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Wiara matk¹ ludzi wielkich
• Zaprzêgnij podœwiadomoœæ do wyœcigu po sukces
• Korzystaj z si³y sugestii i zwiêkszaj swoj¹ skutecznoœæ
• Uwierz w siebie, a inni dostrzeg¹ i podziel¹ tê wiarê
Trzymasz w rêku klasyczn¹ ksi¹¿kê, któr¹ przeczyta³y miliony ludzi i która uwa¿ana
jest za ponadczasowy bestseller.
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autor wstêpu, pisarz, wyk³adowca, specjalista w dziedzinie przywództwa

Potêga samoœwiadomoœci
To, co Ciê kszta³tuje, to Twoja rodzina, przyjaciele, otoczenie, jakie sobie dobierasz,
Twoje lektury. Jeœli chcesz, by przysz³oœæ u³o¿y³a siê po Twojej myœli, masz dalekosiê¿ne
plany zwi¹zane z sukcesem zawodowym czy osobistym, musisz zadbaæ o to, by te
czynniki wspiera³y Twój rozwój, zamiast go hamowaæ. Wszystko, czego Ci potrzeba,
by osi¹gn¹æ zamierzone cele, znajdziesz w sobie. Musisz jedynie uwolniæ swój potencja³.
Wiara w siebie to bez w¹tpienia klucz do sukcesu. To ona jest motorem, który bêdzie
nieustannie pchaæ Ciê do przodu. Twoimi sprzymierzeñcami bêd¹ równie¿ podœwiadomoœæ
oraz prawo sugestii, pomagaj¹ce Ci zwiêkszyæ efektywnoœæ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.
W krótkim czasie nauczysz siê, jak zmieniaæ marzenia w rzeczywistoœæ, stosuj¹c
nieskomplikowane techniki myœlowe. Miliony ludzi na ca³ym œwiecie, a tak¿e dziesi¹tki
presti¿owych firm, skorzysta³y ju¿ z metod proponowanych przez autora. Ty równie¿
mo¿esz posi¹œæ wiedzê o tym, jak w pe³ni wykorzystywaæ potencja³ swego umys³u.
• Umiejêtnoœæ tworzenia obrazów mentalnych
• Technika lustra i uwalnianie podœwiadomoœci
• Wiara zamieniaj¹ca koncepcje w rzeczywistoœæ
• Metoda wyznaczania sobie celów i osi¹gania ich
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EKSPERYMENTY
MY LOWE

A BY LEPIEJ ZROZUMIE temat tej ksiki, naley zastanowi si nad zjawiskiem myli. Nikt nie wie, czym tak naprawd jest myl poza tym, e jest to czynno umysowa, ale tak jak
w przypadku innego nieznanego elementu — elektrycznoci —
wszdzie dostrzegamy jej przejawy. Widzimy j w czynach i sowach dziecka, osoby starszej, u zwierzt, a nawet — do pewnego
stopnia — we wszystkim, co yje. Im bardziej zastanawiamy si
nad kwesti myli i j badamy, tym bardziej zdajemy sobie spraw z tego, e jest to wspaniaa, niczym nieograniczona sia.
Rozejrzyj si. Jeli znajdujesz si w umeblowanym pokoju,
prawdopodobnie zobaczysz wokó siebie wiele nieoywionych
przedmiotów. Tak przynajmniej zwyklimy opisywa percepcj
wzrokow, ale w rzeczywistoci patrzysz na idee lub myli, które
zmaterializoway si poprzez kreatywne dziaania ludzi. Najpierw
bya wic myl — to ona daa pocztek meblom, szybom w oknach,
nadaa form zasonom i narzutom na óko.

