co zdawało się być ścianą z kamienia stojącą między tobą 
a osiągnięciami.

Studiowałem ostatnio życie Lincolna, Sokratesa, Platona, Napole-
ona i kilku współczesnych ludzi sukcesu i cieszy mnie odkrycie, że wszy-
scy z nich napotkali nie jedną, ale wiele takich ścian z kamienia między 
sobą a swoim celem.

W mojej własnej, nieco banalnej karierze, spotkałem wiele ta-
kich ścian z kamienia. Kiedy widzę przed sobą jedną z nich, podcho-
dzę do niej i sprawdzam jej wytrzymałość młotkiem, by upewnić 
się, że nie jest ona zrobiona jedynie z gliny. Kiedy stwierdzam, że 
to prawdziwy kamień, przynoszę drabinę i zaczynam się wspinać, 
by przez nią przejść. Kiedy na górze muru znajduję kolczasty drut, 
schodzę znów po drabinie w dół i przesuwam się w prawo, wierząc, 
że przecież ta ściana nie może rozciągać się przez całą kulę ziemską. 
Kiedy widzę, że droga jest zablokowana, przesuwam się w lewo, 
mając nadzieję, że tam znajdę przejście. Kiedy znów znajdę bloka-
dę, zaczynam kopać tunel pod murem, ponieważ stoi on na drodze 
do mojego celu, a ja muszę przejść dalej!

Kiedy stwierdzam, że mur zbudowany jest na litej skale i nie ma 
możliwości wykopania tunelu, sięgam po ostatnią możliwość po-
zbycia się ściany, stosując silny ładunek trotylu i wysadzam wszyst-
ko w powietrze. Trotyl znany jest także pod inną nazwą – Wytrwa-
łość, dwunasty szczebel na Magicznej Drabinie do Sukcesu. 

Źródło: Napoleon Hill’s Magazine, maj-czerwiec 1923, strona 12.
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