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Perswazja kontra siła 

Autor: Napoleon Hill 

Artykuł pochodzi z XII tomu Praw Sukcesu zatytułowanego Koncentracja. 

Sukces, jak to powiedziano już na dziesiątki różnych sposobów w całym tym 

kursie, jest w znacznym stopniu sprawą taktownych i harmonijnych negocjacji z 

innymi ludźmi. Mówiąc ogólnie, człowiek, który rozumie, jak „sprawić, żeby ludzie 

robili to”, co on chce, żeby było zrobione, może odnieść sukces w każdym zawodzie. 

Jako pasujące podsumowanie do tej części dotyczącej Prawa Koncentracji, 

opiszemy zasady, poprzez które można wpływać na ludzi, można zdobywać ich 

współpracę, można eliminować antagonizmy i rozwijać przyjaźń. 

Siła czasami przynosi rezultaty, które wydają się być zadowalające. Ale sama 

siła nigdy nie zbudowała i nigdy nie może zbudować trwałego sukcesu. 

http://www.pozytywnemysli.pl/
http://www.pozytywnemysli.pl/perswazja-kontra-sila/
http://zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6668/prawa-sukcesu-tom-xi-i-tom-xii.html
http://zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6668/prawa-sukcesu-tom-xi-i-tom-xii.html
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Wojna Światowa zrobiła więcej niż jakiekolwiek inne wydarzenie w historii 

świata, ażeby pokazać nam nieskuteczność siły jako środka wpływającego na 

umysł ludzki. Nie wdając się w szczegóły i nie wyliczając przykładów, które można 

by tu zacytować, wszyscy wiemy, że siła była fundamentem, na którym budowano 

filozofię niemiecką przez ostatnie czterdzieści lat. Doktryna, że potęga wszystko 

naprawia, została wypróbowana na całym świecie i nie powiodła się. 

Ciało ludzkie można uwięzić czy kontrolować siłą fizyczną, ale nie można 

tego zrobić z ludzkim umysłem. Żaden człowiek na ziemi nie potrafi kontrolować 

umysłu normalnej, zdrowej osoby, jeśli ta osoba zdecyduje się skorzystać z danego 

jej od Boga prawa do kontroli nad własnym umysłem. Większość ludzi nie 

korzysta z tego prawa. Idą przez świat, dzięki naszemu wadliwemu systemowi 

oświaty, nie poznawszy mocy, która tkwi uśpiona w ich własnych umysłach. Od 

czasu do czasu zdarza się coś, bardziej przypadkiem niż celowo, co budzi taką 

osobę i powoduje, że odkrywa ona, gdzie leży jej prawdziwa moc i jak jej używać 

dla rozwoju przemysłu czy jakiejś innej profesji. Efekt: rodzi się geniusz! 

Istnieje pewien punkt, w którym umysł ludzki przestaje się wznosić i badać, 

chyba że zdarzy się coś odmiennego od codziennej rutyny i „przepchnie” go ponad 

tą przeszkodą. W niektórych umysłach ten punkt leży bardzo nisko, a w innych 
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bardzo wysoko. W jeszcze innych waha się od położenia bardzo niskiego do 

bardzo wysokiego. Jednostka, która odkryje sposób, jak sztucznie stymulować swój 

umysł, pobudzać go i powodować, aby często przekraczał ten przeciętny punkt 

zatrzymujący, na pewno zostanie nagrodzona sławą i fortuną, jeśli jej wysiłki będą 

konstruktywne. 

Szkoleniowiec, który odkryje jakikolwiek sposób, aby stymulować 

jakikolwiek umysł i sprawić, aby wzniósł się ponad ten przeciętny punkt 

zatrzymujący bez żadnych złych efektów ubocznych, przekaże rodzajowi 

ludzkiemu błogosławieństwo nieznane dotąd w historii świata. Oczywiście, nie 

mówimy tutaj o stymulatorach fizycznych ani o narkotykach. Te zawsze 

pobudzają umysł na pewien czas, ale w końcu doszczętnie go rujnują. Chodzi nam 

o czysto umysłowy stymulator, tak jak na przykład ten, który pojawia się wraz z 

intensywnym zainteresowaniem, pragnieniem, entuzjazmem, miłością itp. 

czynnikami, z których może się rozwinąć „Superumysł”. 