42

UWIERZ W SIEBIE. POZNAJ SWOJ

MOC

Samochód, wieowiec, samoloty, które przecinaj niebo, maszyna do szycia, malutka szpilka i wszelkie pozostae przedmioty — skd one si wziy? Ich ródo jest tylko jedno. Jest nim
dziwna sia — myl. Analizujc to dalej, zdamy sobie spraw, e
te osignicia, a take wszystko, co posiadamy, jest rezultatem
kreatywnego mylenia. Ralph Waldo Emerson stwierdzi, e myl
jest prekursorem kadego dziaania — gdy to zrozumiemy, zaczniemy take pojmowa , e caym tym wiatem rzdzi myl i e
wszystko rodzi si w umyle. Trafnie uj to Budda: „To, czym
jestemy, jest rezultatem naszych myli”.
Twoje ycie tak naprawd rozgrywa si na paszczynie mylowej i jest rezultatem procesów mylowych. Ciao, koci i minie to w 70 procentach woda oraz kilka innych zwizków chemicznych — to, kim jeste, definiuj Twoje myli. Tajemnica
sukcesu kryje si w umyle.
Myl moe uczyni olbrzyma z kara, ale czsto te zmienia
olbrzyma w kara. Historia pena jest opisów sytuacji, w których
myli zmieniay sabych ludzi w siaczy lub siaczy w ludzi sabych — przykady nieustannie widzimy wokó siebie i dzi.
Jedzenie, ubieranie si, pogo za autobusem, prowadzenie samochodu, spacer lub lektura gazety, a nawet podnoszenie rki —
wszystko to poprzedza impuls mylowy. Chocia wykonywane
przez nas ruchy moemy uwaa za mniej lub bardziej automatyczne, by moe wywoane jakim mechanicznym odruchem, to
jednak za kadym krokiem w yciu, bez wzgldu na jego kierunek, stoi wspaniaa i ogromna sia — myl.
Sposób, w jaki chodzisz, w jaki si poruszasz, rozmawiasz,
styl ubierania si — to wszystko odzwierciedla Twój sposób mylenia. Niedbaa postawa ciaa wskazuje na niedbae mylenie,
natomiast postawa wyprostowana i schludna jest dowodem we-
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wntrznej siy i pewnoci siebie. Jestemy tacy, jacy pokazujemy
si na zewntrz. Innymi sowy, jestemy produktami naszych
wasnych myli. Jestemy tacy, jak wierzymy, e jestemy.
Myl jest pierwotnym ródem wszelkiego bogactwa, wszelkich sukcesów, wszelkich dóbr materialnych, wszystkich odkry
i wynalazków, a take wszystkich osigni . Bez niej nie byoby
wielkich imperiów, fortun, transkontynentalnych linii kolejowych, wspóczesnych udogodnie — tak naprawd nie byoby
adnego postpu i ludzie nadal tkwiliby w jaskiniach.
Twoje myli — te dominujce — determinuj Twój charakter,
Twoj karier i w rzeczywistoci cae Twoje ycie. Myl „tworzy”
czowieka lub go „amie”. A gdy dodatkowo zdamy sobie spraw
z tego, e nie moe by adnej myli czy reakcji — pozytywnej lub
negatywnej — bez inicjujcej j myli, atwiej zrozumiemy sowa
z Biblii: „Jak posiejesz, tak zbierzesz” oraz Szekspira: „Nic nie
jest dobre ani ze. Takie staje si w naszych mylach” (Hamlet).
Sir Arthur Eddington, znany angielski fizyk, twierdzi, i
wszechwiat, w którym mieszkamy — w stopniu, którego nie podejrzewamy — równie jest wytworem naszych umysów, a równie synny fizyk sir James Jeans sugerowa nawet, e wszechwiat
jest jedynie wytworem myli jakiego wspaniaego umysu, który
ley u podstaw i koordynuje wszystkie nasze umysy. To oczywiste, e wszyscy wielcy naukowcy i myliciele naszych czasów
nie tylko gosz idee najtszych umysów w przeszoci, ale take
potwierdzaj fundamentaln zasad tej ksiki.
Niemal od pocztku istnienia rasy ludzkiej, ksztatoway j te
jednostki, które zdaway sobie spraw z potgi myli. Wiedzieli
o tym wszyscy wielcy przywódcy religijni, królowie, wojownicy
i mowie stanu. Rozumieli oni take, e ludzie dziaaj zgodnie ze
swoimi przemyleniami oraz reaguj na myli innych, szczególnie
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gdy s one silniejsze i bardziej przekonujce od wasnych idei.
Dlatego te ludzie o silniejszych umysach potrafili przej wadz nad innymi, czasem prowadzc ich do wolnoci, a czasem
wpdzajc w niewol. Std wniosek, e powinnimy dogbnie
bada wasne myli, próbowa je zrozumie i uczy si je wykorzystywa , aby poprawi swoj pozycj w yciu poprzez wykorzystanie ogromnych zasobów, które tkwi w kadym z nas.
Kiedy miabym si z ludzi, którzy rozprawialiby o magnetycznej sile myli, korelacji myli z jej celem, wpywom myli na
ludzi i materi, nawet na due odlegoci. Ale ju si nie miej
— podobnie jak inni, którzy wiedz ju co o potdze myli —
gdy kady, kto ma troch rozumu, wczeniej lub póniej 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 zademonstrowa wasnym yciem, stajc si tym, kim chcia — wielkim pisarzem, wykadowc, malarzem i poet.
Naley jednak pamita , e wiele idei i myli, które pojawiaj
si w naszych gowach, wcale nie nie jest naszych — nie my jestemy ich autorami. Ksztatuj nas bowiem myli innych — to, co
syszymy od bliskich, czytamy w gazetach, magazynach i ksikach, co widzimy w kinie, teatrze, co syszymy w radiu, a nawet
urywki zda pochwycone gdzie na ulicy. Wszystkie te myli bombarduj nas nieustannie. Niektóre z nich s zgodne z naszymi pogldami i s pomocne, poszerzajc nasz perspektyw. Ale czsto stykamy si take z mylami, które nas poruszaj, osabiaj
poczucie pewnoci siebie i odcigaj od celów. To wanie te zewntrzne myli powoduj kopoty i w dalszej czci tej ksiki
poka, w jaki sposób mona si im przeciwstawi .
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Tylko nieliczni zastanawiaj si nad zastosowaniem praw przyczynowo-skutkowych co do dziaania umysu albo te rozumiej, co rzeczywicie oznaczaj takie stwierdzenia: „Wszystko jest
wewntrz, nic nie jest na zewntrz”, „Umys to ródo caej mocy” itd. Uwaam, e najlepiej wyjaniono to w artykule opublikowanym w „Commercial and Financial Chronicle” (10 grudnia
1932 r.). Czasopismo to ju od ponad stu lat uwaane jest za
„Bibli wiata biznesu i finansów”, a korzystajc z pozwolenia
wydawcy i redaktora, Herberta D. Seiberta, pozwol sobie zacytowa obszerny fragment. Zatytuowany jest „Eldorado”.
Eldorado, kraj pyncy zotem i klejnotami, ley u progu kadego czowieka. Twoja bonanza znajduje si tu
u twoich stóp. Twoje szczcie jest na wycignicie rki.
Wszystko jest wewntrz, nic nie jest na zewntrz, chocia
czsto moe si wydawa , e ludzie osigaj powodzenie
jedynie dziki zwykemu szczciu albo te zdobywaj je
chciwoci lub si... Czowiek — wszyscy razem i kady
z osobna — ma prawo do ycia w dostatku. To oczywiste.
Potwierdzenie tego znajdziemy w religii, filozofii, historii
i nauce. „Przyszedem, aby ycie mieli, i mieli je w obfitoci”1. Czego szukasz? Zapa cen i we to sobie. Zasoby
s nieograniczone, ale im cenniejszej rzeczy podasz, tym
wysza cena. Za wszystko, co otrzymujemy, musimy zapaci zotem naszego ducha…
Gdzie znajdziemy zoto Mocy? Do zota wasnego ducha docieramy wtedy, gdy odnajdziemy samych siebie.
Gdy odnajdziemy siebie, znajdujemy wolno i wszelkie
1

