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ROZDZIA� 2.

EKSPERYMENTY
MY
LOWE

BY LEPIEJ ZROZUMIE� temat tej ksi��ki, nale�y zasta-
nowi	 si� nad zjawiskiem my�li. Nikt nie wie, czym tak napraw-
d� jest my�l poza tym, �e jest to czynno�	 umys�owa, ale tak jak
w przypadku innego nieznanego elementu — elektryczno�ci —
wsz�dzie dostrzegamy jej przejawy. Widzimy j� w czynach i s�o-
wach dziecka, osoby starszej, u zwierz�t, a nawet — do pewnego
stopnia — we wszystkim, co �yje. Im bardziej zastanawiamy si�
nad kwesti� my�li i j� badamy, tym bardziej zdajemy sobie spra-
w� z tego, �e jest to wspania�a, niczym nieograniczona si�a.

Rozejrzyj si�. Je�li znajdujesz si� w umeblowanym pokoju,
prawdopodobnie zobaczysz wokó� siebie wiele nieo�ywionych
przedmiotów. Tak przynajmniej zwykli�my opisywa	 percepcj�
wzrokow�, ale w rzeczywisto�ci patrzysz na idee lub my�li, które
zmaterializowa�y si� poprzez kreatywne dzia�ania ludzi. Najpierw
by�a wi�c my�l — to ona da�a pocz�tek meblom, szybom w oknach,
nada�a form� zas�onom i narzutom na �ó�ko.

A
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Samochód, wie�owiec, samoloty, które przecinaj� niebo, ma-
szyna do szycia, malutka szpilka i wszelkie pozosta�e przedmio-
ty — sk�d one si� wzi��y? Ich �ród�o jest tylko jedno. Jest nim
dziwna si�a — my�l. Analizuj�c to dalej, zdamy sobie spraw�, �e
te osi�gni�cia, a tak�e wszystko, co posiadamy, jest rezultatem
kreatywnego my�lenia. Ralph Waldo Emerson stwierdzi�, �e my�l
jest prekursorem ka�dego dzia�ania — gdy to zrozumiemy, za-
czniemy tak�e pojmowa	, �e ca�ym tym �wiatem rz�dzi my�l i �e
wszystko rodzi si� w umy�le. Trafnie uj�� to Budda: „To, czym
jeste�my, jest rezultatem naszych my�li”.

Twoje �ycie tak naprawd� rozgrywa si� na p�aszczy�nie my-
�lowej i jest rezultatem procesów my�lowych. Cia�o, ko�ci i mi�-
�nie to w 70 procentach woda oraz kilka innych zwi�zków che-
micznych — to, kim jeste�, definiuj� Twoje my�li. Tajemnica
sukcesu kryje si� w umy�le.

My�l mo�e uczyni	 olbrzyma z kar�a, ale cz�sto te� zmienia
olbrzyma w kar�a. Historia pe�na jest opisów sytuacji, w których
my�li zmienia�y s�abych ludzi w si�aczy lub si�aczy w ludzi s�a-
bych — przyk�ady nieustannie widzimy wokó� siebie i dzi�.

Jedzenie, ubieranie si�, pogo� za autobusem, prowadzenie sa-
mochodu, spacer lub lektura gazety, a nawet podnoszenie r�ki —
wszystko to poprzedza impuls my�lowy. Chocia� wykonywane
przez nas ruchy mo�emy uwa�a	 za mniej lub bardziej automa-
tyczne, by	 mo�e wywo�ane jakim� mechanicznym odruchem, to
jednak za ka�dym krokiem w �yciu, bez wzgl�du na jego kieru-
nek, stoi wspania�a i ogromna si�a — my�l.

Sposób, w jaki chodzisz, w jaki si� poruszasz, rozmawiasz,
styl ubierania si� — to wszystko odzwierciedla Twój sposób my-
�lenia. Niedba�a postawa cia�a wskazuje na niedba�e my�lenie,
natomiast postawa wyprostowana i schludna jest dowodem we-
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wn�trznej si�y i pewno�ci siebie. Jeste�my tacy, jacy pokazujemy
si� na zewn�trz. Innymi s�owy, jeste�my produktami naszych
w�asnych my�li. Jeste�my tacy, jak wierzymy, �e jeste�my.

My�l jest pierwotnym �ród�em wszelkiego bogactwa, wszel-
kich sukcesów, wszelkich dóbr materialnych, wszystkich odkry	
i wynalazków, a tak�e wszystkich osi�gni�	. Bez niej nie by�oby
wielkich imperiów, fortun, transkontynentalnych linii kolejo-
wych, wspó�czesnych udogodnie� — tak naprawd� nie by�oby
�adnego post�pu i ludzie nadal tkwiliby w jaskiniach.

Twoje my�li — te dominuj�ce — determinuj� Twój charakter,
Twoj� karier� i w rzeczywisto�ci ca�e Twoje �ycie. My�l „tworzy”
cz�owieka lub go „�amie”. A gdy dodatkowo zdamy sobie spraw�
z tego, �e nie mo�e by	 �adnej my�li czy reakcji — pozytywnej lub
negatywnej — bez inicjuj�cej j� my�li, �atwiej zrozumiemy s�owa
z Biblii: „Jak posiejesz, tak zbierzesz” oraz Szekspira: „Nic nie
jest dobre ani z�e. Takie staje si� w naszych my�lach” (Hamlet).

Sir Arthur Eddington, znany angielski fizyk, twierdzi�, i�
wszech�wiat, w którym mieszkamy — w stopniu, którego nie po-
dejrzewamy — równie� jest wytworem naszych umys�ów, a rów-
nie s�ynny fizyk sir James Jeans sugerowa� nawet, �e wszech�wiat
jest jedynie wytworem my�li jakiego� wspania�ego umys�u, który
le�y u podstaw i koordynuje wszystkie nasze umys�y. To oczy-
wiste, �e wszyscy wielcy naukowcy i my�liciele naszych czasów
nie tylko g�osz� idee najt��szych umys�ów w przesz�o�ci, ale tak�e
potwierdzaj� fundamentaln� zasad� tej ksi��ki.

Niemal od pocz�tku istnienia rasy ludzkiej, kszta�towa�y j� te
jednostki, które zdawa�y sobie spraw� z pot�gi my�li. Wiedzieli
o tym wszyscy wielcy przywódcy religijni, królowie, wojownicy
i m��owie stanu. Rozumieli oni tak�e, �e ludzie dzia�aj� zgodnie ze
swoimi przemy�leniami oraz reaguj� na my�li innych, szczególnie
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gdy s� one silniejsze i bardziej przekonuj�ce od w�asnych idei.
Dlatego te� ludzie o silniejszych umys�ach potrafili przej�	 w�a-
dz� nad innymi, czasem prowadz�c ich do wolno�ci, a czasem
wp�dzaj�c w niewol�. St�d wniosek, �e powinni�my dog��bnie
bada	 w�asne my�li, próbowa	 je zrozumie	 i uczy	 si� je wyko-
rzystywa	, aby poprawi	 swoj� pozycj� w �yciu poprzez wyko-
rzystanie ogromnych zasobów, które tkwi� w ka�dym z nas.

Kiedy� �mia�bym si� z ludzi, którzy rozprawialiby o magne-
tycznej sile my�li, korelacji my�li z jej celem, wp�ywom my�li na
ludzi i materi�, nawet na du�e odleg�o�ci. Ale ju� si� nie �miej�
— podobnie jak inni, którzy wiedz� ju� co� o pot�dze my�li —
gdy� ka�dy, kto ma troch� rozumu, wcze�niej lub pó�niej zda
sobie spraw� z tego, �e idee mog� zmieni	 ten �wiat.

George Russell, znany irlandzki publicysta i poeta, powiedzia�
kiedy�, �e stajemy si� tym, co kontemplujemy. Prawd� t� zade-
monstrowa� w�asnym �yciem, staj�c si� tym, kim chcia� — wiel-
kim pisarzem, wyk�adowc�, malarzem i poet�.