Osoba, która dokona takiego odkrycia, zrobi wiele w kierunku rozwiązania 

problemu przestępczości. Jeśli dowiemy się, jak wpływać na czyjś umysł, możemy z 

daną osobą zrobić niemal wszystko. Umysł można porównać do wielkiego pola. 

Jest to bardzo żyzne pole, które zawsze wydaje plony zgodnie z rodzajem ziarna, 
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jakie w nim zasiano. Problem polega na tym, aby nauczyć się, jak wybierać 

odpowiedni rodzaj ziarna i jak je zasiać, aby zakorzeniło się i szybko rosło. 

Zasiewamy ziarno w naszych umysłach codziennie, co godzinę, nie — w każdej 

sekundzie, ale czynimy to chaotycznie i mniej lub więcej nieświadomie. Musimy 

nauczyć się robić to według uważnie przygotowanego planu, zgodnie z dobrze 

rozplanowanym schematem! Ziarno posiane przypadkowo w ludzkim umyśle 

przynosi przypadkowe plony! Od tego rezultatu nie ma ucieczki. 

Historia pełna jest godnych zapamiętania przykładów ludzi, którzy 

przemienili się z praworządnych, pokojowych, konstruktywnych obywateli w 

błąkających się, wściekłych przestępców. Mamy także tysiące przypadków, gdzie 

ludzie w rodzaju tych niskich, wściekłych, przestępczych typów przekształcali się w 

konstruktywnych, przestrzegających prawa obywateli. W każdym jednym z tych 

przypadków transformacja danej istoty ludzkiej nastąpiła w umyśle danego 

człowieka. To on utworzył w swoim umyśle, z takiego czy innego powodu, obraz 

tego, czego pragnął, a następnie zabrał się za przekształcenie tego obrazu w 

rzeczywistość. Prawdę mówiąc, jeśli obraz jakiegokolwiek otoczenia, sytuacji albo 

rzeczy umieścimy w ludzkim umyśle, i jeśli umysł ten skupi się albo skoncentruje 

na tym obrazie wystarczająco długo i wystarczająco uporczywie, co zostanie 
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poparte silnym pragnieniem owej wyobrażonej rzeczy, zostaje tylko mały krok od 

obrazu do jego realizacji w formie fizycznej czy umysłowej. 

Wojna światowa wydobyła wiele zdumiewających tendencji ludzkiego 

umysłu, które potwierdzają pracę przeprowadzoną przez psychologów w ich 

badaniach nad zasadami działania umysłu. Poniższa relacja o szorstkim, 

nieokrzesanym, niewykształconym i nieokiełznanym młodym góralu jest 

doskonałym przykładem potwierdzającym tę tezę. 

WALCZYŁ ZA SWOJĄ RELIGIĘ; TERAZ JEST 

WIELKIM BOHATEREM WOJENNYM 

_______ 

Plan Rotarian, Ażeby Sprezentować Farmę Arvinowi Yorkowi, Niepiśmiennemu 

Myśliwemu Polującemu na Wiewiórki w Tennessee 

Napisał: GEORGE W. DIXON 

To, w jaki sposób Arvin Cullom York, niepiśmienny chłopak polujący na 

wiewiórki w Tennessee, został najważniejszym bohaterem Amerykańskich Sił 
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Ekspedycyjnych we Francji, tworzy romantyczny rozdział w historii wojny 

światowej. 

York pochodzi z hrabstwa Fentress County. Urodził się i dorastał wśród 

twardych ludzi z gór i lasów w Tennessee. W Fentress County nie ma nawet kolei. 

