
Lei do Triunfo ... livro de Napoleon Hill 

 

LIÇÃO PRIMEIRA: 

 

O "MASTER MIND" 
 

Este é um curso sobre os fundamentos do triunfo. O triunfo é, em grande parte, uma 

questão de ajustamento do indivíduo ao ambiente da vida, sempre variado e em 
contínua transformação, no seu espírito de harmonia e equilíbrio. A harmonia é baseada 

na compreensão das forças que constituem o ambiente de cada um; assim sendo, este 

curso é, na realidade, um projeto, uma "planta" que pode conduzir diretamente ao 
triunfo, porque ajuda a pessoa que o segue a interpretar, compreender e tirar o máximo 

dessas forças que rodeiam a vida. 

 

Antes de iniciar o curso da "Lei do Triunfo", o leitor precisa saber alguma coisa sobre a 
história desse curso. Precisa saber exatamente o que ele promete aos que o seguem até 

à assimilação completa das leis e princípios sobre os quais é baseado. 

 
Lição por lição, o sumário que vamos apresentar agora encerra o que se pode esperar 

obter com as "15 Leis do Triunfo", a seguir: 

 
1- Um objetivo principal definido: ensinará a maneira de economizar os esforços 

desperdiçados pela maioria das pessoas que vivem eternamente procurando 

encontrar a sua verdadeira ocupação na vida. Essa lição mostra como se podem 

abandonar para sempre as coisas vagas e fixar-se em qualquer objetivo definido 
e justo. 

2- A confiança em si mesmo: ajudará a dominar os seis temores básicos que 

constituem um tormento para a vida de todas as pessoas: o medo da pobreza, o 
medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor 

de alguém e o medo da morte. Ensinará a diferença entre o egoísmo e a 

verdadeira confiança em si, pois esta é baseada num conhecimento definitivo e 
útil. 

3- O hábito de economizar: ensinará a maneira de distribuir, sistematicamente os 

rendimentos, a fim de que seja possível acumular uma percentagem, formando-

se assim uma das maiores fontes de poder individual que se conhece. Sem 
economizar, não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra e 

ninguém poderá escapar a ela. 

4- Iniciativa e liderança: mostrarão de que maneira é possível tornar-se um líder, 
em vez de um adepto, em qualquer campo de atividade. Desenvolverá no 

indivíduo o instinto da liderança, que o levará pouco a pouco a gravitar no alto de 

todos os empreendimentos de que participar. 

5- A imaginação: estimulará o cérebro de tal forma, que ele conceberá novas 
idéias para a realização do objetivo principal. Essa lição ensinará como "erguer 

casas novas com pedras velhas", por assim dizer. Mostrará de que modo criar 

novas idéias, com antigos e bem conhecidos conceitos, e como empregar de uma 
nova maneira idéias antigas. Essa lição, por si só, equivale a um curso prático 

sobre vendas e é certo que será uma verdadeira mina de ouro para os que 

necessitam de conhecimentos. 
6- O entusiasmo: tornará possível infundir em todos aqueles com quem entramos 

em contacto um grande interesse por nós e por nossas idéias. O entusiasmo é a 

base de uma personalidade agradável e precisamos ter tal personalidade para 

influenciar os outros a cooperarem conosco. 



7- Autocontrole: é a balança com a qual controlamos o nosso entusiasmo, 

dirigindo-o para onde desejarmos. Essa lição nos ensinará, de maneira muito 

prática, a nos tornarmos "senhores do nosso destino e comandantes da nossa 
alma". 

8- O hábito de produzir mais trabalho do que o que é pago: é uma das mais 

importantes lições do curso da "Lei do Triunfo". Ensinará como tirar vantagens da 
lei do aumento de lucro, que nos assegurará um rendimento em dinheiro muito 

maior do que o trabalho feito. Ninguém se torna um verdadeiro líder, em 

qualquer setor da vida, sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho 

do que aquele que lhe é pago. 
9- Uma personalidade agradável: é a base na qual devemos apoiar os nossos 

esforços, e, feito isso, de maneira inteligente, encontrar-se-á facilidade para 

remover montanhas. Essa lição, por si só, tem feito dezenas de chefes de vendas. 
Tem desenvolvido líderes, da noite para o dia. Ela nos ensinará a transformar a 

nossa personalidade de modo que nos poderemos adaptar a qualquer ambiente, 

ou a outra qualquer personalidade, de maneira tal, que podemos facilmente 
dominar. 

10- Pensar com segurança: é uma das pedras fundamentais de todo triunfo 

duradouro. Essa lição ensinará a distinguir os "fatos" da mera "informação". 

Mostrará a maneira de organizar os fatos conhecidos em duas classes: os 
"importantes" e os "sem importância". Ensinará como determinar um fato 

"importante" e, ainda, a construir planos definitivos e exeqüíveis, para a conquista 

de qualquer objetivo, por meio dos fatos. 
11- A concentração: ensinará como focalizar a nossa atenção sobre um dado 

assunto até que tenhamos traçado planos práticos para dominar a questão. 