Nale�y jednak pami�ta	, �e wiele idei i my�li, które pojawiaj�
si� w naszych g�owach, wcale nie nie jest naszych — nie my je-
ste�my ich autorami. Kszta�tuj� nas bowiem my�li innych — to, co
s�yszymy od bliskich, czytamy w gazetach, magazynach i ksi��-
kach, co widzimy w kinie, teatrze, co s�yszymy w radiu, a nawet
urywki zda� pochwycone gdzie� na ulicy. Wszystkie te my�li bom-
barduj� nas nieustannie. Niektóre z nich s� zgodne z naszymi po-
gl�dami i s� pomocne, poszerzaj�c nasz� perspektyw�. Ale cz�-
sto stykamy si� tak�e z my�lami, które nas poruszaj�, os�abiaj�
poczucie pewno�ci siebie i odci�gaj� od celów. To w�a�nie te ze-
wn�trzne my�li powoduj� k�opoty i w dalszej cz��ci tej ksi��ki
poka��, w jaki sposób mo�na si� im przeciwstawi	.
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Tylko nieliczni zastanawiaj� si� nad zastosowaniem praw przy-
czynowo-skutkowych co do dzia�ania umys�u albo te� rozumie-
j�, co rzeczywi�cie oznaczaj� takie stwierdzenia: „Wszystko jest
wewn�trz, nic nie jest na zewn�trz”, „Umys� to �ród�o ca�ej mo-
cy” itd. Uwa�am, �e najlepiej wyja�niono to w artykule opubli-
kowanym w „Commercial and Financial Chronicle” (10 grudnia
1932 r.). Czasopismo to ju� od ponad stu lat uwa�ane jest za
„Bibli� �wiata biznesu i finansów”, a korzystaj�c z pozwolenia
wydawcy i redaktora, Herberta D. Seiberta, pozwol� sobie zacy-
towa	 obszerny fragment. Zatytu�owany jest „Eldorado”.

Eldorado, kraj p�yn�cy z�otem i klejnotami, le�y u pro-
gu ka�dego cz�owieka. Twoja bonanza znajduje si� tu�
u twoich stóp. Twoje szcz��cie jest na wyci�gni�cie r�ki.
Wszystko jest wewn�trz, nic nie jest na zewn�trz, chocia�
cz�sto mo�e si� wydawa	, �e ludzie osi�gaj� powodzenie
jedynie dzi�ki zwyk�emu szcz��ciu albo te� zdobywaj� je
chciwo�ci� lub si��... Cz�owiek — wszyscy razem i ka�dy
z osobna — ma prawo do �ycia w dostatku. To oczywiste.
Potwierdzenie tego znajdziemy w religii, filozofii, historii
i nauce. „Przyszed�em, aby �ycie mieli, i mieli je w obfito-
�ci”1. Czego szukasz? Zap�a	 cen� i we� to sobie. Zasoby
s� nieograniczone, ale im cenniejszej rzeczy po��dasz, tym
wy�sza cena. Za wszystko, co otrzymujemy, musimy za-
p�aci	 z�otem naszego ducha…

Gdzie znajdziemy z�oto Mocy? Do z�ota w�asnego du-
cha docieramy wtedy, gdy odnajdziemy samych siebie.
Gdy odnajdziemy siebie, znajdujemy wolno�	 i wszelkie

                                                          
1 Ewangelia wg �w. Jana 10,10 — przyp. t�um.
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bogactwa, osi�gni�cia i dobrobyt. Brzmi górnolotnie? Nie,
dowodz� tego najbardziej ewidentne przyk�ady z historii
Ameryki i biografie wybitnych ludzi. Dowody mo�na zna-
le�	 nawet w bie��cych wydarzeniach, ale tylko wtedy, gdy
szeroko otworzymy oczy. Nigdy nie osi�gni�to — ani nie
mo�na osi�gn�	 — niczego istotnego, trwa�ego, wybitnego
czy cho	by poruszaj�cego bez dominacji, si�y i umiej�tno-
�ci. Ludzie, którzy znaj� samych siebie, wiedz�, �e wszyst-
kie rzeczy materialne maj� swoje duchowe odpowiedniki
lub podstawy. Widz� to w pieni�dzach, uznaniu. Prawo
poda�y i popytu nie jest dla �wiadomego cz�owieka jedynie
zasad� ekonomiczn�, ale tak�e materialn� manifestacj� pra-
wa duchowego. Tacy poszukiwacze wolno�ci dostrzegaj�
dzia�anie tej samej zasady w grawitacji, zwi�zkach chemicz-
nych, makrokosmosie i mikrokosmosie…

Ameryka od dawna jest najwi�kszym na �wiecie Eldo-
rado — scen�, na której najwi�cej osób znalaz�o swoj� bo-
nanz� oraz drog� duchow� ku dobru swojemu i ca�ej ludz-
ko�ci. Nie ma �adnego wyzysku, jedynie strumie� darów,
�atwo nabywanych przez wolne duchy i hojnie rozdziela-
nych mi�dzy wszystkich, zgodnie z wyra�onym prawem
okazji Pierwotnego, Sta�ego W�a�ciciela i Pierwszego Pro-
ducenta. Dla cz�owieka czynu, który do wszystkiego do-
szed� w�asnym wysi�kiem, wszystkie pieni�dze, uznanie
i dobra kapita�owe, które mo�ne wykorzysta	… Mackay,
O’Brien, Hearst i Fair, odwa�ni m�odzi Amerykanie z 1849 r.,
najpierw odnale�li z�oto w sobie, zanim znale�li je w ziemi.
Musieli. „Je�li jest tam z�oto”, powiedzieli sobie nawzajem:
„We�miemy, co si� nam nale�y” … Jak wielkie musia�o by	
duchowe bogactwo takich ludzi, jak James J. Hill, który zbu-
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dowa� Wielk� Kolej Pó�nocn� znik�d do nik�d, po�rodku
pustkowia, na którym nikt nie mieszka�. Z jego szale�stwa
powsta�o imperium. Si�� ducha zmieni� lasy i pustynie w ty-
si�ce eldorad i t� sam� si�� zebra� ca�e z�oto niezb�dne dla
rynków Amsterdamu i Londynu i umo�liwi� milionom Ame-
rykanów znalezienie w�asnych wielkich bonanz w ch�odach
Pó�nocnego Zachodu.

Na kilka lat przed �mierci� Thomas A. Edison powie-
dzia�: „Pomys�y przychodz� z przestrzeni. Mo�e si� to wy-
dawa	 zadziwiaj�ce i trudne do uwierzenia, ale to prawda.
Pomys�y przychodz� z przestrzeni”. Z pewno�ci� Edison
by� osob�, która wiedzia�a, co mówi — niewiele osób mo-
�e poszczyci	 si� wi�ksz� liczb� pomys�ów… Niechaj ka�-
dy poszukuje Eldorado w sobie. Mocy jest du�o. Jej �ró-
d�o jest niewyczerpalne. Jak wyrazili to Ojcowie Ko�cio�a,
ka�dy otrzymuje wedle swojej miary. To nie si�y im braku-
je, ale woli. Gdy cz�owiek odnajdzie samego siebie, auto-
matycznie kieruje si� w stron� Eldorado.

Poprzez pe�n� i pot��n� wyobra�ni� wszystko mo�e
przybra	 form�. Paracelsus, ojciec medycyny, powiedzia�:
„Duch ludzki jest tak wielki, �e nikt nie mo�e go wyrazi	;
gdyby�my mogli zrozumie	 umys� cz�owieka, nic na tym
�wiecie nie by�oby dla nas niemo�liwe. Wyobra�ni� o�ywia
i uzupe�nia wiara, a ka�da w�tpliwo�	 oszpeca jej doskona-
�o�	. Wiara musi wzmacnia	 wyobra�ni�, gdy� wiara tworzy
wol�”. Wiara jest kwesti� osobist�, indywidualn�. Zbawie-
nie, rozumiane w dowolny sposób, jest spraw� osobist�.
Wiara przychodzi wraz z odnalezieniem samego siebie. To
odnalezienie samego siebie pozwala na wyra�ne u�wiado-
mienie sobie w�asnej pozycji w wieczno�ci. Silni, asertywni
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ludzie zbudowali to Eldorado w Ameryce. „Cz�owieku,
poznaj samego siebie” swoj� w�asn�, indywidualn� istot�
— to wieczne, nadrz�dne przykazanie. Osoby znaj�ce sa-
mych siebie zawsze mieszkaj� w Eldorado, pij� z fontan-
ny m�odo�ci i s� nieustaj�cymi w�a�cicielami wszystkiego,
czym chc� si� cieszy	.