W czasie swoich młodych lat miał reputację postrzelonego chłopaka. Potem znany 

był jako rewolwerowiec. Z rewolweru trafiał bez pudła, a jego nadzwyczajne 

zdolności w obchodzeniu się ze strzelbą znane były daleko i szeroko wśród 

prostych ludzi ze wzgórz Tennessee. 

Pewnego dnia jakaś organizacja religijna rozbiła swój namiot w gminie, 

gdzie mieszkał York wraz z rodzicami. Była to dziwna sekta, która przybyła w góry 

w poszukiwaniu nawróconych, ale metody ewangelistów tego nowego kultu pełne 

były ognia i budziły emocje. Piętnowali grzeszników, nikczemników i ludzi, którzy 

wykorzystywali swoich sąsiadów. Wskazywali na religię Pana jako na przykład, 

który wszyscy powinni naśladować. 

Alvin zyskuje religię 

Alvin Cullom York zadziwił pewnej nocy swoich sąsiadów, rzucając się na 

ławkę dla żałobników. Starsi mężczyźni wiercili się na swoich siedzeniach, a 
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kobiety wyciągały szyje, patrząc, jak York mocował się ze swoimi grzechami w 

cieniu gór w Tennessee. 

York został żarliwym apostołem nowej religii. Stał się głosicielem, przywódcą 

życia religijnego całej społeczności, i chociaż jego umiejętności strzeleckie były tak 

samo śmiercionośne jak zawsze, nikt idący ścieżką prawości nie obawiał się go. 

Kiedy wieści o wojnie dotarły do tej oddalonej części Tennessee i kiedy 

góralom powiedziano, że zostaną „zaciągnięci”, York stał się pochmurny i 

nieprzyjemny. Nie pochwalał zabijania istot ludzkich, nawet na wojnie. Jego Biblia 

uczyła, że przykazano, aby „Nie zabijać”. Według niego było to dosłowne i 

ostateczne. Naznaczono go jako „świadomie sprzeciwiającego się”. 

Oficerowie rekrutujący przewidywali kłopoty. Wiedzieli, że podjął już 

decyzję i że będą musieli dotrzeć do niego w jakiś inny sposób, nie groźbą czy karą. 

Wojna w świętej sprawie 

Poszli do Yorka z Biblią i pokazali mu, że wojna toczy się w świętej sprawie 

— w sprawie wolności i swobód obywatelskich. Zwrócili uwagę, że ludzie tacy jak 

on zostali wezwani przez Wyższą Potęgę, ażeby uwolnić świat; ażeby bronić 

niewinne kobiety i dzieci od gwałtów; ażeby uczynić życie lepszym dla biedaków i 
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uciśnionych; ażeby pokonać „bestię” opisaną w Piśmie Świętym i żeby uczynić 

świat otwartym na rozwijanie ideałów chrześcijaństwa oraz chrześcijańskich 

mężczyzn i kobiet. Była to walka między zastępami cnotliwych i hordami Szatana. 

Diabeł próbował podbić świat przez swoich wybranych agentów, niemieckiego 

Cesarza i jego generałów. 

Oczy Yorka zapłonęły potężnym światłem. Jego wielkie ręce zbiły się w pięść 

jak imadło. Jego silne szczęki zacisnęły się. — Cesarz(1) — wysyczał przez zęby. 

— Bestia! Zagłada kobiet i dzieci! Pokażę mu, gdzie jego miejsce, jeśli tylko znajdę 

się na odległość strzału od niego! 

Pogładził swoją strzelbę, pocałował matkę na do widzenia i powiedział jej, że 

zobaczą się znowu, kiedy Cesarz wyleci ze swojego interesu. 

Pojechał na obóz treningowy, gdzie ćwiczył skrupulatnie i pieczołowicie, 

ściśle posłuszny rozkazom. 

