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„Nu mă tem de nimic î�n afară de «iadul» pământesc numit 
sărăcie. I�mi dedic viat�a ajutorării a milioane de oameni 
pentru a î�nvinge acest dus�man.” 



SCARA MAGICĂ  
SPRE SUCCES 

de 

NAPOLEON HILL 

autorul Legii succesului,

o lucrare cuprinzătoare, în opt volume 

Această carte prezintă, într-o formă foarte condensată, toți 
cei șaptesprezece factori pe baza cărora a fost elaborată fi-
losofia Legii succesului. Filosofia respectivă reprezintă tot 
ce au învățat cele mai de succes persoane din toate timpurile 
despre obținerea succesului în aproape orice tip de activitate 
umană. Alcătuirea sa a costat o avere, ca să nu mai vorbesc 
despre efortul pe care l-a depus autorul o viață întreagă. 



NU UITA SĂ SPUI LUMII CE POȚI FACE,

DAR MAI ÎNTÂI DEMONSTREAZĂ!

Copyright, 1930 

NAPOLEON HILL 

Aceasta este o lucrare oficială a Fundat�iei Napoleon 
Hill. Reprezintă o reeditare din 2013 a manuscri-
sului original al lucrării Scara magică spre succes, 
scrisă de Napoleon Hill s� i publicată î�n 1930. A fost 
tipărită ca răspuns la numeroasele solicitări ale 
discipolilor filosofiei lui Napoleon Hill s� i este o 
reproducere exactă a lucrării originale a lui Na-
poleon Hill, fără adăugiri sau eliminări. 



ACEASTA�  CARTE ESTE DEDICATA�  CU AFECT� IUNE 
ACELEI ARMATE DE ELEVI S� I PRIETENI NEVA� -
ZUT� I AI AUTORULUI, DE PESTE TOT DIN LUME, 
CARE S� I-AU GA� SIT UN LOC PE PIAT�A MUNCII PRIN 
INTERMEDIUL FILOSOFIEI LEGII SUCCESULUI 
PREZENTATE PE SCURT I�N ACESTE PAGINI. AU-
TORUL DORES�TE I�N MOD DEOSEBIT SA�  LE MUL-
T� UMEASCA�  ACELOR ELEVI DEVOTAT� I CARE L-AU 
I�NCURAJAT PE PARCURSUL ANILOR DE SA� RA� CIE 
S� I DE DIFICULTA�T� I PRIN CARE A TREBUIT SA�  
TREACA�  I�N TIMP CE ELABORA FILOSOFIA LEGII 
SUCCESULUI. I�N FINAL, DORES�TE SA�  ADUCA�  UN 
OMAGIU TUTUROR CELOR CARE AU I�NCERCAT 
SA� -L DISTRUGA�  RIDICULIZA� NDU-L I�N TIMPUL 
ANILOR SA� I ANEVOIOS� I S� I DUS�MANILOR SA� I CARE 
AU RECURS LA METODE AGRESIVE, CA� CI EI L-AU 
I�NARMAT CU HOTA� RA� REA S� I PERSEVERENT�A 
NECESARE PENTRU A-S� I DUCE MUNCA LA BUN 
SFA� RS� IT. 
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DECLARAȚIA INTRODUCTIVĂ  
A AUTORULUI 

Timp de aproape un sfert de secol m-am ocupat de scri-
erea acestei cărt�i. 

Misiunea nu ar fi avut cum să fie î�ncheiată î�n mai put�in 
timp din mai multe motive, unul dintre cele mai importan-
te fiind faptul că a trebuit să mă informez, î�n ani î�ntregi de 
cercetare, cu privire la ceea ce au descoperit alt�ii despre 
cauzele es�ecului s� i succesului. 

Un alt motiv important pentru care eforturile mele au 
durat aproape un sfert de secol este faptul că am conside-
rat necesar să fac filosofia Legii Succesului să funct�ioneze 
mai î�ntâi î�n cazul meu î�nainte de a o pune la dispozit�ia 
altora. 

M-am născut î�n munt�ii Sudului, î�n mijlocul sărăciei s� i 
analfabetismului. I�nainte de venirea mea pe lume, timp de 
trei generat�ii, strămos�ii mei din ambele ramuri ale familiei 
se mult�umiseră să trăiască î�n sărăcie s� i ignorant�ă, s� i as�  fi 
avut s� i eu aceeas�i soartă dacă mama mea vitregă nu mi-ar 
fi sădit î�n minte sâmburele dorinței de a scăpa de sărăcie s� i 
analfabetism. 