Zacytowane przed chwil� s�owa Paracelsusa s� warte tego, by
wraca	 do nich wielokrotnie i dog��bnie je analizowa	, jako �e
je�li raz zrozumiemy ich znaczenie i odkryjemy, w jaki sposób
zastosowa	 ogóln� zasad�, z pewno�ci� b�dziemy lepiej wiedzie-
li, jak odnie�	 sukces we wszystkich naszych przedsi�wzi�ciach.
Chcia�bym jednak podkre�li	, �e sam� ci��k� prac� nie mo�na
osi�gn�	 sukcesu. 
wiat jest pe�en ludzi, którzy pracowali napraw-
d� ci��ko, ale niewiele uda�o im si� zdoby	. Potrzeba czego� wi�-
cej: kreatywnego my�lenia i wiary w swoje umiej�tno�ci realizacji
w�asnych pomys�ów. Ludzie, którzy odnosili sukcesy w historii,
odnosili je dzi�ki swojemu my�leniu. Ich r�ce by�y jedynie po-
mocnikami i wykonawcami woli umys�u.

Inn� istotn� kwesti� jest to, �e aby osi�gn�	 sukces, nale�y
mie	 obsesyjne jego pragnienie — wszystkie my�li i cele musz�
by	 skoordynowane, a nasza energia skoncentrowana i stosowa-
na konsekwentnie i nieprzerwanie. Nie ma znaczenia, czy pra-
gniesz bogactwa, s�awy, stanowiska czy wiedzy — dla ka�dego
sukces mo�e oznacza	 co� innego. Ale bez wzgl�du na to, czym
sukces jest dla Ciebie, mo�esz go zdoby	, o ile tylko b�dziesz
go pragn�� ca�ym sob�. Powa�ne zadanie — móg�by� stwierdzi	.
Wcale nie. U�ywaj�c dynamicznej si�y wiary, mo�esz skorzysta	
ze wszystkich swoich wewn�trznych �róde� mocy, które po-
mog� osi�gn�	 ka�dy cel. Je�li jeste� �onaty, zapewne pami�tasz
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stymuluj�ce i emocjonalne do�wiadczenie, jakim by�o zalecanie
si� do dziewczyny, któr� pragn��e� po�lubi	. Nie by�o to wyka�-
czaj�ce nerwowo — przyznasz zapewne, �e wr�cz przeciwnie
— ale wiedz, �e wykorzystywa�e� w tym dok�adnie t� sam� si��,
o której pisz� tutaj, cho	 zapewne robi�e� to pod�wiadomie. Pra-
gnienie zdobycia partnerki by�o w Twoim umy�le najwa�niejsze
— od momentu powstania tej my�li a� do �lubu. Ta my�l, wiara,
by�y z Tob� w ka�dej minucie dnia, a zapewne tak�e towarzyszy-
�y Ci w marzeniach sennych.

Teraz, gdy masz ju� ja�niejszy obraz roli, jak� odgrywaj� my�l
i pragnienie w naszym codziennym �yciu, pierwsze, co musisz zro-
bi	, to precyzyjnie wskaza	, czego tak naprawd� chcesz. Stwier-
dzenie, �e chcemy odnie�	 sukces — jak wi�kszo�	 ludzi — jest
zbyt ogólnikowe. Musisz mie	 jasno sprecyzowany cel. Zastanów
si�: Dok�d zmierzam? Co jest moim celem? Czy ju� wyobrazi-
�em sobie to, czego naprawd� chc�? Je�li sukces oznacza dla nas
bogactwo, czy mo�esz poda	 konkretn� kwot�? Je�li chodzi nam
o jakie� osi�gni�cia, czy potrafisz je jednoznacznie okre�li	?

Podsuwam Ci te pytania, poniewa� w odpowiedziach na nie
kryj� si� czynniki, które od tej pory zdeterminuj� ca�e Twoje �y-
cie. To dziwne, ale na te pytania nie potrafi odpowiedzie	 nawet
jedna osoba na sto. Wi�kszo�	 ludzi ma tylko ogóln� wizj� — wie-
dz� tylko tyle, �e chcieliby odnie�	 sukces. �yj� z dnia na dzie�,
my�l�c, �e je�li dzi� maj� jak�� prac�, to b�d� j� tak�e mieli rów-
nie� w przysz�o�ci i maj�c nadziej�, �e kto� si� nimi zaopiekuje na
staro�	. S� jak korek unosz�cy si� na wodzie — p�yn� bez celu, tar-
gani na ró�ne strony przeciwstawnymi pr�dami i albo w ko�cu los
wyrzuci ich na brzeg, albo te� nasi�kn� wod� i w ko�cu zaton�.

Dlatego tak wa�ne jest, �eby� dok�adnie wiedzia�, czego chcesz
od �ycia. Musisz wiedzie	, dok�d zmierzasz i nie spuszcza	 z oka
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celu, jaki sobie za�o�ysz. To oczywi�cie jest ogólna wskazówka
— inaczej b�dziesz post�powa�, je�li chcesz znale�	 prac�, ina-
czej, je�li chcesz zmieni	 j� na lepsz�, zmieni	 dom, przeprowa-
dzi	 si� lub po prostu kupi	 nowe buty. Musisz mie	 sprecyzo-
wany cel, zanim b�dziesz móg� go osi�gn�	.

Istnieje ogromna ró�nica mi�dzy potrzeb� i pragnieniem. Przy-
k�adowo, mo�esz potrzebowa� nowego samochodu, aby móc pro-
wadzi	 swoj� firm�, i mo�esz pragn�� samochodu, aby sprawi	
przyjemno�	 rodzinie. Pojazd, który ma Ci s�u�y	 w biznesie,
musisz uzyska	 wtedy, gdy b�dziesz go potrzebowa�. Natomiast
samochód dla rodziny chcia�by� mie	 jak najszybciej. To dla tego
samochodu b�dziesz w stanie zdoby	 si� na dodatkowy wysi�ek
— jest to co�, czego nigdy wcze�niej nie mia�e�, co�, co wejdzie
w zakres twoich obowi�zków i co�, co sk�oni Ci� do odkrycia g��-
biej tkwi�cych w Tobie si� i si�gni�cia po nowe zasoby zewn�trz-
ne. To pragnienie czego� nowego, czego� innego, czego�, co zmie-
ni Twoje �ycie jest w stanie sk�oni	 Ci� do wykrzesania z siebie
dodatkowego wysi�ku. T� wewn�trzn� si�� — która dodaje do
swojego �ycia co�, co nazywam warto�ciami dodatnimi — budzi
pot�ga wiary.

Je�li wi�c masz nadziej� osi�gn�	 co� lub te� zdoby	 czego�
wi�cej, ni� mia�e� dotychczas, nale�y zacz�	 od pragnienia. To
podstawowa si�a motywacyjna, która tkwi w ka�dym cz�owieku
— bez pragnienia niczego nie mo�na zdoby	 czy osi�gn�	. Jak jed-
nak wkrótce si� przekonamy, pragnienie to jeszcze nie wszystko.

Zdaj� sobie spraw� z tego, �e metafizycy twierdz�, i� my�li s�
rzeczami. Tak mo�e istotnie by	 w pewnym ogólnym sensie, ale
je�li chodzi o efekt na jednostk�, my�li te nie urzeczywistniaj�
si�, dopóki nie damy im �ycia poprzez w�asny proces my�lowy
lub poprzez dzie�a naszej wyobra�ni.
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Pocz�tkowo mo�e si� to wydawa	 nieco dziwne, ale wszystko
wyja�ni si�, gdy tylko podam kilka przyk�adów. Gdy pada deszcz,
wszyscy radz� nam za�o�y	 kalosze. „Je�li tego nie zrobisz, z�a-
piesz katar” — mówi�. Ta my�l nigdy nie mia�a na mnie najmniej-
szego wp�ywu. Kalosze nosi�em tylko jako ma�e dziecko. Setki
razy przemoczy�em buty i nogi — cz�sto by�y mokre przez kilka
godzin — ale nigdy z tego powodu nie z�apa�em kataru. Niektó-
rzy ludzie panicznie boj� si� przeci�gów, ale zawsze by�em prze-
konany, �e gdyby rzeczywi�cie si� przezi�bili, to wynika�oby to
ze strachu (my�li), a nie tego, �e stali w przeci�gu. Codziennie
godzinami siedz� w przeci�gu, a w nocy �pi� w naro�nym poko-
ju, który ma okna z obu stron — gdy wstaj�, przeci�g owiewa
mnie bez wzgl�du na por� roku. Jednak nigdy si� nie przezi�bi-
�em przez przeci�g, a to dlatego, �e nigdy taka my�l nie przysz�a
mi do g�owy.