Ewangelia wg w. Jana 10,10 — przyp. tum.
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bogactwa, osignicia i dobrobyt. Brzmi górnolotnie? Nie,
dowodz tego najbardziej ewidentne przykady z historii
Ameryki i biografie wybitnych ludzi. Dowody mona znale nawet w biecych wydarzeniach, ale tylko wtedy, gdy
szeroko otworzymy oczy. Nigdy nie osignito — ani nie
mona osign — niczego istotnego, trwaego, wybitnego
czy cho by poruszajcego bez dominacji, siy i umiejtnoci. Ludzie, którzy znaj samych siebie, wiedz, e wszystkie rzeczy materialne maj swoje duchowe odpowiedniki
lub podstawy. Widz to w pienidzach, uznaniu. Prawo
poday i popytu nie jest dla wiadomego czowieka jedynie
zasad ekonomiczn, ale take materialn manifestacj prawa duchowego. Tacy poszukiwacze wolnoci dostrzegaj
dziaanie tej samej zasady w grawitacji, zwizkach chemicznych, makrokosmosie i mikrokosmosie…
Ameryka od dawna jest najwikszym na wiecie Eldorado — scen, na której najwicej osób znalazo swoj bonanz oraz drog duchow ku dobru swojemu i caej ludzkoci. Nie ma adnego wyzysku, jedynie strumie darów,
atwo nabywanych przez wolne duchy i hojnie rozdzielanych midzy wszystkich, zgodnie z wyraonym prawem
okazji Pierwotnego, Staego Waciciela i Pierwszego Producenta. Dla czowieka czynu, który do wszystkiego doszed wasnym wysikiem, wszystkie pienidze, uznanie
i dobra kapitaowe, które mone wykorzysta … Mackay,
O’Brien, Hearst i Fair, odwani modzi Amerykanie z 1849 r.,
najpierw odnaleli zoto w sobie, zanim znaleli je w ziemi.
Musieli. „Jeli jest tam zoto”, powiedzieli sobie nawzajem:
„Wemiemy, co si nam naley” … Jak wielkie musiao by
duchowe bogactwo takich ludzi, jak James J. Hill, który zbu-
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dowa Wielk Kolej Pónocn znikd do nikd, porodku
pustkowia, na którym nikt nie mieszka. Z jego szalestwa
powstao imperium. Si ducha zmieni lasy i pustynie w tysice eldorad i t sam si zebra cae zoto niezbdne dla
rynków Amsterdamu i Londynu i umoliwi milionom Amerykanów znalezienie wasnych wielkich bonanz w chodach
Pónocnego Zachodu.
Na kilka lat przed mierci Thomas A. Edison powiedzia: „Pomysy przychodz z przestrzeni. Moe si to wydawa zadziwiajce i trudne do uwierzenia, ale to prawda.
Pomysy przychodz z przestrzeni”. Z pewnoci Edison
by osob, która wiedziaa, co mówi — niewiele osób moe poszczyci si wiksz liczb pomysów… Niechaj kady poszukuje Eldorado w sobie. Mocy jest duo. Jej ródo jest niewyczerpalne. Jak wyrazili to Ojcowie Kocioa,
kady otrzymuje wedle swojej miary. To nie siy im brakuje, ale woli. Gdy czowiek odnajdzie samego siebie, automatycznie kieruje si w stron Eldorado.
Poprzez pen i potn wyobrani wszystko moe
przybra form. Paracelsus, ojciec medycyny, powiedzia:
„Duch ludzki jest tak wielki, e nikt nie moe go wyrazi ;
gdybymy mogli zrozumie umys czowieka, nic na tym
wiecie nie byoby dla nas niemoliwe. Wyobrani oywia
i uzupenia wiara, a kada wtpliwo oszpeca jej doskonao . Wiara musi wzmacnia wyobrani, gdy wiara tworzy
wol”. Wiara jest kwesti osobist, indywidualn. Zbawienie, rozumiane w dowolny sposób, jest spraw osobist.
Wiara przychodzi wraz z odnalezieniem samego siebie. To
odnalezienie samego siebie pozwala na wyrane uwiadomienie sobie wasnej pozycji w wiecznoci. Silni, asertywni
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ludzie zbudowali to Eldorado w Ameryce. „Czowieku,
poznaj samego siebie” swoj wasn, indywidualn istot
— to wieczne, nadrzdne przykazanie. Osoby znajce samych siebie zawsze mieszkaj w Eldorado, pij z fontanny modoci i s nieustajcymi wacicielami wszystkiego,
czym chc si cieszy .
Zacytowane przed chwil sowa Paracelsusa s warte tego, by
wraca do nich wielokrotnie i dogbnie je analizowa , jako e
jeli raz zrozumiemy ich znaczenie i odkryjemy, w jaki sposób
zastosowa ogóln zasad, z pewnoci bdziemy lepiej wiedzieli, jak odnie sukces we wszystkich naszych przedsiwziciach.
Chciabym jednak podkreli , e sam cik prac nie mona
osign sukcesu. wiat jest peen ludzi, którzy pracowali naprawd ciko, ale niewiele udao im si zdoby . Potrzeba czego wicej: kreatywnego mylenia i wiary w swoje umiejtnoci realizacji
wasnych pomysów. Ludzie, którzy odnosili sukcesy w historii,
odnosili je dziki swojemu myleniu. Ich rce byy jedynie pomocnikami i wykonawcami woli umysu.
Inn istotn kwesti jest to, e aby osign sukces, naley
mie obsesyjne jego pragnienie — wszystkie myli i cele musz
by skoordynowane, a nasza energia skoncentrowana i stosowana konsekwentnie i nieprzerwanie. Nie ma znaczenia, czy pragniesz bogactwa, sawy, stanowiska czy wiedzy — dla kadego
sukces moe oznacza co innego. Ale bez wzgldu na to, czym
sukces jest dla Ciebie, moesz go zdoby , o ile tylko bdziesz
go pragn caym sob. Powane zadanie — mógby stwierdzi .
Wcale nie. Uywajc dynamicznej siy wiary, moesz skorzysta
ze wszystkich swoich wewntrznych róde mocy, które pomog osign kady cel. Jeli jeste onaty, zapewne pamitasz
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stymulujce i emocjonalne dowiadczenie, jakim byo zalecanie
si do dziewczyny, któr pragne polubi . Nie byo to wykaczajce nerwowo — przyznasz zapewne, e wrcz przeciwnie
— ale wiedz, e wykorzystywae w tym dokadnie t sam si,
o której pisz tutaj, cho zapewne robie to podwiadomie. Pragnienie zdobycia partnerki byo w Twoim umyle najwaniejsze
— od momentu powstania tej myli a do lubu. Ta myl, wiara,
byy z Tob w kadej minucie dnia, a zapewne take towarzyszyy Ci w marzeniach sennych.
Teraz, gdy masz ju janiejszy obraz roli, jak odgrywaj myl
i pragnienie w naszym codziennym yciu, pierwsze, co musisz zrobi , to precyzyjnie wskaza , czego tak naprawd chcesz. Stwierdzenie, e chcemy odnie sukces — jak wikszo ludzi — jest
zbyt ogólnikowe. Musisz mie jasno sprecyzowany cel. Zastanów
si: Dokd zmierzam? Co jest moim celem? Czy ju wyobraziem sobie to, czego naprawd chc? Jeli sukces oznacza dla nas
bogactwo, czy moesz poda konkretn kwot? Jeli chodzi nam
o jakie osignicia, czy potrafisz je jednoznacznie okreli ?
Podsuwam Ci te pytania, poniewa w odpowiedziach na nie
kryj si czynniki, które od tej pory zdeterminuj cae Twoje ycie. To dziwne, ale na te pytania nie potrafi odpowiedzie nawet
jedna osoba na sto. Wikszo ludzi ma tylko ogóln wizj — wiedz tylko tyle, e chcieliby odnie sukces. yj z dnia na dzie,
mylc, e jeli dzi maj jak prac, to bd j take mieli równie w przyszoci i majc nadziej, e kto si nimi zaopiekuje na
staro . S jak korek unoszcy si na wodzie — pyn bez celu, targani na róne strony przeciwstawnymi prdami i albo w kocu los
wyrzuci ich na brzeg, albo te nasikn wod i w kocu zaton.
Dlatego tak wane jest, eby dokadnie wiedzia, czego chcesz
od ycia. Musisz wiedzie , dokd zmierzasz i nie spuszcza z oka
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celu, jaki sobie zaoysz. To oczywicie jest ogólna wskazówka
— inaczej bdziesz postpowa, jeli chcesz znale prac, inaczej, jeli chcesz zmieni j na lepsz, zmieni dom, przeprowadzi si lub po prostu kupi nowe buty. Musisz mie sprecyzowany cel, zanim bdziesz móg go osign .
Istnieje ogromna rónica midzy potrzeb i pragnieniem. Przykadowo, moesz potrzebowa nowego samochodu, aby móc prowadzi swoj firm, i moesz pragn samochodu, aby sprawi
przyjemno rodzinie. Pojazd, który ma Ci suy w biznesie,
musisz uzyska wtedy, gdy bdziesz go potrzebowa. Natomiast
samochód dla rodziny chciaby mie jak najszybciej. To dla tego
samochodu bdziesz w stanie zdoby si na dodatkowy wysiek
— jest to co, czego nigdy wczeniej nie miae, co, co wejdzie
w zakres twoich obowizków i co, co skoni Ci do odkrycia gbiej tkwicych w Tobie si i signicia po nowe zasoby zewntrzne. To pragnienie czego nowego, czego innego, czego, co zmieni Twoje ycie jest w stanie skoni Ci do wykrzesania z siebie
dodatkowego wysiku. T wewntrzn si — która dodaje do
swojego ycia co, co nazywam wartociami dodatnimi — budzi
potga wiary.
Jeli wic masz nadziej osign co lub te zdoby czego
wicej, ni miae dotychczas, naley zacz od pragnienia. To
podstawowa sia motywacyjna, która tkwi w kadym czowieku
— bez pragnienia niczego nie mona zdoby czy osign . Jak jednak wkrótce si przekonamy, pragnienie to jeszcze nie wszystko.
Zdaj sobie spraw z tego, e metafizycy twierdz, i myli s
rzeczami. Tak moe istotnie by w pewnym ogólnym sensie, ale
jeli chodzi o efekt na jednostk, myli te nie urzeczywistniaj
si, dopóki nie damy im ycia poprzez wasny proces mylowy
lub poprzez dziea naszej wyobrani.
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Pocztkowo moe si to wydawa nieco dziwne, ale wszystko
wyjani si, gdy tylko podam kilka przykadów. Gdy pada deszcz,
wszyscy radz nam zaoy kalosze. „Jeli tego nie zrobisz, zapiesz katar” — mówi. Ta myl nigdy nie miaa na mnie najmniejszego wpywu. Kalosze nosiem tylko jako mae dziecko. Setki
razy przemoczyem buty i nogi — czsto byy mokre przez kilka
godzin — ale nigdy z tego powodu nie zapaem kataru. Niektórzy ludzie panicznie boj si przecigów, ale zawsze byem przekonany, e gdyby rzeczywicie si przezibili, to wynikaoby to
ze strachu (myli), a nie tego, e stali w przecigu. Codziennie
godzinami siedz w przecigu, a w nocy pi w naronym pokoju, który ma okna z obu stron — gdy wstaj, przecig owiewa
mnie bez wzgldu na por roku. Jednak nigdy si nie przezibiem przez przecig, a to dlatego, e nigdy taka myl nie przysza
mi do gowy.
Jednak nikomu, kto jest przyzwyczajony do noszenia kaloszy,
nie radz, aby wychodzi bez nich na deszcz, ani te nie proponuj, by osoby bojce si przecigów, celowo w nich stay. Dugotrwaych nawyków i przekona nie da si zmieni w cigu jednej nocy.
Od dawna wybitni filozofowie twierdz, e czowiek potrafi
umysem ksztatowa wydarzenia i zapanowa nad materi, a im
bardziej zagbiamy si w tajniki tej nauki, tym lepiej poznajemy
zadziwiajce moliwoci umysu.
Arthur Conan Doyle, twórca Sherlocka Holmesa, a take przez
wiele lat czonek Brytyjskiego Towarzystwa Bada Paranormalnych (British Society for Psychic Research), stwierdzi, e jego
zdaniem myl ma konstruktywn i destruktywn si, któr mona porówna z „wiar, która potrafi przenosi góry”. Powiedzia
take, e chocia same rezultaty s rozstrzygajce, to jednak nie
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ma pojcia, co to za sia tkwi w umyle czowieka, która potrafi
rozdzieli atomy cia staych — jeli tylko skierujemy na nie myli. Wiem, e materialici wymiej takie stwierdzenie. Ale przypomnijmy sobie takie wynalazki, jak radar i sposób, w jaki fale
radiowe przechodz przez drewno, ceg, stal i inne, tak zwane,
ciaa stae. Jeli fale mylowe, lub czymkolwiek one s, mona
zmusi do tego, aby osigny nawet wysze czstotliwoci, dlaczego nie miayby wpyn na molekuy cia staych?
Jest wielu zawodowych hazardzistów, którzy uwaaj, e wywarcie silnego umysowego wpywu na przedmioty ma wiele
wspólnego z uzyskaniem tak zwanych szczliwych wyników
w grach, które opieraj si wycznie na szczciu, na przykad
w grach karcianych lub ruletce. Znam pewnego czowieka, który
potrafi wej do sklepu z tytoniem i zgarn najlepsze wygrane
na loterii. Gdy kiedy zapytaem go o to, odpowiedzia: „Nigdy
nie zbliam si do loterii, jeli nie mam odpowiedniego nastawienia. Oznacza to, e musz by w zwyciskim nastroju, eby
wygra . Zauwayem, e jeli mam cho by cie wtpliwoci, nigdy nic nie wygrywam. Ale z drugiej strony, nie potrafi sobie
przypomnie takiej sytuacji, w której bym nie wygra, gdy myl
o zwycistwie bya dojmujca jeszcze przed wycigniciem losu”.
Nonsens, powiesz — ale zaczekaj jeszcze chwil. Czy wiesz,
e wydziay psychologiczne uznanych uniwersytetów rozpoczy ju eksperymenty, które maj na celu sprawdzenie, czy umys
ludzki rzeczywicie moe wpywa na przedmioty i badania te
dowiody, e istnieje taka moc? Chocia wszystkie te eksperymenty 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 moe najbardziej wyjtkow prac wykonano na Duke
University, gdzie zespó pod kierownictwem dr. J.B. Rhine’a2 dowiód, i psychokineza — naukowa nazwa wpywu umysu na przedmioty — jest czym wicej ni tylko teori. W badaniach uyto
kostki do gry (tak jest, tej samej, której uywamy w grach planszowych), któr — w celu wyeliminowania moliwoci oszustw
— wyrzuca specjalnie skonstruowany mechanizm. Od 1934 r.,
kiedy to rozpoczto takie eksperymenty, przeprowadzono wiele
testów, w których kostki wyrzucane byy miliony razy. Rezultaty tych bada skoniy dr. Rhine’a do wyraenia nastpujcej
opinii: „Nie ma lepszego wyjanienia jak to, e badane przez nas
osoby wpyway na kostk do gry bez adnego stwierdzonego fizycznego kontaktu z ni”. Badani czsto byli w stanie kontrolowa kostk, koncentrujc swój umys na ksztacie wybranych
cyfr — stojc w pewnej odlegoci, aby wykluczy wszelki kontakt fizyczny midzy nimi a maszyn, która t kostk wyrzucaa.
W licznych eksperymentach potwierdzono, e dziki psychokinezie udao si wielokrotnie, z rzdu, zmusi do wypadnicia pewnych kombinacji cyfr, a tym samym pokona zasady rachunku
prawdopodobiestwa, które daway na co takiego jedn szans
na kilka milionów.
Wystarczy, e zastanowisz si nad tym przez chwil, a uwiadomisz sobie, co to oznacza dla Ciebie. Te eksperymenty rzucaj
nowe wiato na takie wyraenia, jak: „myl przyciga sobie podobne”, „czy si z kim mylami”, „przyciga kogo mylami”
i wiele innych, podobnych, które znane s od lat. Przypomnijmy
sobie, co powiedzia Hiob: „Spado na mnie to, czego najbardziej
2