Cu aproape treizeci de ani î�n urmă, a făcut o observat�ie 
care mi-a rămas î�ntipărită î�n minte pentru totdeauna, s� i î�n 
remarca respectivă poate fi găsită sursa eforturilor mele 
care au dus la finalizarea filosofiei Legii Succesului descri-
se î�n această carte. 
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Mama mea vitregă era o femeie educată s� i provenea 
dintr-o familie cu o î�ndelungată tradit�ie culturală. Sărăcia 
s� i analfabetismul o enervau rău de tot s� i nu se ferea să o 
spună. S� i-a asumat de bunăvoie misiunea de a sădi ambit�ia 
î�n familia noastră, î�ncepând cu tatăl meu, pe care l-a trimis 
la facultate la vârsta de patruzeci de ani, î�n timp ce ea s-a 
ocupat de ceea ce se putea numi o „fermă”, precum s�i de micul 
magazin pe care î�l aveam î�n sat, fără să mai pomenesc de 
î�ngrijirea a cinci copii: trei ai săi, plus eu s� i fratele meu. 

Exemplul ei m-a impresionat profund s� i definitiv!
Datorită ei mi-am format prima impresie referitoare la 

valoarea unui obiectiv major clar, iar mai târziu impresia 
aceasta a devenit atât de evident esent�ială, î�ncât a consti-
tuit unul dintre factorii succesului s� i i-am acordat locul doi 
î�n lista celor s�aptesprezece principii prezentate î�n această 
carte. 

Când am î�nceput să organizez materialul pentru Legea 
Succesului, nu aveam intent�ia să creez o filosofie de genul 
celei descrise î�n acest volum. La î�nceput, obiectivul meu era 
să mă informez cu privire la felul î�n care alt�i oameni au ajuns 
să facă avere, pentru ca s�i eu să le pot urma exemplul. 

Dar odată cu trecerea anilor am devenit mai interesat 
de cunoas�tere decât de avere, până când setea mea de cu-
noas�tere a devenit atât de mare, î�ncât am pierdut efectiv 
din vedere motivul init�ial al câs�tigului financiar care mă 
determinase să pornesc î�n căutarea cunoas�terii. 

Pe lângă influent�a mamei mele vitrege, am avut noro-
cul să-i cunosc pe dr. Alexander Graham Bell s� i pe Andrew 
Carnegie, care nu numai că m-au motivat să-mi duc mai de-
parte cercetarea, ci mi-au s�i pus la dispozit�ie o mare parte 
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dintre datele s�tiint�ifice importante care au contribuit la 
elaborarea filosofiei Legii Succesului. 

Mai târziu, i-am î�ntâlnit pe dr. Elmer Gates s� i pe mult�i 
dintre cei care se bucură de recunoas�tere pentru capacita-
tea lor, oameni pe care i-am ment�ionat î�n altă pagină a cărt�ii, 
care nu numai că m-au î�ncurajat să-mi duc mai departe 
strădania de a clădi o filosofie a succesului, ci mi-au oferit 
ocazia de a beneficia de experient�a lor bogată, aceasta 
fiind contribut�ia lor personală la efortul meu. 

Am ment�ionat aceste detalii dintr-un motiv pe care î�l 
consider foarte important, s�i anume faptul că diferent�a din-
tre succes s�i es�ec este adeseori (dacă nu chiar î�ntotdeauna) 
determinată de anumite influent�e clare de mediu a căror 
sursă poate fi de obicei o singură persoană.

I�n cazul meu, persoana aceasta a fost mama mea vitregă. 
Dacă nu ar fi existat influent�a ei care mi-a sădit ambit�ia 

î�n suflet, nu as�  fi scris niciodată o filosofie a succesului, care 
aduce acum servicii utile mai multor zeci de mii de oameni 
din fiecare t�ară civilizată de pe pământ. 

Din păcate, nu voi putea niciodată să spun cu certitudine 
numărul exact de oameni cărora lucrarea mea le va oferi 
inspirat�ia ce le va î�ndruma pas�ii spre mari realizări, dar, 
din câte am văzut deja î�n acest sens, s�tiu că numărul lor va 
fi enorm. Poate că nu exagerez când spun că peste 10.000 
de oameni au găsit deja drumul spre succes prin această 
filosofie. 

Când Legea Succesului se afla î�ncă î�n fază experimen-
tală, ca parte a planului meu de a o testa practic î�nainte să 
o public sub formă de carte, am prezentat-o personal, prin 
intermediul discursurilor publice, unui număr de cel put�in 
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100.000 de persoane. Mult�i dintre cei despre care s�tiu că 
au simt�it primul impuls al ambit�iei datorită acestor discur-
suri s-au î�mbogăt�it î�ntre timp, chiar dacă este posibil ca 
unii dintre ei să fi uitat care a fost cauza prosperităt�ii lor, î�n 
timp ce s-ar putea ca alt�ii să nu fie suficient de generos�i 
pentru a recunoas�te că munca mea le-a creat puncte im-
portante de cotitură î�n viat�ă. 