Jednak nikomu, kto jest przyzwyczajony do noszenia kaloszy,
nie radz�, aby wychodzi� bez nich na deszcz, ani te� nie propo-
nuj�, by osoby boj�ce si� przeci�gów, celowo w nich sta�y. D�u-
gotrwa�ych nawyków i przekona� nie da si� zmieni	 w ci�gu jed-
nej nocy.

Od dawna wybitni filozofowie twierdz�, �e cz�owiek potrafi
umys�em kszta�towa	 wydarzenia i zapanowa	 nad materi�, a im
bardziej zag��biamy si� w tajniki tej nauki, tym lepiej poznajemy
zadziwiaj�ce mo�liwo�ci umys�u.

Arthur Conan Doyle, twórca Sherlocka Holmesa, a tak�e przez
wiele lat cz�onek Brytyjskiego Towarzystwa Bada� Paranormal-
nych (British Society for Psychic Research), stwierdzi�, �e jego
zdaniem my�l ma konstruktywn� i destruktywn� si��, któr� mo�-
na porówna	 z „wiar�, która potrafi przenosi	 góry”. Powiedzia�
tak�e, �e chocia� same rezultaty s� rozstrzygaj�ce, to jednak nie
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ma poj�cia, co to za si�a tkwi w umy�le cz�owieka, która potrafi
rozdzieli	 atomy cia� sta�ych — je�li tylko skierujemy na nie my-
�li. Wiem, �e materiali�ci wy�miej� takie stwierdzenie. Ale przy-
pomnijmy sobie takie wynalazki, jak radar i sposób, w jaki fale
radiowe przechodz� przez drewno, ceg��, stal i inne, tak zwane,
cia�a sta�e. Je�li fale my�lowe, lub czymkolwiek one s�, mo�na
zmusi	 do tego, aby osi�gn��y nawet wy�sze cz�stotliwo�ci, dla-
czego nie mia�yby wp�yn�	 na moleku�y cia� sta�ych?

Jest wielu zawodowych hazardzistów, którzy uwa�aj�, �e wy-
warcie silnego umys�owego wp�ywu na przedmioty ma wiele
wspólnego z uzyskaniem tak zwanych szcz��liwych wyników
w grach, które opieraj� si� wy��cznie na szcz��ciu, na przyk�ad
w grach karcianych lub ruletce. Znam pewnego cz�owieka, który
potrafi wej�	 do sklepu z tytoniem i zgarn�	 najlepsze wygrane
na loterii. Gdy kiedy� zapyta�em go o to, odpowiedzia�: „Nigdy
nie zbli�am si� do loterii, je�li nie mam odpowiedniego nasta-
wienia. Oznacza to, �e musz� by	 w zwyci�skim nastroju, �eby
wygra	. Zauwa�y�em, �e je�li mam cho	by cie� w�tpliwo�ci, nig-
dy nic nie wygrywam. Ale z drugiej strony, nie potrafi� sobie
przypomnie	 takiej sytuacji, w której bym nie wygra�, gdy my�l
o zwyci�stwie by�a dojmuj�ca jeszcze przed wyci�gni�ciem losu”.

Nonsens, powiesz — ale zaczekaj jeszcze chwil�. Czy wiesz,
�e wydzia�y psychologiczne uznanych uniwersytetów rozpocz�-
�y ju� eksperymenty, które maj� na celu sprawdzenie, czy umys�
ludzki rzeczywi�cie mo�e wp�ywa	 na przedmioty i badania te
dowiod�y, �e istnieje taka moc? Chocia� wszystkie te ekspery-
menty nie s� zbyt szeroko rozpowszechnione, od czasu do czasu
do opinii publicznej przedostaj� si� historie, które pozwalaj� nam
pozna	 ogólne fakty.
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By	 mo�e najbardziej wyj�tkow� prac� wykonano na Duke
University, gdzie zespó� pod kierownictwem dr. J.B. Rhine’a2 do-
wiód�, i� psychokineza — naukowa nazwa wp�ywu umys�u na przed-
mioty — jest czym� wi�cej ni� tylko teori�. W badaniach u�yto
kostki do gry (tak jest, tej samej, której u�ywamy w grach plan-
szowych), któr� — w celu wyeliminowania mo�liwo�ci oszustw
— wyrzuca� specjalnie skonstruowany mechanizm. Od 1934 r.,
kiedy to rozpocz�to takie eksperymenty, przeprowadzono wiele
testów, w których kostki wyrzucane by�y miliony razy. Rezul-
taty tych bada� sk�oni�y dr. Rhine’a do wyra�enia nast�puj�cej
opinii: „Nie ma lepszego wyja�nienia jak to, �e badane przez nas
osoby wp�ywa�y na kostk� do gry bez �adnego stwierdzonego fi-
zycznego kontaktu z ni�”. Badani cz�sto byli w stanie kontrolo-
wa	 kostk�, koncentruj�c swój umys� na kszta�cie wybranych
cyfr — stoj�c w pewnej odleg�o�ci, aby wykluczy	 wszelki kon-
takt fizyczny mi�dzy nimi a maszyn�, która t� kostk� wyrzuca�a.
W licznych eksperymentach potwierdzono, �e dzi�ki psychoki-
nezie uda�o si� wielokrotnie, z rz�du, zmusi	 do wypadni�cia pew-
nych kombinacji cyfr, a tym samym pokona	 zasady rachunku
prawdopodobie�stwa, które dawa�y na co� takiego jedn� szans�
na kilka milionów.

Wystarczy, �e zastanowisz si� nad tym przez chwil�, a u�wia-
domisz sobie, co to oznacza dla Ciebie. Te eksperymenty rzucaj�
nowe �wiat�o na takie wyra�enia, jak: „my�l przyci�ga sobie po-
dobne”, „��czy	 si� z kim� my�lami”, „przyci�ga	 kogo� my�lami”
i wiele innych, podobnych, które znane s� od lat. Przypomnijmy
sobie, co powiedzia� Hiob: „Spad�o na mnie to, czego najbardziej
                                                          
2 J.B. Rhine i L. Rhine uwa�ani s� za pionierów bada� nad

parapsychologi�. Wyniki ich bada� zosta�y opublikowane w 1934 r.
w czasopi�mie „Extra-Sensory Perception” — przyp. t�um.
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si� obawia�em”. Nasze negatywne, podszyte strachem my�li maj�
równie wielk� moc przyci�gania problemów, jak konstruktywne
i pozytywne my�li maj� moc przyci�gania pozytywnych rezulta-
tów. Tak wi�c, bez wzgl�du na charakter my�li, na pewno przy-
ci�ga ona sobie podobne. Gdy to zrozumiemy, zdob�dziemy wgl�d
w moc, jak� mamy do swojej dyspozycji.

Ja jednak sk�aniam si� ku teorii, która g�osi, i� chocia� my�li
rzeczywi�cie tworz� i sprawuj� kontrol� wykraczaj�c� poza po-
znane dotychczas granice, to jednak wszystko zale�y od ich to-
nacji, intensywno�ci, jako�ci emocjonalnej, g��bi uczucia lub po-
ziomu wibracji. Innymi s�owy, tak jak d�ugo�	 fali i mocy stacji
radiowej, my�li maj� kreatywn� lub kontroluj�c� si�� dok�adnie
o takim nat��eniu, jak okre�la to ich spójno�	, intensywno�	 i si�a.