J.B. Rhine i L. Rhine uwaani s za pionierów bada nad
parapsychologi. Wyniki ich bada zostay opublikowane w 1934 r.
w czasopimie „Extra-Sensory Perception” — przyp. tum.
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si obawiaem”. Nasze negatywne, podszyte strachem myli maj
równie wielk moc przycigania problemów, jak konstruktywne
i pozytywne myli maj moc przycigania pozytywnych rezultatów. Tak wic, bez wzgldu na charakter myli, na pewno przyciga ona sobie podobne. Gdy to zrozumiemy, zdobdziemy wgld
w moc, jak mamy do swojej dyspozycji.
Ja jednak skaniam si ku teorii, która gosi, i chocia myli
rzeczywicie tworz i sprawuj kontrol wykraczajc poza poznane dotychczas granice, to jednak wszystko zaley od ich tonacji, intensywnoci, jakoci emocjonalnej, gbi uczucia lub poziomu wibracji. Innymi sowy, tak jak dugo fali i mocy stacji
radiowej, myli maj kreatywn lub kontrolujc si dokadnie
o takim nateniu, jak okrela to ich spójno , intensywno i sia.
Chocia podejmowano ju wiele prób wyjanienia tego zjawiska, nikt nie wie, czy myl jest form energii elektrycznej czy te
czym innym, jeszcze nieodkrytym. Poniewa sam byem eksperymentatorem w dziedzinie elektrycznoci znanej jako „elektryczno wysokiej czstotliwoci”, której pionierem by wielki geniusz Nicola Tesla, gdy zastanawiam si nad zagadnieniem myli,
jej promieniowaniem lub wibracjami, instynktownie cz j wanie z elektrycznoci i towarzyszcymi jej zjawiskami. Dziki
temu myl staje si dla mnie bardziej zrozumiaa.
Okazuje si, e nie jestem jedyn osob, która tak sdzi, gdy
naukowcy opracowali ju urzdzenia, które potrafi zmierzy
fale, jakie emanuje mózg czowieka. Dotychczas urzdzenie to
byo wykorzystywane w celu sprawdzenia zdrowia psychicznego
czowieka, ale badacze twierdz, e za jego pomoc moliwe bdzie ledzenie i badanie emocji, myli i chorób.
W 1944 r. dr H.S. Burr i jego wspópracownicy w Yale University, po dwunastoletnich eksperymentach, doszli do wniosku, e
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wszystkie ywe stworzenia otacza elektryczna aura3 i e cae ycie we wszechwiecie jest ze sob elektrycznie poczone. Od
stuleci mistycy, okultyci i parapsycholodzy twierdz, e kady
posiada wasn aur i s niezliczone przypadki, w których ta aura
bya widziana. Jednak a do publikacji wyników z Uniwersytetu
w Yale, nie znalazem adnego wyjanienia, w którym to zjawisko byoby poczone z elektrycznoci.
Hermes Trismegistus4 i staroytni filozofowie, przedstawiciele hermetyzmu5, uczyli teorii wibracji, podczas gdy Pitagoras,
wielki matematyk i filozof, który y w szóstym wieku przed
Chrystusem, uwaa, e wszystko, co istnieje, jest rodzajem drgania. To wanie ley u podstaw dzisiejszych teorii naukowych,
które gosz, e wszystko skada si elektronów (o znaku ujemnym) i protonów (o znaku dodatnim), to jest adunków elektrycznych, które nieustannie wchodz ze sob w interakcje. Z braku
lepszego terminu, uywam sowa „wibracja” lub „oscylacja”, a gdy
zmienia si „czstotliwo ” elektrycznych adunków, zmienia si
forma przedmiotu. Zmiany zachodzce w materii i tak zwanych
ciaach staych, s w rzeczywistoci rónicami kompozycji ich
drga — elektronów i protonów. Oto potencjalne wyjanienie si
uywanych przez staroytnych alchemików, którzy twierdzili,
i mog dokona transmutacji pierwiastków i metali nieszlachetnych w bardziej wartociowe, np. elazo i oów w srebro i zoto.
3