Convingerea mea că această filosofie a succesului are 
menirea să aducă prosperitate pentru nenumărate mii de 
persoane din î�ntreaga lume se bazează pe ceea ce am ob-
servat că s-a î�ntâmplat î�n trecut s� i pe planurile foarte clare 
pe care le-am formulat pentru a o preda. 

Sper că, î�n curând, vor exista profesori capabili î�n fie-
care oras�  din Statele Unite care vor conduce s�coli ce î�s� i vor 
asuma obiectivul predării Legii Succesului. I�n prezent sunt 
implicat î�n instruirea profesorilor s� i urmăresc să continui 
efortul respectiv. I�n acest scop, am achizit�ionat un dome-
niu frumos de două sute patruzeci s� i trei de hectare î�n 
Munt�ii Catskill, la o sută s�aizeci de kilometri de oras�ul New 
York, unde urmează să fie construite s�coala mea s� i sediul 
central. Profesorii mei vor fi recrutat�i din rândul adept�ilor 
acestei filosofii, care, prin palmaresul lor, vor demonstra 
că au aptitudini foarte ridicate pentru un asemenea gen de 
activitate. 

Legea Succesului va fi tradusă î�n mai multe limbi s� i va 
fi predată s� i î�n alte t�ări. Printre cei mai remarcabili stu-
dent�i pe care î�i am se numără s� i un producător de film cu 
un talent ies� it din comun, care plănuies�te product�ia unei 
serii de scurt-metraje bazate pe manualele Legii Succesului. 
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Cu ajutorul lor va sădi semint�ele acestei filosofii î�n milioane 
de mint�i. 

Pe lângă propriul meu program de distribuire a manua-
lelor Legii Succesului î�n î�ntreaga lume, există un alt motiv 
s� i mai important, după părerea mea, pentru care această 
filosofie este menită să joace un rol deosebit î�n viat�a foarte 
multor oameni. Are legătură cu tulburările care se produc 
atât aici, î�n Statele Unite, cât s� i î�n restul lumii. 

De la războiul mondial î�ncoace, milioane de oameni au 
fost î�nsuflet�it�i de ambit�ia de a scăpa de sărăcie s� i de a ajun-
ge la o pozit�ie socială mai bună. I�n plus, epoca noastră este 
fără niciun dubiu o epocă a descoperirilor s�tiint�ifice, lucru 
care a asigurat o bază solidă celor s�aptesprezece principii 
ale Legii Succesului, oferindu-i o reputat�ie de care nu se 
bucura cu cincisprezece ani î�n urmă. 

Având î�n vedere frământările care au loc î�n lume, atât 
de răspândite î�n ziua de azi, există o cerere foarte clară 
pentru o „propovăduire a evangheliei” succesului care să 
le insufle oamenilor sperant�e s� i ambit�ii mai î�nalte pentru 
reus�ita personală. 

Date fiind motivele prezentate aici, am ajuns î�n cele din 
urmă la acea altitudine a muntelui viet�ii de unde pot privi 
î�napoi către văile străduint�elor s� i dificultăt�ilor, ale sărăciei 
s� i es�ecurilor prin care am trecut, având sentimentul că, 
una peste alta, nu am trăit degeaba; că pedeapsa pe care 
am î�ndurat-o a fost mai mult decât compensată de bucuria 
s� i de prosperitatea pe care oamenii le-au obt�inut cu ajuto-
rul meu. 

Dacă mă î�ntorc î�n direct�ia opusă, pot vedea că vârful 
muntelui succesului este î�ncă departe î�n zare, că mai este 



16 DECLARAȚIA INTRODUCTIVĂ A AUTORULUI  

mult până la capătul drumului s� i că munca mea se află abia 
la î�nceput. 

Cu put�in timp î�n urmă, am primit o scrisoare de la un 
fost pres�edinte al Statelor Unite care mă felicita, deoarece 
mi-am urmărit misiunea timp de un sfert de secol, s� i care 
sugera că trebuie să fiu foarte mândru î�ntrucât am „ajuns” 
pe culmea muntelui succesului la timp ca să mă bucur de 
roadele eforturilor mele. Scrisoarea lui mi-a adus î�n minte 
ideea că, atâta timp cât continuăm să căutăm cunoas� te-
rea, nu „ajungem” niciodată la destinat�ie, deoarece imedi-
at ce cucerim vârful unui munte descoperim, î�n depărtare, 
existent�a unor munt�i s� i mai î�nalt�i care urmează să fie 
escaladat�i. 