Jego umiejętności w strzelaniu do celu zwróciły uwagę. Koledzy zdumiewali 

się jego niezwykłą celnością. Nie sądzili, że jakiś łowca wiewiórek z podrzędnego 

lasku stanie się świetnym snajperem na frontową linię okopów. 
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Rola, jaką odegrał York w wojnie, należy już do historii. Generał Pershing 

mianował go czołowym samotnym bohaterem wojennym. Zdobył wszystkie 

możliwe medale, łącznie z Medalem Kongresu, Krzyżem Wojny, czy Legią 

Honorową. Stawiał czoło Niemcom, nie lękając się śmierci. Walczył, aby pomścić 

swoją religię: za świętość swojego domu, za miłość kobiet i dzieci, zachowanie 

ideałów chrześcijaństwa oraz wolności dla biedaków i uciśnionych. Strach nie 

istniał ani w jego regulaminie, ani w słowniku. Jego zimna odwaga zelektryzowała 

ponad milion ludzi i sprawiła, że świat zaczął mówić o tym dziwnym, 

niepiśmiennym bohaterze ze wzgórz gdzieś w Tennessee. 

Mamy tu przykład młodego człowieka z gór, który gdyby go podejść z 

nieznacznie innej strony, niewątpliwie odmówiłby zaciągnięcia się do wojska i 

bardzo prawdopodobne, że stałby się tak rozgoryczony wobec swojego kraju, że 

zostałby przestępcą chwytającym się każdej okazji, ażeby wziąć odwet. 

Ludzie, którzy przyszli z nim rozmawiać, wiedzieli coś o zasadach, według 

których działa ludzki umysł. Wiedzieli, jak poradzić sobie z młodym Yorkiem 

przez przełamanie oporu, który wytworzył sam we własnym umyśle. To jest 

właśnie ten punkt, w którym z powodu nieprawidłowego zrozumienia tych zasad 

tysiące ludzi jest bez uzasadnienia klasyfikowanych jako kryminaliści i 



Twój Świat Pozytywnych Myśli 

Poznaj Siłę Pozytywnego Myślenia 

 

http://www.pozytywnemysli.pl Strona 10 

 

traktowanych jak ludzie niebezpieczni i okrutni. Poprzez sugestię tymi ludźmi 

można by dowodzić tak samo efektywnie, jak poprowadzono młodego Yorka, i 

rozwinąć ich w użyteczne, produktywne istoty ludzkie. 

W swoich poszukiwaniach sposobów i środków zrozumienia i kierowania 

swoim własnym umysłem tak, abyście mogli nakazać mu wytworzenie tego, czego 

pragniecie w życiu, pozwólcie, iż przypomnimy, że absolutnie bez wyjątku 

wszystko, co was irytuje i wywołuje wasz gniew, nienawiść, niechęć czy cynizm, jest 

destruktywne i bardzo dla was niedobre. 

Nigdy nie będziecie mogli osiągnąć maksimum ani nawet przyzwoitego, 

średniego konstruktywnego działania swojego umysłu, dopóki nie nauczycie się go 

kontrolować i pilnować, aby nie doznawał stymulacji poprzez gniew albo strach! 

Te dwie negatywne rzeczy, gniew i strach, są niesamowicie niszczące dla 

waszego umysłu. Tak długo, jak pozwolicie im pozostać, możecie być pewni, iż 

wasze wyniki będą niezadowalające i daleko poniżej tego, co jesteście w stanie 

wytworzyć. 

Z naszych dyskusji o środowisku i nawykach nauczyliśmy się, że 

indywidualny umysł jest posłuszny sugestiom środowiska. Że umysły jednostek w 
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tłumie zlewają się ze sobą i podporządkowują sugestii dominującego wpływu 

przywódcy czy głównej postaci. Pan J.A. Fisk podaje nam interesujący opis wpływu 

sugestii umysłowej na spotkaniu odrodzenia religijnego, który potwierdza 

twierdzenie, że umysły tłumu zlewają się w jedno. 

