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CUPRINS

00. Avertisment 00:41

01. Declarația introductivă a autorului   17:21

02. Lecția întâi: mintea superioară (a)  32:20

03. Lecția întâi: mintea superioară (b) 16:19

04. Lecția întâi: mintea superioară (c) 39:56

05. Lecția întâi: mintea superioară (d) 24:22

06. A doua lecție: un obiectiv principal clar 07:59

07. A treia lecție: încrederea în sine 08:42

08. A patra lecție: obișnuința de a economisi  05:28

09. A cincea lecție: inițiativa și leadershipul 07:26

10. A șasea lecție: imaginația  14:06

11. A șaptea lecție: entuziasmul  04:46

12. A opta lecție: autocontrolul 04:09

13. A noua lecție: obiceiul de a face mai mult decât ești plătit   04:11

14. A zecea lecție: personalitatea plăcută  13:09

15. A unsprezecea lecție: gândirea exactă  04:56

16. A douăsprezecea lecție: concentrarea   08:33

17. A treisprezecea lecție: cooperarea  11:57

18. A paisprezecea lecție: să câștigi de pe urma eșecului  11:26

19. A cincisprezecea lecție: toleranța   03:41

20. A șaisprezecea lecție: aplicarea regulii de aur  05:25

21. A șaptesprezecea lecție: obiceiul sănătății   05:55

22. Cele mai întâlnite treizeci de cauze ale eșecului   13:40

23. Patruzeci de idei unice din care să faci bani, sugerate de dra M.C.  
 cu ajutorul principiului minții superioare  13:42

24. Un mesaj adresat celor care au încercat și au dat greș!  16:46
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BROȘURĂ

SCARA MAGICĂ SPRE SUCCES

de Napoleon Hill

Punctul 1

SĂRĂCIA, CEA MAI GREA CRUCE! 

În această imagine poți vedea simbolul celei mai grele pedepse din viață, crucea sărăciei. 
Toți oamenii care se chinuie să urce și care se luptă să avanseze pe drumul vieții poartă în 
spate o cruce, de un fel sau altul, dar cea din prim-plan este cea mai îngrozitoare. Autorul 
filosofiei Legii Succesului știe, din proprie experiență, cât de grea poate să fie această 
cruce și, pentru că știe, și-a închinat viața organizării unei filosofii care va contribui la 
ușurarea greutății acestei poveri.
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Punctul 2