Nu, nu am „ajuns” la destinat�ie, dar am găsit fericire din 
bels�ug s� i suficientă prosperitate financiară pentru nevoile 
mele, doar pentru că m-am dedicat trup și suflet susținerii 
celor care se luptau cu adevărat să se găsească pe sine. Cred 
că merită să precizez că prosperitatea mea s-a amplificat 
foarte mult abia după ce am devenit mai preocupat de răs-
pândirea filosofiei Legii Succesului acolo unde avea să-i 
ajute pe ceilalt�i decât de acumularea de bani. 

I�n felul acesta, cu scuze pentru referint�ele personale, 
vă voi prezenta motivul s� i oamenii care m-au determinat 
să fac acest efort al organizării filosofiei descrise î�n această 
carte. 



MULȚUMIRI PENTRU AJUTORUL ACORDAT 
ÎN PREGĂTIREA MATERIALULUI FOLOSIT 

ÎN ACEASTĂ CARTE 

Volumul de fat�ă este rezultatul unei analize a muncii 
de o viat�ă a peste o sută de bărbat�i s� i femei, care au avut un 
succes extraordinar î�n carieră, s� i a peste 20.000 de bărbat�i 
s� i femei care au fost catalogat�i drept ratat�i. 

I�n eforturile sale de cercetare s�i analiză, autorul s-a bucu-
rat de sprijinul pret�ios, acordat personal sau obt�inut î�n urma 
studierii muncii lor de o viat�ă, al următoarelor persoane: 

Henry Ford 
Andrew Carnegie
John Burroughs 
Luther Burbank 
Thomas A. Edison 
Harvey S. Firestone 
John D. Rockefeller 
Charles M. Schwab
Woodrow Wilson
Darwin P. Kingsley 
Wm. Wrigley, Jr 
A.D. Lasker
E.A. Filene

James J. Hill 
dr. Glenn Frank 
cpt. Geo. M. Alexander 
Hugh Chalmers 
Edwin C. Barnes
John Wanamaker
Marshall Field 
Edward W. Bok 
Cyrus H.K. Curtis 
George W. Perkins 
Henry L. Doherty 
George S. Parker 
gen. Rufus A. Ayers 
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judecător Elbert H. Gary 
William Howard Taft 
John W. Davis 
Samuel Insull 
judecător Daniel T. Wright
F.W. Woolworth 
Elbert Hubbard 
O.H. Harriman 
E.H. Harriman 
guv. Robt. L. Taylor
George Eastman

Charles P. Stienmetz 
E.M. Statler 
Theodore Roosevelt 
Stuart Austin Wier 
Wilbur Wright 
William H. French 
John H. Patterson 
Don R. Mellett 
dr. E.W. Strickler 
Harris F. Williams 
dr. Alexander Graham Bell

Dintre cei nominalizat�i, probabil lui Henry Ford s� i An-
drew Carnegie ar trebui să li se recunoască meritul că au 
avut cea mai î�nsemnată contribut�ie la elaborarea acestei 
filosofii, î�ntrucât dl Carnegie a fost primul care mi-a sugerat 
să o scriu, iar munca de o viat�ă a lui Henry Ford mi-a furni-
zat o mare parte din materialul care a intrat î�n organizarea 
ei s� i mi-a servit, de altfel, la demonstrarea temeiniciei î�n-
tregii filosofii. 

Mult�i dintre cei care i-au furnizat autorului Legii Suc-
cesului datele cele mai pret�ioase care au intrat î�n elaborarea 
filosofiei au murit î�nainte ca ea să fie finalizată. Celor care 
sunt î�ncă î�n viat�ă, autorul le mult�umes�te aici s� i î�s� i exprimă 
recunos�tint�a pentru serviciul pe care i l-au făcut deoarece, 
î�n absent�a acestei cooperări, această filosofie nu ar fi fost 
dezvoltată niciodată. 

AUTORUL 



CUM SĂ CITEȘTI ACEASTĂ  
CARTE ÎN MOD PROFITABIL

Experient�a creată de zecile de mii de persoane care au 
participat la conferint�ele sust�inute de autorul Legii Succe-
sului s� i de miile de persoane care au citit cele opt manuale 
î�n care a fost prezentată această filosofie a scos la lumină 
faptul că filosofia stimulează mintea s� i că duce la nas�terea 
a zeci de idei. 