(1) Cesarz — chodzi o Wilhelma II Hohenzollerna, króla Prus i cesarza niemieckiego w latach 1888–1918 [przyp. red.]. 

— 

Więcej motywujących tekstów znajdziesz W Prawach Sukcesu. 

Dotąd ukazały się: 

Prawa sukcesu. Tom I i Tom II  

 Superumysł 

 Określony cel główny 

Napoleon Hill, autor publikacji, poświęcił 25 lat życia na zbieranie, 

klasyfikowanie i organizowanie PRAW SUKCESU, opierając się na życiu i 

osiągnięciach takich ludzi jak: Henry Ford, Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller. Teraz Ty także 

możesz poznać Prawa, których stosowanie odmieniło życia, kariery i losy wielu ludzi w ciągu ostatnich 

blisko 100 lat. Czy Napoleon Hill naprawdę znalazł odpowiedź na pytanie: "Jak osiągnąć sukces?"...    Więcej 

… 

 

http://zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6668/prawa-sukcesu-tom-xi-i-tom-xii.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6615/Prawa-sukcesu-Tom-I-i-Tom-II.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6615/Prawa-sukcesu-Tom-I-i-Tom-II.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6615/Prawa-sukcesu-Tom-I-i-Tom-II.html


Twój Świat Pozytywnych Myśli 

Poznaj Siłę Pozytywnego Myślenia 

 

http://www.pozytywnemysli.pl Strona 12 

 

Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV 

 Wiara w Siebie 

 Nawyk Oszczędzania 

Dowiedz się, jak pewność siebie oraz nawyk oszczędzania wpływa na sukces 

lub jego brak... Więcej … 

 

Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI 

 Przywództwo i Inicjatywa 

 Wyobraźnia 

Jak ważna jest inicjatywa i przywództwo oraz wyobraźnia na drodze do 

sukcesu? Dowiedz się już teraz... Więcej … 

 

 

Prawa sukcesu. Tom VII i Tom VIII 

 Entuzjazm 

 Samokontrola 

Jesteś wstanie odnieść sukces tylko wtedy, gdy robisz rzeczy entuzjastycznie i 

kontrolujesz własne myśli, słowa i czyny. Sprawdź już teraz... Więcej … 

 

http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6626/Prawa-sukcesu-Tom-III-i-Tom-IV.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6626/Prawa-sukcesu-Tom-III-i-Tom-IV.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6638/Prawa-sukcesu-Tom-V-i-Tom-VI.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6638/Prawa-sukcesu-Tom-V-i-Tom-VI.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6647/Prawa-sukcesu-Tom-VII-i-Tom-VIII.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6647/Prawa-sukcesu-Tom-VII-i-Tom-VIII.html
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Prawa sukcesu. Tom IX i Tom X 

 Zwyczaj robienia więcej niż to, za co nam płacą 

 Przyjemna osobowość 

Poznaj magię dwóch kolejnych praw sukcesu - zwyczaju robienia więcej, niż 

to za co nam płacą oraz korzyści, jakie niesie ze sobą przyjemna osobowość... Więcej … 

 

Prawa sukcesu. Tom XI i Tom XII 

 Precyzyjne myślenie 

 Koncentracja 

Zrób dwa kolejne kroki w drodze do sukcesu, wykorzystując 

precyzyjne myślenie oraz koncentrację do tego, aby jak inni bogaci ludzie 

zrealizować swoje plany... Więcej …  

http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6657/Prawa-sukcesu-Tom-IX-i-Tom-X.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6657/Prawa-sukcesu-Tom-IX-i-Tom-X.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6668/Prawa-sukcesu-Tom-XI-i-Tom-XII.html
http://www.zlotemysli.pl/aleksau,pdf/publication/show/6668/Prawa-sukcesu-Tom-XI-i-Tom-XII.html