Chocia� podejmowano ju� wiele prób wyja�nienia tego zjawi-
ska, nikt nie wie, czy my�l jest form� energii elektrycznej czy te�
czym� innym, jeszcze nieodkrytym. Poniewa� sam by�em ekspe-
rymentatorem w dziedzinie elektryczno�ci znanej jako „elektrycz-
no�	 wysokiej cz�stotliwo�ci”, której pionierem by� wielki ge-
niusz Nicola Tesla, gdy zastanawiam si� nad zagadnieniem my�li,
jej promieniowaniem lub wibracjami, instynktownie ��cz� j� w�a-
�nie z elektryczno�ci� i towarzysz�cymi jej zjawiskami. Dzi�ki
temu my�l staje si� dla mnie bardziej zrozumia�a.

Okazuje si�, �e nie jestem jedyn� osob�, która tak s�dzi, gdy�
naukowcy opracowali ju� urz�dzenia, które potrafi� zmierzy	
fale, jakie emanuje mózg cz�owieka. Dotychczas urz�dzenie to
by�o wykorzystywane w celu sprawdzenia zdrowia psychicznego
cz�owieka, ale badacze twierdz�, �e za jego pomoc� mo�liwe b�-
dzie �ledzenie i badanie emocji, my�li i chorób.

W 1944 r. dr H.S. Burr i jego wspó�pracownicy w Yale Univer-
sity, po dwunastoletnich eksperymentach, doszli do wniosku, �e
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wszystkie �ywe stworzenia otacza elektryczna aura3 i �e ca�e �y-
cie we wszech�wiecie jest ze sob� elektrycznie po��czone. Od
stuleci mistycy, okulty�ci i parapsycholodzy twierdz�, �e ka�dy
posiada w�asn� aur� i s� niezliczone przypadki, w których ta aura
by�a widziana. Jednak a� do publikacji wyników z Uniwersytetu
w Yale, nie znalaz�em �adnego wyja�nienia, w którym to zjawi-
sko by�oby po��czone z elektryczno�ci�.

Hermes Trismegistus4 i staro�ytni filozofowie, przedstawi-
ciele hermetyzmu5, uczyli teorii wibracji, podczas gdy Pitagoras,
wielki matematyk i filozof, który �y� w szóstym wieku przed
Chrystusem, uwa�a�, �e wszystko, co istnieje, jest rodzajem drga-
nia. To w�a�nie le�y u podstaw dzisiejszych teorii naukowych,
które g�osz�, �e wszystko sk�ada si� elektronów (o znaku ujem-
nym) i protonów (o znaku dodatnim), to jest �adunków elektrycz-
nych, które nieustannie wchodz� ze sob� w interakcje. Z braku
lepszego terminu, u�ywam s�owa „wibracja” lub „oscylacja”, a gdy
zmienia si� „cz�stotliwo�	” elektrycznych �adunków, zmienia si�
forma przedmiotu. Zmiany zachodz�ce w materii i tak zwanych
cia�ach sta�ych, s� w rzeczywisto�ci ró�nicami kompozycji ich
drga� — elektronów i protonów. Oto potencjalne wyja�nienie si�
u�ywanych przez staro�ytnych alchemików, którzy twierdzili,
i� mog� dokona	 transmutacji pierwiastków i metali nieszlachet-
nych w bardziej warto�ciowe, np. �elazo i o�ów w srebro i z�oto.

                                                          
3 Zwana te� biopolem — przyp. t�um.
4 Synkretyczne bóstwo hellenistyczne reprezentuj�ce po��czenie religii,

nauki i sztuki. Legenda przypisuje mu autorstwo ksi�g zawieraj�cych
ca�� wiedz� staro�ytnego �wiata, które stanowi�y inspiracj� dla
alchemii — przyp. t�um.

5 Greko-egipska mistyczna grupa poga�ska, za której inicjatora uznaje
si� Hermesa Trismegistusa — przyp. t�um.
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Szczycili si� tak�e tym, �e dzi�ki tym samym si�om s� w stanie
uleczy	 wszelkie choroby. Rutherford6, angielski fizyk, znany ze
swoich bada� w dziedzinie radioaktywno�ci w po��czeniu z teo-
ri� elektryczno�ci rzuci� nieco �wiat�a na teori� transmutacji pier-
wiastków i metali nieszlachetnych.

Gdy zdamy sobie spraw�, �e system nerwowy ma kontakt ze
�wiatem jedynie za po�rednictwem wibracji — innymi s�owy, �e
wszystkie pi�	 znanych nam zmys�ów rejestruje bod�ce wzroko-
we, s�uchowe, czuciowe, smakowe i w�chowe poprzez wibracje
przekazywane przez poszczególne przedmioty — �atwiej b�dzie
nam zrozumie	 natur� tych wibracji. Przyk�adowo, gdy s�yszy-
my g�o�ny d�wi�k, dochodzi on do nas poprzez wibracj�. Wi-
dzimy zielony li�	, ale jest to jedynie wibracja koloru odbierana
przez nasze oczy, a dalej przekazywana do mózgu. Jest jednak
wiele wibracji, które charakteryzuj� si� wy�sz� cz�stotliwo�ci�
ni� nasze zmys�y s� w stanie odebra	, dlatego te� nie jeste�my
ich nawet �wiadomi. Przyk�adem tego s� gwizdki, których d�wi�k
s�ysz� jedynie psy.

Wszyscy s�yszeli�my o mocy „leczenia poprzez nak�adanie
r�k” i wi�kszo�	 z nas wie, �e masa� skroni potrafi z�agodzi	 ból
g�owy. Czy mo�na to wyja�ni	 jak�� form� energii elektrycznej
przep�ywaj�cej z koniuszków palców? Biblia przytacza wiele przy-
k�adów uzdrawiaj�cego dotkni�cia d�oni Jezusa. Czy wyja�nienie
tego fenomenu kryje si� w ma�o poznanym dot�d polu elektrycz-
no�ci — nauki o wibracji? I czy ta elektryczna atmosfera, jak�
wed�ug dr. Burra wytwarzaj� wszystkie �ywe organizmy, umo�-
liwia nam przep�yw okre�lonych impulsów z d�oni lub umys�u —
                                                          
6 Ernest Rutherford (1871 – 1937) prowadzi� badania w Wielkiej

Brytanii, jednak pochodzi� w rzeczywisto�ci z Nowej Zelandii
— przyp. t�um.
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si�y wibracji, które mog� wp�ywa	 na innych i tak zwane przed-
mioty nieo�ywione? Wszyscy ludzie mieszkaj�cy na du�ych wy-
soko�ciach do�wiadczyli — odczuwaj�c, a czasem nawet obserwu-
j�c — �adunek elektryczny po przej�ciu przez pokój, a nast�pnie
dotkni�ciu jakiego� metalowego przedmiotu. To oczywi�cie ro-
dzaj �adunku statycznego, który powstaje na skutek tarcia, ale
pozwala on nam zorientowa	 si�, jak wiele ró�nych form elek-
tryczno�ci jest w stanie wygenerowa	 nasze cia�o.

Na podstawie rysunków z Uniwersytetu w Yale mo�na si� zo-
rientowa	, �e przeprowadzano tam mi�dzy innymi eksperyment
polegaj�cy na tym, �e badana osoba wk�ada�a palce wskazuj�ce
do pojemników ze s�on� wod� i po��czonych galwanometrem.
Mi�dzy palcami (bez �adnych naci�	 czy innych ran) nast�powa�
przep�yw pr�du o napi�ciu 1,5 miliwolta — mi�dzy na�adowan�
dodatnio lew� a na�adowan� ujemnie praw� d�oni�. Na innym ry-
sunku wida	, �e dwa �rodkowe palce, z których jeden mia� lekkie
naci�cie na koniuszku, zosta�y cz��ciowo zanurzone w pojem-
nikach ze s�on� wod� — tym razem polaryzacja by�a odwrotna:
lewa d�o� mia�a polaryzacj� ujemn�, a prawa dodatni�, natomiast
napi�cie wzros�o a� do 12 miliwoltów.