Pe măsură ce vei citi această carte, vei observa, la fel ca 
mii de alte persoane, că î�t�i vor „licări” idei î�n minte. I�nre-
gistrează aceste idei, folosindu-te de carnet�el s� i de creion, 
deoarece te pot purta spre realizarea obiectivului pe care 
visezi să-l atingi. Numeros�i adept�i ai acestei filosofii au in-
ventat lucruri pret�ioase î�n timp ce citeau manualele Legii 
Succesului. Această filosofie i-a inspirat pe clerici să scrie 
predici care i-au purtat spre cele mai î�nalte culmi ale eloc-
vent�ei. Filosofia Legii Succesului este un fertilizator al mint�ii. 
I�t�i va face mintea să funct�ioneze ca un magnet care atrage 
idei geniale. 

Valoarea acestei cărt�i nu se găses�te î�n paginile sale, ci î�n 
react�ia pe care o vei avea la ceea ce vei citi î�n aceste pagini. 
Orice creier care poate crea idei noi din bels�ug poate, de 
asemenea, să organizeze o mare putere! Principalul obiec-
tiv al filosofiei Legii Succesului este să stimuleze facultăt�ile 
imaginative ale creierului, astfel î�ncât acestea să creeze cu 
us�urint�ă idei noi s� i utile pentru orice urgent�ă din viat�ă. 
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Cites�te această carte cu creionul î�n mână s� i, pe măsură 
ce cites�ti, subliniază toate enunt�urile care duc la „licărul” 
unei noi idei î�n minte. Metoda te va ajuta să-t�i fixezi ideile 
de felul acesta î�n minte. Nu pot�i asimila tot cont�inutul 
acestei filosofii după o singură lectură. Cites�te-o de mai 
multe ori s� i recurge de fiecare dată la ritualul de a sublinia 
acele rânduri care î�t�i inspiră idei noi. 

Această procedură î�t�i va dezvălui unul dintre marile 
mistere ale mint�ii umane, prezentându-t�i o sursă de cu-
nos�tint�e care nu poate fi descrisă cu exactitate decât celor 
care au descoperit singuri sursa. Această afirmație ascunde 
un indiciu despre natura secretului succesului pe care filoso-
fia Legii Succesului l-a transmis unui număr atât de mare de 
adepți din întreaga lume! Nimeni nu va putea să descopere 
acest secret altfel decât prin metoda descrisă aici. 



CEI ȘAPTESPREZECE FACTORI  
CARE ALCĂTUIESC LEGEA SUCCESULUI 

Acest curs practic elementar prezintă principiile prin 
care poate fi obt�inut succesul. I�ncă de la bun î�nceput, să 
definim succesul drept: 

„puterea cu care obținem orice dorim fără să 
încălcăm drepturile celorlalți”.

Factorii prin care puterea poate fi obt�inută s� i utilizată 
conform definit�iei de mai sus sunt î�n număr de s�aptespre-
zece, s� i anume: 

1. Mintea superioară
2. Un obiectiv principal clar 
3. I�ncrederea î�n sine 
4. Obiceiul de a economisi 
5. Imaginat�ia 
6. Init�iativa s� i leadershipul 
7. Entuziasmul 
8. Autocontrolul 
9. Să faci mai mult decât es�ti plătit 
10. Personalitate plăcută 
11. Gândirea exactă 
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12. Cooperarea 
13. Concentrarea 
14. Să câs�tigi de pe urma es�ecului
15. Tolerant�a 
16. Regula de aur 
17. Obiceiul de a te î�ngriji de sănătate

Acest curs urmăres�te să descrie felul î�n care cei s�apte-
sprezece factori pot fi aplicat�i pentru a obt�ine acea puterea 
personală ce poate fi folosită pentru urmarea oricărei 
chemări s� i pentru rezolvarea tuturor problemelor econo-
mice pe care le are cineva. Să î�ncepem această descriere 
cu o analiză completă a fiecăruia dintre cei s�aptesprezece 
factori. 



SCARA MAGICĂ  
SPRE SUCCES 

Prima lecție

MINTEA SUPERIOARĂ

Principiul Mint�ii Superioare poate fi definit ca „o minte 
compusă, formată din două sau mai multe mint�i individu-
ale care funct�ionează î�n perfectă armonie, urmărind un 
obiectiv clar”.

Nu uita de definit�ia succesului, care poate fi obt�inut prin 
exercitarea puterii, s� i vei î�nt�elege mai bine î�nt�elesul expre-
siei „Minte Superioară”, deoarece va deveni evident că un 
grup de două sau mai multe mint�i care lucrează î�n armonie 
s� i se coordonează perfect vor crea putere din abundent�ă. 