Zwana te biopolem — przyp. tum.

4

Synkretyczne bóstwo hellenistyczne reprezentujce poczenie religii,
nauki i sztuki. Legenda przypisuje mu autorstwo ksig zawierajcych
ca wiedz staroytnego wiata, które stanowiy inspiracj dla
alchemii — przyp. tum.

5

Greko-egipska mistyczna grupa pogaska, za której inicjatora uznaje
si Hermesa Trismegistusa — przyp. tum.
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Szczycili si take tym, e dziki tym samym siom s w stanie
uleczy wszelkie choroby. Rutherford6, angielski fizyk, znany ze
swoich bada w dziedzinie radioaktywnoci w poczeniu z teori elektrycznoci rzuci nieco wiata na teori transmutacji pierwiastków i metali nieszlachetnych.
Gdy zdamy sobie spraw, e system nerwowy ma kontakt ze
wiatem jedynie za porednictwem wibracji — innymi sowy, e
wszystkie pi znanych nam zmysów rejestruje bodce wzrokowe, suchowe, czuciowe, smakowe i wchowe poprzez wibracje
przekazywane przez poszczególne przedmioty — atwiej bdzie
nam zrozumie natur tych wibracji. Przykadowo, gdy syszymy gony dwik, dochodzi on do nas poprzez wibracj. Widzimy zielony li , ale jest to jedynie wibracja koloru odbierana
przez nasze oczy, a dalej przekazywana do mózgu. Jest jednak
wiele wibracji, które charakteryzuj si wysz czstotliwoci
ni nasze zmysy s w stanie odebra , dlatego te nie jestemy
ich nawet wiadomi. Przykadem tego s gwizdki, których dwik
sysz jedynie psy.
Wszyscy syszelimy o mocy „leczenia poprzez nakadanie
rk” i wikszo z nas wie, e masa skroni potrafi zagodzi ból
gowy. Czy mona to wyjani jak form energii elektrycznej
przepywajcej z koniuszków palców? Biblia przytacza wiele przykadów uzdrawiajcego dotknicia doni Jezusa. Czy wyjanienie
tego fenomenu kryje si w mao poznanym dotd polu elektrycznoci — nauki o wibracji? I czy ta elektryczna atmosfera, jak
wedug dr. Burra wytwarzaj wszystkie ywe organizmy, umoliwia nam przepyw okrelonych impulsów z doni lub umysu —
6