Przegl�daj�c te obrazy, przypomnia�em sobie instrument zna-
ny jako „biometr”, opracowany przez francuskiego naukowca
dr. Hippolita Baraduca, który sk�ada� si� ze szklanego naczynia
w kszta�cie dzwona, w którym umieszczono miedzian� ig�� przy-
wi�zan� delikatn� nici� jedwabn�. Poni�ej ig�y, wewn�trz naczy-
nia, znajdowa� si� okr�g�y kawa�ek kartonu z zaznaczonymi war-
to�ciami w stopniach.

Dwa takie instrumenty umieszczano obok siebie. Zadaniem
badanej osoby by�o zbli�enie do nich r�k na odleg�o�	 oko�o pó�-
tora centymetra i skoncentrowanie si� na zawieszonej w powietrzu
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igle. Zmieniaj�c nastawienie i polaryzacj� swoich my�li, badana
osoba mog�a zmieni	 wychylenie kierunku ig�y — raz w jedn�,
a raz w drug� stron�. Ig�a pod��a�a dok�adnie za jej my�lami.

A oto prosty eksperyment, który opiera si� dok�adnie na ta-
kiej samej zasadzie. We� kartk� papieru o �redniej g�sto�ci, kwa-
drat o boku 7,5 cm i z�ó� go po ukosie. Nast�pnie roz�ó� kartk�
i zagnij j� jeszcze raz po przek�tnej — tak aby zgi�cia krzy�owa-
�y si� po�rodku. Roz�ó� kartk�, która powinna teraz mie	 kszta�t
niskiej, sp�aszczonej piramidy. We� d�ug� ig�� i przewlecz j� przez
korek, tak aby z jednej strony wystawa�a na oko�o 2,5 cm. Korek
po�ó� na odwróconej do góry dnem szklance, ig�� do góry. Na-
st�pnie umie�	 na czubku ig�y piramidk� — ig�a powinna znale�	
si� dok�adnie w miejscu przeci�cia zagi�	.

Umie�	 ca�e urz�dzenie na stole lub biurku, z dala od grzejni-
ków i okien, aby unikn�	 jakichkolwiek pr�dów powietrza. Na-
st�pnie przy�ó� do piramidki r�ce — trzymaj�c je w odleg�o�ci
oko�o 1,5 centymetra, tak aby papier móg� si� swobodnie obra-
ca	. A teraz spróbuj zmusi	 my�lami piramidk� do obracania si�.
Pocz�tkowo piramidka b�dzie si� chwia�a i kr�ci�a raz w jedn�,
a raz drug� stron�, ale je�li Twoje r�ce pozostan� bez ruchu i b�-
dziesz koncentrowa� si� na okre�lonym kierunku, papier zacznie
obraca	 si� zgodnie z Twoimi my�lami. Je�li naka�esz my�lami
zmian� tego kierunku, piramidka zwolni i zacznie kr�ci	 si�
w przeciwn� stron� ni� obecnie. Oczywi�cie musisz uwa�a	, aby
nie dmucha	 i nie wydycha	 w kierunku piramidki.

Wyniki opisanego powy�ej do�wiadczenia próbowano wyja-
�ni	 na wiele sposobów — na przyk�ad, t�umacz�c ruch piramid-
ki ciep�em d�oni, pr�dami powietrza spowodowanymi ruchami
cia�a itd. Mo�na by�oby zaakceptowa	 takie teorie, gdyby kartka
obraca�a si� tylko w jedn� stron�. Ale je�li potrafimy, po odpo-
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wiednim treningu i dzi�ki umiej�tno�ci koncentracji, zmieni	
kierunek ruchu poprzez zmian� polaryzacji naszego my�lenia, to
oczywiste jest, �e mamy tu do czynienia z t� sam� zasad�, której
dzia�anie widzieli�my w przypadku biometru.

W podobnym eksperymencie (przeprowadzanym przez orga-
nizacj� AMORC — Staro�ytny i Mistyczny Zakon Ró�o-Krzy�a)
wykorzystuje si� ma�y kawa�ek kartonu przypominaj�cy tarcz�
zegara. Przez �rodek tarczy przewleczona jest ostra ig�a, a na jej
czubku umieszcza si� delikatn� kartonow� strza�k�. Ca�o�	 wk�a-
da si� do szklanki wype�nionej wod�, w której zanurzona jest
dolna cz��	 ig�y. R�ce umieszcza si� wokó� górnej cz��ci szklan-
ki i my�lami zmusza si� strza�k� do obracania, zmiany pozycji
oraz do zatrzymywania si� w wybranej pozycji lub przy okre�lo-
nej cyfrze tarczy. Nale�y jednak pami�ta	, �e we wszystkich tych
eksperymentach nie ka�dy jest w stanie od razu osi�gn�	 dobre
rezultaty — ludzie ró�ni� si� pod wzgl�dem si�y umys�u i zdol-
no�ci koncentracji my�li.

Je�li istnieje jaka� forma elektryczno�ci, która wyp�ywa z na-
szych r�k lub palców, i je�li s� fale, dynamiczne lub magnetyczne,
powodowane przez wibracje wywo�ywane �wiadomie lub nie�wia-
domie przez nasze my�li, czy� nie by�oby to nasze wyja�nienie
takich dokona�, jak podnoszenie sto�ów, automatyczne pisanie,
dzia�anie wózków spirytystycznych lub tabliczek ouija, a tak�e
wielu innych dzia�a� medium lub magów? Gdy dodamy do tego,
�e eksperymentatorzy na Uniwersytecie Yale doszli do wniosku,
�e wszystkie �ywe organizmy otacza elektryczna otoczka b�d�ca
ich w�asnym wytworem, a eksperymentatorzy na Duke Univer-
sity nadal badaj� te kwestie, szukaj�c dowodów, �e my�l lub jaka�
inna podobna si�a jest w stanie wp�ywa	 na materi�, zaczniemy
uzyskiwa	 potwierdzenie idei dr. Phillipsa Thomasa, in�yniera
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dzia�u badawczego Westinghouse Electric Company. Jak podaj�
gazety, w 1937 r. na sesji Ameryka�skiego Instytutu Elektryczno-
�ci (American Electrical Institute) w Utah, dr Thomas powiedzia�:

„Mamy pewno�	, �e wszystko, co robimy, mówimy lub my-
�limy ma zwi�zek z pewnym rodzajem radiacji. Uwa�amy, �e ta
radiacja ma posta	 elektryczno�ci. W bliskiej przysz�o�ci mo�e
uda nam si� przechwyci	 i zinterpretowa	 te promienie poprzez
impulsy elektryczne. Szanse na szybkie znalezienie rozwi�zania
s� spore”.

Poniewa� niektórzy z moich Czytelników mog� nie rozumie	
w pe�ni koncepcji promieniowania my�li, poni�ej przedstawiam
proste wyja�nienie. Kamie� rzucony na �rodek stawu powoduje
fale, które koncentrycznie rozchodz� si� na wszystkie strony, a�
docieraj� do brzegu, gdzie zdaj� si� zatrzymywa	. Im wi�kszy
kamie�, tym wy�sze fale. Dwa kamienie ró�nej wielko�ci rzuco-
ne jednocze�nie w dwa miejsca, wywo�aj� dwie serie fal, które po
chwili si� spotkaj�. Gdy to nast�pi, rozpoczyna si� walka — któ-
re fale pokonaj� drugie. Wzrok mówi nam, �e je�li fale s� tej sa-
mej wielko�ci, wtedy znosz� si� lub ��cz� w punkcie spotkania;
ale je�li jedna jest znacznie wi�ksza od drugiej, wtedy „po�yka” t�
mniejsz� i si� os�abia.

Przenie�my to na nasze w�asne umys�owe impulsy — przyk�a-
dowo, w jaki sposób my�li jednej natury powstrzymuj� lub po-
konuj� inne — a szybko dostrze�emy, �e im silniejsza i bardziej
skoncentrowana my�l, im szybsze tempo, im wi�ksza wibracja,
tym �atwiej pokonywane s� s�absze wibracje i szybciej dokonuje
si� jej kreatywne dzia�anie.