Orice succes este obt�inut prin utilizarea puterii. Totus�i, 
punctul de plecare poate fi descris ca o dorință arzătoare 
de a realiza un obiectiv specific, clar. 

La fel cum î�n faza embrionară stejarul trăies�te latent î�n 
ghindă, succesul î�ncepe sub forma unei dorințe intense. Din 
dorint�ele puternice se dezvoltă fort�e motivat�ionale care î�i 
fac pe oameni să pret�uiască sperant�ele, să elaboreze pla-
nuri, să-s� i găsească curajul, fort�e care le stimulează mintea 
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să se î�ndrepte spre un nivel foarte intens de acțiune, urmă-
rind un plan sau un obiectiv clar. 

Prin urmare, dorința este punctul de plecare al tuturor 
realizărilor umane. I�n spatele dorint�ei există doar stimulii 
prin care dorința puternică este intensificată până se pre-
schimbă î�n flacăra fierbinte a acțiunii. Aces�ti stimuli sunt 
cunoscut�i s� i au fost inclus� i î�n filosofia Legii Succesului 
descrisă î�n această carte. 

S-a spus, s� i nu fără temei, că putem avea orice ne do-
rim, î�n limite rezonabile, cu condit�ia să ne dorim suficient 
de tare lucrul respectiv! Oricine poate să-s� i stimuleze min-
tea până când o aduce î�ntr-o stare intensă de dorință este 
capabil s� i să realizeze lucruri ies� ite din comun î�n î�ncerca-
rea de a satisface dorint�a respectivă. Trebuie să amintim 
că a pofti ceva nu este acelas� i lucru cu a dori ceva cu o in-
tensitate atât de mare î�ncât această dorint�ă să dea nas�tere 
unor fort�e de act�iune care să ne determine să elaborăm 
planuri s� i să le punem î�n practică. Pofta este doar forma 
pasivă a dorint�ei. Majoritatea oamenilor nu depăs�esc nici-
odată etapa „poftelor”.

FORȚELE MOTIVAȚIONALE  
FUNDAMENTALE CARE STAU LA BAZA  

TUTUROR ACȚIUNILOR UMANE 

Există opt fort�e motivat�ionale fundamentale, iar una 
sau mai multe dintre ele reprezintă punctul de plecare al 
tuturor realizărilor umane remarcabile. Aceste fort�e moti-
vat�ionale sunt: 
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1. Instinctul de autoconservare 
2. Dorint�a sexuală 
3. Dorint�a de câs�tiguri financiare 
4. Dorint�a de viat�ă după moarte 
5. Dorint�a de a fi celebru; de a det�ine puterea 
6. Instinctul iubirii (separat s� i deosebit de instinctul 

sexual) 
7. Dorint�a de răzbunare (predomină î�n mint�ile mai 

nedezvoltate) 
8. Dorint�a de a ne lăsa î�n voia propriului egoism. 

Oamenii se folosesc de o putere mare doar atunci când 
sunt impulsionat�i de unul sau de mai multe dintre aceste 
opt motive fundamentale. Fort�ele imaginative ale mint�ii 
umane devin active numai atunci când sunt declans�ate de 
stimularea unui motiv bine definit! Marii comerciant�i au 
descoperit că arta de a vinde se bazează pe apelul la unul 
sau la mai multe dintre cele opt motive fundamentale care 
î�i determină pe oameni să act�ioneze. Fără această descope-
rire nimeni nu ar putea să devină un maestru al vânzărilor. 

Ce este arta vânzărilor? Este prezentarea unei idei, a unui 
plan sau a unei sugestii care î�i oferă potent�ialului cumpă-
rător un motiv puternic să cumpere. Un vânzător capabil 
nu-i cere niciodată unui cumpărător să achizit�ioneze, fără 
să-i prezinte un motiv bine justificat pentru care ar trebui 
să facă achizit�ia. 

I�n sine, cunoas�terea mărfii sau a serviciului oferit de 
vânzător nu este suficientă pentru a transforma pe cineva 
î�ntr-un maestru al vânzărilor. Oferta trebuie î�nsot�ită de o 
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descriere temeinică a motivului care ar trebui să-l î�ndem-
ne pe client să cumpere. Cel mai eficient plan de vânzări 
este cel care î�l atrage pe potent�ialul cumpărător apelând la 
cât mai multe dintre cele opt motive fundamentale s� i care 
cristalizează aceste motive î�ntr-o dorință arzătoare pentru 
obiectul oferit spre vânzare. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Cele opt motive fundamentale reprezintă atât baza 
atractivităt�ii pentru alte mint�i, atunci când căutăm să cola-
borăm cu ceilalt�i, cât s� i punctul de plecare al acțiunii î�n 
propria noastră minte. Oamenii cu talente obis�nuite se 
transformă î�n supraoameni atunci când sunt stârnit�i de 
un stimulent exterior sau interior care exploatează unul 
sau mai multe dintre cele opt motive fundamentale de 
act�iune. 