Ensinará a maneira de nos aliarmos aos outros, de modo a podermos fazer uso 

dos seus conhecimentos como um apoio para a execução dos nossos planos e 
objetivos. Adquiriremos também um conhecimento prático das forças que nos 

cercam e aprenderemos a empregar tais forças em favor dos nossos interesses. 

12- A cooperação: mostrará o valor do trabalho em conjunto, em tudo o que 
fizermos. Essa lição ensina a maneira de aplicar a lei do "Master Mind" descrita na 

introdução e na segunda lição do curso. Mostrará também o meio de coordenar os 

nossos próprios esforços com os dos outros, de tal maneira que os atritos, o 
ciúme, a discórdia e a cupidez serão eliminados. Aprenderemos a fazer uso de 

tudo o que as outras pessoas aprenderam, sobre o trabalho em que nos 

empenhamos. 

13- Tirar proveito dos fracassos: ensinará como fazer degraus decisivos dos erros 
e fracassos, passados e futuros. Mostrará a diferença entre "fracasso" e "derrota 

temporária", diferença essa que é imensa e de grande importância. Ensinará de 

que maneira tirar proveito dos próprios fracassos e dos fracassos dos outros. 
14- A tolerância: ensinará como evitar os desastrosos efeitos dos preconceitos 

religiosos e raciais que significam derrota para milhões de pessoas que se deixam 

prender nas malhas de argumentos absurdos sobre tais assuntos, que envenenam 
seus próprios espíritos e fecham a porta à razão e à investigação. Essa lição é irmã 

gêmea da lição sobre Pensar com segurança, pois ninguém pode pensar com 

acerto sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e 

escreve na capa: It Finis I - “Aprendi tudo". A intolerância torna inimigos aqueles 
que deveriam ser amigos. Destrói a oportunidade, e enche o espírito de dúvidas, 

desconfianças e preconceitos. 

15- Praticando a regra de ouro: ensinará a fazer uso dessa grande lei universal de 
conduta humana, de tal maneira que se poderá, facilmente, conseguir a 

cooperação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. A falta de compreensão da 

lei sobre a qual repousa a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas 
do fracasso de milhões de pessoas que permanecem na miséria, ou na pobreza, 



durante toda a vida. Essa lição, entretanto, nada tem a ver com religião, sob 

qualquer forma, ou com sectarismo, como aliás qualquer outra das lições do curso 

sobre a "Lei do Triunfo". 
 

 Depois que o leitor tiver dominado as 15 Leis, o que pode ser conseguido num 

período de 15 a 30 semanas, estará apto a desenvolver poder pessoal suficiente para 
assegurar a obtenção do seu objetivo principal definitivo. 

 

 O propósito dessas 15 Leis é desenvolver ou ajudar a organizar todo o 

conhecimento que o leitor possui e tudo o que adquirir para o futuro, de modo a 
permitir que tudo isso se transforme em força, em poder. 

 

 Aquele que seguir as lições do curso da "Lei do Triunfo" deve ter sempre ao lado 
um caderno de notas, pois observará que durante a leitura, começarão a surgir as 

idéias, bem como os meios de empregar essas leis em benefício dos seus interesses.  

 
 O leitor deve também começar a transmitir as lições àqueles por quem mais se 

interessa, pois é fato bem conhecido que é ensinando que mais se aprende qualquer 

assunto. Aqueles que tiverem filhos e filhas ainda jovens, poderão fixar tão 

indelevelmente as Quinze Leis do Triunfo nos seus espíritos, a ponto de 
transformar inteiramente o curso da sua vida. Os chefes de família encontrariam 

vantagem em seguir este curso com as esposas, e isso por motivos que se tornarão 

claros antes de terminada a leitura da introdução. 
 

O poder é um dos três objetivos básicos do esforço humano. Há duas classes de 

poder: a que é desenvolvida através da coordenação de leis físicas naturais, e a que 

nasce da organização e classificação do conhecimento. 
 

O poder que se origina do conhecimento organizado é o mais importante, porque dá 

ao homem um instrumento que ele pode transformar, dando-lhe nova direção e por 
meio dele dominará, até certo ponto, a outra forma de poder. 

 

O objetivo deste curso é indicar o caminho que se pode trilhar com segurança, para 
colher os fatos necessários à aquisição do conhecimento. 

 

Há dois métodos principais de adquirir conhecimento, a saber: estudar, 

classificar, e assimilar fatos que já tenham sido organizados por outras pessoas + 
colher, organizar e classificar, por um método próprio, os fatos geralmente chamados 

de experiência pessoal. 

 
Essa lição trata principalmente dos modos de estudar os fatos e dados reunidos e 

classificados por outras pessoas. O grau de progresso conhecido por "civilização” é 

apenas a medida do conhecimento que a raça humana acumulou. Há duas espécies 
de conhecimento: mental e físico. 