Wiele s�yszymy i czytamy o ró�nych stanach my�li, stopniach
�wiadomo�ci, koncentracji my�li, sile naszej wiary — wszystko
to ma zwi�zek z intensywno�ci� lub stopniem wysy�anej przez
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nas mocy. Kreatywna moc przychodzi tylko wtedy, gdy my�l jest
w pe�ni dojrza�a, gdy mamy w pe�ni rozwini�ty obraz mentalny
lub gdy wyobra�nia mo�e dokona	 wizualizacji spe�nienia naszej
ambicji i dostrzec w naszym umy�le obraz przedmiotu, którego
pragniemy — dom, samochód, radio itd. — tak jakby�my ju�
go mieli.

W rezultacie moich bada� tak zwanych nauk mistycznych,
ró�nych nauk mentalistycznych oraz tradycyjnych nauk Ko�cio�a,
doszed�em do przekonania, �e wszystkie te nauki dzia�aj� w ró�-
nym stopniu, ale tylko w tym zakresie, w który wierz� ich wy-
znawcy. Tak w�a�nie jest z modlitw�, bez wzgl�du na to, czy jest
to cz��	 mszy, czy te� ca�kowicie spontaniczna i osobista suplika
jednostki.

Dochodz� jednak do wniosku, �e wiele osób powtarza s�owa
modlitwy bez cienia wiary, �e ktokolwiek na nie odpowie. I w kon-
sekwencji rzeczywi�cie nic si� nie dzieje. Cz�sto przypominam
sobie histori� pewnej starszej kobiety pok�adaj�cej siln� wiar�
w moc modlitwy. Kobieta ta pewnego dnia wybra�a si� na zaku-
py. Poprzedniego wieczora modli�a si�, aby podczas zakupów
�wieci�o s�o�ce. Ale po modlitwie wyjrza�a przez okno, dostrze-
g�a kilka czarnych chmurek i natychmiast doda�a: „Ale i tak wiem,
�e na pewno b�dzie pada	”.

Jesieni� 1944 r., w powa�nym magazynie „Saturday Revier
of Literature” ukaza� si� artyku� autorstwa Thomasa Sugrue’a.
Stwierdzi� w nim, �e ruch leczenia umys�em przybra� na sile tak
znacznie, �e obecnie mo�na go spotka	 dos�ownie wsz�dzie. Przy-
toczy� kilka przypadków, w których zarówno m��czy�ni, jak i ko-
biety osi�gali wyj�tkowe rezultaty. Pewna kobieta, która w wieku
62 lat by�a cz��ciowo sparali�owana i mia�a palce powykr�cane
artretyzmem, ca�kowicie wyzdrowia�a po rozpocz�ciu 	wicze�
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oddechowych systemu jogi. Twierdzi�a, �e po wyzdrowieniu lu-
dzie oceniali jej wiek na 40 lat. Inna kobieta osi�gn��a wspania�e
rezultaty, stosuj�c okultystyczne praktyki metafizyki i odm�o-
dzi�a si� w ten sposób o 15 lat. Autor artyku�u opowiedzia� tak�e
o pewnym emerytowanym misjonarzu, który przez 12 lat prze-
prowadza� eksperymenty parapsychologiczne i osi�gn�� wyj�t-
kowe rezultaty.

Z tego wszystkiego mo�emy wyci�gn�	 tylko jeden wniosek
— �e wszystkie te systemy, wierzenia i sekty dzia�aj� dzi�ki sil-
nej wierze jednostki — a to w�a�nie prowadzi nas do magii wiary.

Zygmunt Freud, znany austriacki psychoanalityk, którego
odkrycia stanowi� obecnie podstaw� pracy psychiatrów, zwróci�
uwag� ca�ego �wiata swoj� hipotez�, �e w ka�dym z nas tkwi po-
t��na moc, niepoznana cz��	 umys�u — oddzielna od �wiadome-
go umys�u — która dzia�a nieustannie, kszta�tuj�c nasze my�li,
odczucia i dzia�ania. Inni nazywaj� t� cz��	 dusz�, a niektórzy
metafizycy twierdz�, �e jest ona zlokalizowana w splocie s�onecz-
nym. Inni nazywaj� to superego, wewn�trzn� moc�, super�wia-
domo�ci�, pod�wiadomo�ci�, nad�wiadomo�ci� i jeszcze na wiele
innych sposobów. Nie ma postaci organu lub tak zwanej tkanki
�ywej, jak mózg, a naukowcy nie zlokalizowali miejsca tego cze-
go� w ludzkim organizmie. A jednak tam jest i cz�owiek zdaje
sobie spraw� z jego obecno�ci od zawsze. Staro�ytni cz�sto okre-
�lali to „duchem”. Paracelsus nazwa� to wol�, inni u�ywali termi-
nu umys�, ��cz�c go z mózgiem. Niektórzy wol� nazw� sumienie
i uwa�aj�, �e jest to „spokojny, ma�y wewn�trzny g�os”. Jeszcze
inni nazywaj� to inteligencj� i zapewniaj�, �e jest to cz��	 Wy�-
szej Inteligencji, z któr� wszyscy jeste�my po��czeni. St�d wzi��a
si� nazwa Uniwersalnego Umys�u — który ma obejmowa	 ka�d�
�yw� istot�, cz�owieka, ro�liny i zwierz�ta.
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Bez wzgl�du na nazw� — ja osobi�cie wol� termin pod�wia-
domo�� — jest to uznawane za podstaw� �ycia o niepoznanych
dot�d granicach mocy. Nigdy nie �pi. Wspiera nas w chwilach
trudnych, ostrzega przed niebezpiecze�stwem, cz�sto pozwala
zrobi	 co�, co wydaje si� niemo�liwe. Prowadzi nas na wiele spo-
sobów, a je�li wykorzystamy j� prawid�owo, pozwala tworzy	 tak
zwane cuda.

Obiektywnie rzecz ujmuj�c, robi to, co jej ka�emy — dzia�a
wtedy, gdy tak naka�e jej �wiadomy umys�; subiektywnie, dzia�a
g�ównie z w�asnej inicjatywy (lub przynajmniej tak nam si� wy-
daje), chocia� s� i sytuacje, gdy jej aktywno�	 zdaje si� by	 inspi-
rowana wp�ywami zewn�trznymi.

Sir Arthur Eddington7 powiedzia� kiedy�: „Wierz�, �e umys�
ma si�� wp�ywania na grupy atomów, a nawet zmienia	 ich za-
chowanie, oraz �e historia �wiata nie jest zdeterminowana przez
prawa fizyki, lecz mo�e by	 zmieniona wol� cz�owieka”.

Gdy w pe�ni zrozumiemy t� ide�, zaprze nam dech w piersiach.
�atwiej to zrozumie	 w �wietle teorii elektrycznej lub wibracji.

Ka�dy, kto interesuje si� tymi zagadnieniami wie, �e mo�na
nawi�za	 bezpo�redni kontakt z pod�wiadom� cz��ci� swojego
umys�u — tysi�ce ludzi wykorzysta�o t� mo�liwo�	 w celu zdoby-
cia bogactwa, si�y i s�awy, a tak�e po to, by leczy	 i rozwi�zywa	
niezliczone problemy cz�owieka. Z tej si�y skorzysta	 mo�esz
tak�e i Ty. Jedyne, co musisz zrobi	, to uwierzy	 i wykorzysta	
techniki przedstawione w tej ksi��ce albo te� samemu opracowa	
w�asny sposób.

                                                          
7 Sir Arthur Stanley Eddington (1882 – 1944) angielski astrofizyk

maj�cy du�y wk�ad w rozwój teorii wzgl�dno�ci Einsteina
— przyp. t�um.
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Dana Sleeth, którego obserwacje na temat prostych ludzi by�y
dobrze znane czytelnikom gazet przed dwudziestu laty, powie-
dzia� mi kiedy�, �e uwa�a pod�wiadomo�	 za jedn� z najwi�k-
szych pomocy, nie tylko w podsuwaniu mu pomys�ów, ale tak-
�e w znajdowaniu zgubionych narz�dzi i innych przedmiotów.
W tamtym czasie Sleeth mieszka� w�ród wzgórz z dala od cywi-
lizacji, pracuj�c jednocze�nie jako felietonista i farmer. Przepro-
wadza� dog��bne badania tematu i cz�sto dyskutowali�my na ten
temat oraz pisywali�my do siebie listy.