Pune pe cineva fat�ă î�n fat�ă cu posibilitatea mort�ii, î�ntr-o 
situat�ie neprevăzută de urgent�ă, s� i va dezvolta o fort�ă fizi-
că s� i o strategie inventivă de care nu ar fi capabil dacă s-ar 
afla sub influent�a unui motiv neurgent de a act�iona. 

Când sunt mânat�i de dorint�a naturală a unui contact 
sexual, bărbat�ii elaborează planuri, stabilesc strategii, î�s� i 
dezvoltă imaginat�ia s� i trec la fapte î�ntr-o mie de feluri de 
care nu ar fi capabili fără imboldul acestei dorint�e. 

Dorint�a de câs�tiguri financiare ridică deseori oameni 
cu calităt�i mediocre î�n pozit�ii de mare putere, pentru că 
această dorint�ă î�i î�ndeamnă să-s� i facă planuri, să-s� i dezvol-
te imaginat�ia s� i să î�ntreprindă act�iuni pe care nu le-ar face 
fără motivul câs�tigului. Dorint�a de a deveni celebru s� i de 
a-t�i exercita puterea asupra celorlalt�i poate fi identificată 
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cu us�urint�ă ca principala fort�ă motivat�ională din viat�a lide-
rilor î�n orice domeniu. 

Dorint�a primară de răzbunare î�i determină adeseori pe 
oameni să elaboreze cele mai complexe s� i mai ingenioase 
planuri prin care să-s� i atingă obiectivul. 

Dragostea fat�ă de sexul opus (s� i, uneori, fat�ă de acelas� i 
sex) funct�ionează ca un stimulent mental care î�i duce pe 
oameni spre culmi ale succesului aproape incredibile. 

Dorint�a de a trăi s� i după moarte este o fort�ă motivat�io-
nală atât de puternică î�ncât î�i î�mpinge pe oameni atât spre 
extremele constructive, cât s� i spre cele distructive, î�n cău-
tarea unui plan prin care această perpetuare să poată fi 
realizată, ducând totodată la dezvoltarea unor calităt�i 
foarte utile de leadership; dovezile acestei evolut�ii pot fi 
găsite î�n munca de o viat�ă a aproape tuturor fondatorilor 
de religii. 

Dacă urmărești să te bucuri de foarte mult succes, sădeș-
te-ți în minte un motiv puternic! 

Milioane de oameni se zbat toată viat�a fără să aibă un 
motiv mai puternic decât capacitatea de a obt�ine lucrurile 
necesare traiului, cum ar fi mâncarea, adăpostul s� i î�mbră-
cămintea. Din când î�n când, câte o persoană iese din rân-
durile acestei armate foarte numeroase s� i cere lumii ceva 
mai mult decât simpla subzistent�ă. Ea se va automotiva 
prin dorința puternică pentru avere s� i, brusc, ca printr-o 
vrajă, situat�ia sa financiară se va schimba s� i va î�ncepe să-s� i 
transforme act�iunile î�n bani gheat�ă. 

Puterea s�i succesul sunt sinonime. Succesul nu este ob-
t�inut doar prin sinceritate, as�a cum ar vrea să ne convingă 
unii oameni. Azilurile pentru săraci sunt pline de oameni 
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care au fost, poate, cât se poate de sinceri. Nu au reus�it să 
acumuleze bani pentru că nu au s�tiut cum să dobândească 
s� i să folosească puterea! 

Principiul Mint�ii Superioare descris î�n această lect�ie 
reprezintă mediul prin care este exercitată î�ntreaga putere 
personală. De aceea am ment�ionat î�n acest capitol toate 
stimulentele mentale cunoscute s� i toate motivele elemen-
tare care î�mping la act�iune î�n toate demersurile umane. 

CELE DOUĂ FORME ALE PUTERII 

Există două forme ale puterii pe care le vom analiza î�n 
această lect�ie. Prima e puterea mentală, dobândită prin 
procesul de gândire. Se manifestă prin planuri clare de ac-
t�iune, ca urmare a cunoas�terii organizate. Capacitatea de a 
gândi, de a planifica s� i de a act�iona printr-o tehnică bine 
organizată reprezintă punctul de plecare al î�ntregii puteri 
mentale. 