Ernest Rutherford (1871 – 1937) prowadzi badania w Wielkiej
Brytanii, jednak pochodzi w rzeczywistoci z Nowej Zelandii
— przyp. tum.
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siy wibracji, które mog wpywa na innych i tak zwane przedmioty nieoywione? Wszyscy ludzie mieszkajcy na duych wysokociach dowiadczyli — odczuwajc, a czasem nawet obserwujc — adunek elektryczny po przejciu przez pokój, a nastpnie
dotkniciu jakiego metalowego przedmiotu. To oczywicie rodzaj adunku statycznego, który powstaje na skutek tarcia, ale
pozwala on nam zorientowa si, jak wiele rónych form elektrycznoci jest w stanie wygenerowa nasze ciao.
Na podstawie rysunków z Uniwersytetu w Yale mona si zorientowa , e przeprowadzano tam midzy innymi eksperyment
polegajcy na tym, e badana osoba wkadaa palce wskazujce
do pojemników ze son wod i poczonych galwanometrem.
Midzy palcami (bez adnych naci czy innych ran) nastpowa
przepyw prdu o napiciu 1,5 miliwolta — midzy naadowan
dodatnio lew a naadowan ujemnie praw doni. Na innym rysunku wida , e dwa rodkowe palce, z których jeden mia lekkie
nacicie na koniuszku, zostay czciowo zanurzone w pojemnikach ze son wod — tym razem polaryzacja bya odwrotna:
lewa do miaa polaryzacj ujemn, a prawa dodatni, natomiast
napicie wzroso a do 12 miliwoltów.
Przegldajc te obrazy, przypomniaem sobie instrument znany jako „biometr”, opracowany przez francuskiego naukowca
dr. Hippolita Baraduca, który skada si ze szklanego naczynia
w ksztacie dzwona, w którym umieszczono miedzian ig przywizan delikatn nici jedwabn. Poniej igy, wewntrz naczynia, znajdowa si okrgy kawaek kartonu z zaznaczonymi wartociami w stopniach.
Dwa takie instrumenty umieszczano obok siebie. Zadaniem
badanej osoby byo zblienie do nich rk na odlego okoo pótora centymetra i skoncentrowanie si na zawieszonej w powietrzu