To wspania�a rzecz — pod�wiadomy umys� [powiedzia�
Sleeth] i naprawd� nie mog� poj�	, dlaczego wi�cej osób
nie uczy si� o nim i jego zastosowaniach. Nie wiem, ile� to
tysi�cy razy pomóg� mi w moich problemach. Pomys�y na
artyku�y cz�sto przychodz� do mnie wtedy, gdy zajmo-
wa�em si� tak po�lednimi czynno�ciami, jak wykopywanie
pniaków. A je�li chodzi o poszukiwania zagubionych na-
rz�dzi, pod�wiadomo�	 jest mistrzem.

Jak wiesz, nic nigdy nie ginie — zmienia jedynie swe po-
�o�enie. Ka�da rzecz jest dok�adnie tam, gdzie j� po�o�y�e�
lub upu�ci�e�. Znalaz�em ju� dziesi�tki narz�dzi w miej-
scach, do których skierowa�a mnie pod�wiadomo�	. Tak to
w�a�nie dzia�a. Za�ó�my na przyk�ad, �e zgubi�em scyzo-
ryk — mój jest do�	 spory. Wtedy mówi�: „Scyzoryk, gdzie
jeste�?”, na chwil� zamykam oczy lub wpatruj� si� w dal.
Odpowied� nie zawsze przychodzi natychmiast, ale gdy
ju� si� pojawia, robi to z pr�dko�ci� b�yskawicy i prowadzi
mnie dok�adnie w to miejsce, w którym zostawi�em scyzo-
ryk. Wydaje si�, �e to zawsze dzia�a — nawet w przypad-
ku takich rzeczy, jak siekiera, grabie i inne narz�dzia, które
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nieustannie gdzie� zapodziewam — jak wiesz, dziennikarze
nie s� szczególnie metodyczni.

Mia�em kiedy� spore problemy z zapami�tywaniem na-
zwisk, ale odkry�em, �e je�li uda mi si� wyobrazi	 dan�
osob�, zobaczy	 zarys jej twarzy, kolor oczu, w�osów, styl
ubierania itd., pod�wiadomo�	 bez trudu podsunie mi jej
nazwisko.

Nie wiem, gdzie si� tego nauczy�em, ale próbuj�c sobie
co� przypomnie	 — jak�� histori� lub fakt, który na chwil�
mi umkn�� — relaksuj� si�, unosz� g�ow�, k�ad� praw� d�o�
kilka centymetrów nad czo�em, czasem zamykam oczy,
a czasem wpatruj� si� w dal. Ten ma�y trik zawsze daje spo-
dziewane rezultaty.

Nigdy nie powinni�my zapomina	, �e wynalazki, wspa-
nia�e kompozycje muzyczne, poezja, proza i wszystkie in-
ne dzie�a, s� wytworem pod�wiadomo�ci. Podsu� jej my�l
lub materia� i wprowad� j� w ruch poprzez g��bokie pra-
gnienie, a uzyskasz rezultaty. Wystarczy zacz�	, a dalej
wszystko pójdzie ju� samo.

Gdy zaczniemy dzia�a	 z pomoc� tej si�y, wszystko na-
tychmiast zaskoczy na swoje miejsce, jak gdyby kierowa�a tym
jaka� magiczna d�o�. Rezultaty oka�� si� zaskakuj�ce. Po-
mys�y b�d� wyskakiwa	 jak grzyby po deszczu, to tu, to tam.

Co�, co mo�e si� wydawa	 przypadkiem, wcale nim nie
jest — to przejawy dzia�ania si�y, któr� w�a�nie wprawi�e�
w ruch.

Jestem pewien, �e tysi�ce ludzi odnosz�cych sukcesy
osi�ga szczyty i tak wspania�e rezultaty, nie wie nic o pod-
�wiadomym umy�le i nie zdaje sobie sprawy z tego, �e w�a-
�nie ta si�a pozwoli�a im zwyci��y	.
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Mieszkaj�c w�ród wzgórz, z dala od ludzi i codziennych
wp�ywów, cz�sto mia�em poczucie, �e ludzie mieszkaj�cy
blisko natury mog� o wiele �atwiej si�gn�	 do pod�wiado-
mo�ci i j� wykorzysta	. Wierz�, �e nadejdzie taki dzie�,
w którym nauka dowiedzie, i� wielka pot�ga pod�wiadomo-
�ci jest jedn� z najwi�kszych si� kszta�tuj�cych i kontrolu-
j�cych nasze �ycie.

Przelotna my�l umiera niemal natychmiast, chocia� pó�niej
mo�e ujawni	 si� w postaci zakumulowanej mocy. Ale w rzeczy-
wisto�ci, si��, która uruchamia wielki system pod�wiadomo�ci,
jest skoncentrowana my�l, lub — jak powiedzieli�my wcze�niej
— utrwalony obraz mentalny. Jest wiele metod pozwalaj�cych
zwi�kszy	 tempo wibracji �wiadomej my�li w celu uruchomienia
pod�wiadomych si�, chocia� czasem wystarczy pojedyncza wy-
powied�, rzut oka towarzysz�cy jednemu lub dwóm s�owom
i przekazywany jednej osobie przez drug�, aby uaktywni	 pod-
�wiadomo�	. Podobnie dzieje si� w sytuacji zagro�enia, chwilach
ogromnego niebezpiecze�stwa i stresu, gdy osoba — sama lub
w obecno�ci innych — staje przed konieczno�ci� natychmiasto-
wego dzia�ania. Pod�wiadomo�	 przychodzi z pomoc� osobom,
które cz�sto musz� podejmowa	 natychmiastowe decyzje i dzia-
�a wtedy, gdy �wiadomy umys� wyczy�cimy z wielu przeciwstaw-
nych my�li. Innymi s�owy — „gdy zanurzymy si� w ciszy”.

Prawdopodobnie najbardziej skuteczn� metod� wykorzystywa-
nia pod�wiadomo�ci do dzia�ania jest proces tworzenia obrazów
mentalnych — przy wykorzystaniu wyobra�ni — który polega
na tym, �e dopracowujemy do najdrobniejszych szczegó�ów ob-
raz rzeczy lub sytuacji, tak jakby przedmiot naszych my�li mia�
form� fizyczn�. To w�a�nie rozumiemy pod poj�ciem wizualizacji.
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Jednak najd�u�ej utrzymuj�ce si� rezultaty uzyskujemy dzi�ki
wierze. To ona umo�liwia powstawanie cudów i wyj�tkowych
zjawisk, które uwa�ane s� powszechnie za niewyt�umaczalne.
Mówi� teraz o g��bokiej wierze — nieugi�tym i pozytywnym prze-
konaniu, które przeszywa ka�dy zakamarek cia�a — gdy wierzysz
w co� „ca�ym sercem”. Nazwij to emocj�, duchow� si��, rodzajem
elektrycznej wibracji — jak tylko chcesz, ale to w�a�nie ta si�a
zapewnia wyj�tkowe rezultaty, uruchamia prawo przyci�gania
i my�l, która pozwala na korelacj� z jej przedmiotem. To prze-
konanie zmienia tempo dzia�ania umys�u lub cz�stotliwo�	 my�li
i — jak ogromny magnes — w��cza do gry si�y pod�wiadomo�ci,
zmieniaj�c ca�� aur� cz�owieka i wp�ywaj�c na wszystko w Tobie
samym, a cz�sto tak�e na ludzi i przedmioty znacznie oddalone.
Zapewnia rezultaty, które s� czasem zadziwiaj�ce — cz�sto takie,
które uwa�a�e� dotychczas za niemo�liwe.

W Biblii znajdziemy niezliczone przyk�ady dzia�ania tej si�y.
Wiara to podstawowy warunek udzia�u w wielu spo�eczno�ciach
religijnych, stowarzyszeniach i organizacjach politycznych. Lu-
dzie wsz�dzie szukaj� innych ludzi, którzy maj� taki rodzaj wia-
ry, o któr� walcz�, poniewa� to w�a�nie takie osoby s� na�adowa-
ne wibracjami silnych przekona�, które czasem czyni� cuda —
robi� rzeczy, które uwa�amy za „niewiarygodne”. Ten rodzaj
wiary ma w sobie element magii. To tak�e podstawowa zasada
zarówno w bia�ej, jak i czarnej magii.