58

UWIERZ W SIEBIE. POZNAJ SWOJ

MOC

igle. Zmieniajc nastawienie i polaryzacj swoich myli, badana
osoba moga zmieni wychylenie kierunku igy — raz w jedn,
a raz w drug stron. Iga podaa dokadnie za jej mylami.
A oto prosty eksperyment, który opiera si dokadnie na takiej samej zasadzie. We kartk papieru o redniej gstoci, kwadrat o boku 7,5 cm i zó go po ukosie. Nastpnie rozó kartk
i zagnij j jeszcze raz po przektnej — tak aby zgicia krzyoway si porodku. Rozó kartk, która powinna teraz mie ksztat
niskiej, spaszczonej piramidy. We dug ig i przewlecz j przez
korek, tak aby z jednej strony wystawaa na okoo 2,5 cm. Korek
poó na odwróconej do góry dnem szklance, ig do góry. Nastpnie umie na czubku igy piramidk — iga powinna znale
si dokadnie w miejscu przecicia zagi .
Umie cae urzdzenie na stole lub biurku, z dala od grzejników i okien, aby unikn jakichkolwiek prdów powietrza. Nastpnie przyó do piramidki rce — trzymajc je w odlegoci
okoo 1,5 centymetra, tak aby papier móg si swobodnie obraca . A teraz spróbuj zmusi mylami piramidk do obracania si.
Pocztkowo piramidka bdzie si chwiaa i krcia raz w jedn,
a raz drug stron, ale jeli Twoje rce pozostan bez ruchu i bdziesz koncentrowa si na okrelonym kierunku, papier zacznie
obraca si zgodnie z Twoimi mylami. Jeli nakaesz mylami
zmian tego kierunku, piramidka zwolni i zacznie krci si
w przeciwn stron ni obecnie. Oczywicie musisz uwaa , aby
nie dmucha i nie wydycha w kierunku piramidki.
Wyniki opisanego powyej dowiadczenia próbowano wyjani na wiele sposobów — na przykad, tumaczc ruch piramidki ciepem doni, prdami powietrza spowodowanymi ruchami
ciaa itd. Mona byoby zaakceptowa takie teorie, gdyby kartka
obracaa si tylko w jedn stron. Ale jeli potrafimy, po odpo-
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wiednim treningu i dziki umiejtnoci koncentracji, zmieni
kierunek ruchu poprzez zmian polaryzacji naszego mylenia, to
oczywiste jest, e mamy tu do czynienia z t sam zasad, której
dziaanie widzielimy w przypadku biometru.
W podobnym eksperymencie (przeprowadzanym przez organizacj AMORC — Staroytny i Mistyczny Zakon Róo-Krzya)
wykorzystuje si may kawaek kartonu przypominajcy tarcz
zegara. Przez rodek tarczy przewleczona jest ostra iga, a na jej
czubku umieszcza si delikatn kartonow strzak. Cao wkada si do szklanki wypenionej wod, w której zanurzona jest
dolna cz igy. Rce umieszcza si wokó górnej czci szklanki i mylami zmusza si strzak do obracania, zmiany pozycji
oraz do zatrzymywania si w wybranej pozycji lub przy okrelonej cyfrze tarczy. Naley jednak pamita , e we wszystkich tych
eksperymentach nie kady jest w stanie od razu osign dobre
rezultaty — ludzie róni si pod wzgldem siy umysu i zdolnoci koncentracji myli.
Jeli istnieje jaka forma elektrycznoci, która wypywa z naszych rk lub palców, i jeli s fale, dynamiczne lub magnetyczne,
powodowane przez wibracje wywoywane wiadomie lub niewiadomie przez nasze myli, czy nie byoby to nasze wyjanienie
takich dokona, jak podnoszenie stoów, automatyczne pisanie,
dziaanie wózków spirytystycznych lub tabliczek ouija, a take
wielu innych dziaa medium lub magów? Gdy dodamy do tego,
e eksperymentatorzy na Uniwersytecie Yale doszli do wniosku,
e wszystkie ywe organizmy otacza elektryczna otoczka bdca
ich wasnym wytworem, a eksperymentatorzy na Duke University nadal badaj te kwestie, szukajc dowodów, e myl lub jaka
inna podobna sia jest w stanie wpywa na materi, zaczniemy
uzyskiwa potwierdzenie idei dr. Phillipsa Thomasa, inyniera
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dziau badawczego Westinghouse Electric Company. Jak podaj
gazety, w 1937 r. na sesji Amerykaskiego Instytutu Elektrycznoci (American Electrical Institute) w Utah, dr Thomas powiedzia:
„Mamy pewno , e wszystko, co robimy, mówimy lub mylimy ma zwizek z pewnym rodzajem radiacji. Uwaamy, e ta
radiacja ma posta elektrycznoci. W bliskiej przyszoci moe
uda nam si przechwyci i zinterpretowa te promienie poprzez
impulsy elektryczne. Szanse na szybkie znalezienie rozwizania
s spore”.
Poniewa niektórzy z moich Czytelników mog nie rozumie
w peni koncepcji promieniowania myli, poniej przedstawiam
proste wyjanienie. Kamie rzucony na rodek stawu powoduje
fale, które koncentrycznie rozchodz si na wszystkie strony, a
docieraj do brzegu, gdzie zdaj si zatrzymywa . Im wikszy
kamie, tym wysze fale. Dwa kamienie rónej wielkoci rzucone jednoczenie w dwa miejsca, wywoaj dwie serie fal, które po
chwili si spotkaj. Gdy to nastpi, rozpoczyna si walka — które fale pokonaj drugie. Wzrok mówi nam, e jeli fale s tej samej wielkoci, wtedy znosz si lub cz w punkcie spotkania;
ale jeli jedna jest znacznie wiksza od drugiej, wtedy „poyka” t
mniejsz i si osabia.
Przeniemy to na nasze wasne umysowe impulsy — przykadowo, w jaki sposób myli jednej natury powstrzymuj lub pokonuj inne — a szybko dostrzeemy, e im silniejsza i bardziej
skoncentrowana myl, im szybsze tempo, im wiksza wibracja,
tym atwiej pokonywane s sabsze wibracje i szybciej dokonuje
si jej kreatywne dziaanie.
Wiele syszymy i czytamy o rónych stanach myli, stopniach
wiadomoci, koncentracji myli, sile naszej wiary — wszystko
to ma zwizek z intensywnoci lub stopniem wysyanej przez
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nas mocy. Kreatywna moc przychodzi tylko wtedy, gdy myl jest
w peni dojrzaa, gdy mamy w peni rozwinity obraz mentalny
lub gdy wyobrania moe dokona wizualizacji spenienia naszej
ambicji i dostrzec w naszym umyle obraz przedmiotu, którego
pragniemy — dom, samochód, radio itd. — tak jakbymy ju
go mieli.
W rezultacie moich bada tak zwanych nauk mistycznych,
rónych nauk mentalistycznych oraz tradycyjnych nauk Kocioa,
doszedem do przekonania, e wszystkie te nauki dziaaj w rónym stopniu, ale tylko w tym zakresie, w który wierz ich wyznawcy. Tak wanie jest z modlitw, bez wzgldu na to, czy jest
to cz mszy, czy te cakowicie spontaniczna i osobista suplika
jednostki.
Dochodz jednak do wniosku, e wiele osób powtarza sowa
modlitwy bez cienia wiary, e ktokolwiek na nie odpowie. I w konsekwencji rzeczywicie nic si nie dzieje. Czsto przypominam
sobie histori pewnej starszej kobiety pokadajcej siln wiar
w moc modlitwy. Kobieta ta pewnego dnia wybraa si na zakupy. Poprzedniego wieczora modlia si, aby podczas zakupów
wiecio soce. Ale po modlitwie wyjrzaa przez okno, dostrzega kilka czarnych chmurek i natychmiast dodaa: „Ale i tak wiem,
e na pewno bdzie pada ”.
Jesieni 1944 r., w powanym magazynie „Saturday Revier
of Literature” ukaza si artyku autorstwa Thomasa Sugrue’a.
Stwierdzi w nim, e ruch leczenia umysem przybra na sile tak
znacznie, e obecnie mona go spotka dosownie wszdzie. Przytoczy kilka przypadków, w których zarówno mczyni, jak i kobiety osigali wyjtkowe rezultaty. Pewna kobieta, która w wieku
62 lat bya czciowo sparaliowana i miaa palce powykrcane
artretyzmem, cakowicie wyzdrowiaa po rozpoczciu wicze
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oddechowych systemu jogi. Twierdzia, e po wyzdrowieniu ludzie oceniali jej wiek na 40 lat. Inna kobieta osigna wspaniae
rezultaty, stosujc okultystyczne praktyki metafizyki i odmodzia si w ten sposób o 15 lat. Autor artykuu opowiedzia take
o pewnym emerytowanym misjonarzu, który przez 12 lat przeprowadza eksperymenty parapsychologiczne i osign wyjtkowe rezultaty.
Z tego wszystkiego moemy wycign tylko jeden wniosek
— e wszystkie te systemy, wierzenia i sekty dziaaj dziki silnej wierze jednostki — a to wanie prowadzi nas do magii wiary.
Zygmunt Freud, znany austriacki psychoanalityk, którego
odkrycia stanowi obecnie podstaw pracy psychiatrów, zwróci
uwag caego wiata swoj hipotez, e w kadym z nas tkwi potna moc, niepoznana cz umysu — oddzielna od wiadomego umysu — która dziaa nieustannie, ksztatujc nasze myli,
odczucia i dziaania. Inni nazywaj t cz dusz, a niektórzy
metafizycy twierdz, e jest ona zlokalizowana w splocie sonecznym. Inni nazywaj to superego, wewntrzn moc, superwiadomoci, podwiadomoci, nadwiadomoci i jeszcze na wiele
innych sposobów. Nie ma postaci organu lub tak zwanej tkanki
ywej, jak mózg, a naukowcy nie zlokalizowali miejsca tego czego w ludzkim organizmie. A jednak tam jest i czowiek zdaje
sobie spraw z jego obecnoci od zawsze. Staroytni czsto okrelali to „duchem”. Paracelsus nazwa to wol, inni uywali terminu umys, czc go z mózgiem. Niektórzy wol nazw sumienie
i uwaaj, e jest to „spokojny, may wewntrzny gos”. Jeszcze
inni nazywaj to inteligencj i zapewniaj, e jest to cz Wyszej Inteligencji, z któr wszyscy jestemy poczeni. Std wzia
si nazwa Uniwersalnego Umysu — który ma obejmowa kad
yw istot, czowieka, roliny i zwierzta.
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Bez wzgldu na nazw — ja osobicie wol termin podwiadomo — jest to uznawane za podstaw ycia o niepoznanych
dotd granicach mocy. Nigdy nie pi. Wspiera nas w chwilach
trudnych, ostrzega przed niebezpieczestwem, czsto pozwala
zrobi co, co wydaje si niemoliwe. Prowadzi nas na wiele sposobów, a jeli wykorzystamy j prawidowo, pozwala tworzy tak
zwane cuda.
Obiektywnie rzecz ujmujc, robi to, co jej kaemy — dziaa
wtedy, gdy tak nakae jej wiadomy umys; subiektywnie, dziaa
gównie z wasnej inicjatywy (lub przynajmniej tak nam si wydaje), chocia s i sytuacje, gdy jej aktywno zdaje si by inspirowana wpywami zewntrznymi.
Sir Arthur Eddington7 powiedzia kiedy: „Wierz, e umys
ma si wpywania na grupy atomów, a nawet zmienia ich zachowanie, oraz e historia wiata nie jest zdeterminowana przez
prawa fizyki, lecz moe by zmieniona wol czowieka”.
Gdy w peni zrozumiemy t ide, zaprze nam dech w piersiach.
atwiej to zrozumie w wietle teorii elektrycznej lub wibracji.
Kady, kto interesuje si tymi zagadnieniami wie, e mona
nawiza bezporedni kontakt z podwiadom czci swojego
umysu — tysice ludzi wykorzystao t moliwo w celu zdobycia bogactwa, siy i sawy, a take po to, by leczy i rozwizywa
niezliczone problemy czowieka. Z tej siy skorzysta moesz
take i Ty. Jedyne, co musisz zrobi , to uwierzy i wykorzysta
techniki przedstawione w tej ksice albo te samemu opracowa
wasny sposób.

7

Sir Arthur Stanley Eddington (1882 – 1944) angielski astrofizyk
majcy duy wkad w rozwój teorii wzgldnoci Einsteina
— przyp. tum.
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Dana Sleeth, którego obserwacje na temat prostych ludzi byy
dobrze znane czytelnikom gazet przed dwudziestu laty, powiedzia mi kiedy, e uwaa podwiadomo za jedn z najwikszych pomocy, nie tylko w podsuwaniu mu pomysów, ale take w znajdowaniu zgubionych narzdzi i innych przedmiotów.
W tamtym czasie Sleeth mieszka wród wzgórz z dala od cywilizacji, pracujc jednoczenie jako felietonista i farmer. Przeprowadza dogbne badania tematu i czsto dyskutowalimy na ten
temat oraz pisywalimy do siebie listy.
To wspaniaa rzecz — podwiadomy umys [powiedzia
Sleeth] i naprawd nie mog poj , dlaczego wicej osób
nie uczy si o nim i jego zastosowaniach. Nie wiem, ile to
tysicy razy pomóg mi w moich problemach. Pomysy na
artykuy czsto przychodz do mnie wtedy, gdy zajmowaem si tak polednimi czynnociami, jak wykopywanie
pniaków. A jeli chodzi o poszukiwania zagubionych narzdzi, podwiadomo jest mistrzem.
Jak wiesz, nic nigdy nie ginie — zmienia jedynie swe pooenie. Kada rzecz jest dokadnie tam, gdzie j pooye
lub upucie. Znalazem ju dziesitki narzdzi w miejscach, do których skierowaa mnie podwiadomo . Tak to
wanie dziaa. Zaómy na przykad, e zgubiem scyzoryk — 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 prdkoci byskawicy i prowadzi
mnie dokadnie w to miejsce, w którym zostawiem scyzoryk. Wydaje si, e to zawsze dziaa — nawet w przypadku takich rzeczy, jak siekiera, grabie i inne narzdzia, które
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nieustannie gdzie zapodziewam — jak wiesz, dziennikarze
nie s szczególnie metodyczni.
Miaem kiedy spore problemy z zapamitywaniem nazwisk, ale odkryem, e jeli uda mi si wyobrazi dan
osob, zobaczy zarys jej twarzy, kolor oczu, wosów, styl
ubierania itd., podwiadomo bez trudu podsunie mi jej
nazwisko.
Nie wiem, gdzie si tego nauczyem, ale próbujc sobie
co przypomnie — jak histori lub fakt, który na chwil
mi umkn — relaksuj si, unosz gow, kad praw do
kilka centymetrów nad czoem, czasem zamykam oczy,
a czasem wpatruj si w dal. Ten may trik zawsze daje spodziewane rezultaty.
Nigdy nie powinnimy zapomina , e wynalazki, wspaniae kompozycje muzyczne, poezja, proza i wszystkie inne dziea, s wytworem podwiadomoci. Podsu jej myl
lub materia i wprowad j w ruch poprzez gbokie pragnienie, a uzyskasz rezultaty. Wystarczy zacz , a dalej
wszystko pójdzie ju samo.
Gdy zaczniemy dziaa z pomoc tej siy, wszystko natychmiast zaskoczy na swoje miejsce, jak gdyby kierowaa tym
jaka magiczna do. Rezultaty oka si zaskakujce. Pomysy bd wyskakiwa jak grzyby po deszczu, to tu, to tam.
Co, co moe si wydawa przypadkiem, wcale nim nie
jest — to przejawy dziaania siy, któr wanie wprawie
w ruch.
Jestem pewien, e tysice ludzi odnoszcych sukcesy
osiga szczyty i tak wspaniae rezultaty, nie wie nic o podwiadomym umyle i nie zdaje sobie sprawy z tego, e wanie ta sia pozwolia im zwyciy .

65

66

UWIERZ W SIEBIE. POZNAJ SWOJ

MOC

Mieszkajc wród wzgórz, z dala od ludzi i codziennych
wpywów, czsto miaem poczucie, e ludzie mieszkajcy
blisko natury mog o wiele atwiej sign do podwiadomoci i j wykorzysta . Wierz, e nadejdzie taki dzie,
w którym nauka dowiedzie, i wielka potga podwiadomoci jest jedn z najwikszych si ksztatujcych i kontrolujcych nasze ycie.
Przelotna myl umiera niemal natychmiast, chocia póniej
moe ujawni si w postaci zakumulowanej mocy. Ale w rzeczywistoci, si, która uruchamia wielki system podwiadomoci,
jest skoncentrowana myl, lub — jak powiedzielimy wczeniej
— utrwalony obraz mentalny. Jest wiele metod pozwalajcych
zwikszy tempo wibracji wiadomej myli w celu uruchomienia
podwiadomych si, chocia czasem wystarczy pojedyncza wypowied, rzut oka towarzyszcy jednemu lub dwóm sowom
i przekazywany jednej osobie przez drug, aby uaktywni podwiadomo . Podobnie dzieje si w sytuacji zagroenia, chwilach
ogromnego niebezpieczestwa i stresu, gdy osoba — sama lub
w obecnoci innych — staje przed koniecznoci natychmiastowego dziaania. Podwiadomo przychodzi z pomoc osobom,
które czsto musz podejmowa natychmiastowe decyzje i dziaa wtedy, gdy wiadomy umys wyczycimy z wielu przeciwstawnych myli. Innymi sowy — „gdy zanurzymy si w ciszy”.
Prawdopodobnie najbardziej skuteczn metod wykorzystywania podwiadomoci do dziaania jest proces tworzenia obrazów
mentalnych — przy wykorzystaniu wyobrani — który polega
na tym, e dopracowujemy do najdrobniejszych szczegóów obraz rzeczy lub sytuacji, tak jakby przedmiot naszych myli mia
form fizyczn. To wanie rozumiemy pod pojciem wizualizacji.
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Jednak najduej utrzymujce si rezultaty uzyskujemy dziki
wierze. To ona umoliwia powstawanie cudów i wyjtkowych
zjawisk, które uwaane s powszechnie za niewytumaczalne.
Mówi teraz o gbokiej wierze — nieugitym i pozytywnym przekonaniu, które przeszywa kady zakamarek ciaa — gdy wierzysz
w co „caym sercem”. Nazwij to emocj, duchow si, rodzajem
elektrycznej wibracji — jak tylko chcesz, ale to wanie ta sia
zapewnia wyjtkowe rezultaty, uruchamia prawo przycigania
i myl, która pozwala na korelacj z jej przedmiotem. To przekonanie zmienia tempo dziaania umysu lub czstotliwo myli
i — jak ogromny magnes — wcza do gry siy podwiadomoci,
zmieniajc ca aur czowieka i wpywajc na wszystko w Tobie
samym, a czsto take na ludzi i przedmioty znacznie oddalone.
Zapewnia rezultaty, które s czasem zadziwiajce — czsto takie,
które uwaae dotychczas za niemoliwe.
W Biblii znajdziemy niezliczone przykady dziaania tej siy.
Wiara to podstawowy warunek udziau w wielu spoecznociach
religijnych, stowarzyszeniach i organizacjach politycznych. Ludzie wszdzie szukaj innych ludzi, którzy maj taki rodzaj wiary, o któr walcz, poniewa to wanie takie osoby s naadowane wibracjami silnych przekona, które czasem czyni cuda —
robi rzeczy, które uwaamy za „niewiarygodne”. Ten rodzaj
wiary ma w sobie element magii. To take podstawowa zasada
zarówno w biaej, jak i czarnej magii.