Cealaltă formă a puterii e forma fizică. Se manifestă prin 
legi naturale de tipul energiei electrice, gravitat�iei, pre-
siunii aburului. I�n această lect�ie vom analiza atât puterea 
mentală, cât s� i pe cea fizică s� i vom explica relat�ia dintre 
ele. 

Cunoas�terea, de una singură, nu î�nseamnă putere. Pu-
tem dobândi o mare putere personală doar prin coopera-
rea armonioasă a unui număr mare de oameni care î�s� i 
concentrează eforturile î�n baza unui plan clar. 
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NATURA PUTERII FIZICE 

Stadiul de dezvoltare cunoscut drept „civilizat�ie” repre-
zintă numai gradul de cunoas�tere la care a ajuns specia. 
Printre cunos�tint�ele utile organizate de om, se numără s� i 
cele peste optzeci de elemente fizice care alcătuiesc toate 
formele materiale din univers, pe care le-a descoperit s� i 
catalogat. 

Prin studiu, analize s� i măsurători exacte, omul a aflat 
„mărimea” laturii materiale a universului, reprezentată de 
planete, sori s� i stele, despre unele dintre ele s�tiindu-se că 
sunt de peste un milion de ori mai mari decât pământul 
mic pe care trăies�te. 

Pe de altă parte, omul a identificat s� i „micimea” forme-
lor fizice care alcătuiesc universul prin reducerea celor 
optzeci de elemente fizice la molecule, atomi s� i, î�n cele din 
urmă, la cea mai mică particulă, electronul. Electronul nu 
poate fi văzut; este doar un centru de fort�ă format dintr-o 
sarcină negativă. Electronul este î�nceputul tuturor lucruri-
lor de natură fizică. 

MOLECULELE, ATOMII ȘI ELECTRONII

Pentru a î�nt�elege procesul prin care sunt adunate, or-
ganizate s� i clasificate cunos�tint�ele, este esent�ial ca elevul 
să î�nceapă cu cele mai mici s� i mai simple particule ale ma-
teriei fizice, deoarece ele sunt elementele de bază cu care 
natura a construit latura fizică a universului. 

Molecula este formată din atomi, despre care se spune 
că sunt particule invizibile de materie care se î�nvârt 
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continuu cu viteza fulgerului, urmând exact acelas� i princi-
piu după care pământul se rotes�te î�n jurul axei sale. 

Aceste particule mici de materie cunoscute sub numele 
atomi, care se î�nvârt î�ntr-un circuit neî�ntrerupt, î�n moleculă, 
se spune că ar fi formate din electroni, cele mai mici parti-
cule de materie fizică. As�a cum am spus deja, electronul nu 
reprezintă altceva decât două forme de fort�ă. Electronii 
sunt uniformi, sunt de acelas� i tip, au aceleas� i dimensiuni s� i 
aceeas� i natură. Astfel, î�ntr-un grăunte de nisip sau î�ntr-o 
picătură de apă este reprodus complet principiul pe baza 
căruia operează î�ntregul univers. 

Cât de uluitor! I�t�i pot�i face o idee vagă despre amploa-
rea lui data viitoare când iei masa s� i î�t�i amintes�ti că fiecare 
produs alimentar pe care î�l mănânci, farfuria de pe care î�l 
mănânci, vesela s� i masa î�n sine sunt, î�n ultimă instant�ă, 
doar un ansamblu de electroni. 

I�n lumea materiei fizice, indiferent dacă privim la cea 
mai mare stea care plutes�te î�n ceruri sau la cel mai fin gră-
unte de nisip care poate fi găsit pe pământ, obiectul obser-
vat este doar un ansamblu ordonat de molecule, atomi s� i 
electroni care se rotesc la viteze inimaginabile. 

Fiecare particulă de materie fizică este î�ntr-o stare con-
tinuă de mis�care rapidă. Nimic nu rămâne vreodată nemis�-
cat, chiar dacă este posibil ca aproape toată materia fizică 
să pară nemis�cată ochiului fizic. Nu există materie fizică 
„solidă”. Cea mai dură bucată de ot�el este doar o masă or-
ganizată de molecule, atomi s� i electroni care se rotesc. Mai 
mult, electronii dintr-o bucată de ot�el au aceeas�i natură s� i 
se deplasează cu aceeas�i viteză ca cei din aur, argint, alamă 
sau cositor. 



31MINTEA SUPERIOARĂ

Cele peste optzeci de forme ale materiei fizice par să 
fie diferite una de alta, s� i chiar sunt diferite, pentru că sunt 
alcătuite din diverse combinat�ii de atomi (des� i electronii 
din acei atomi sunt î�ntotdeauna aceias� i, exceptând faptul 
că o parte dintre electroni sunt pozitivi s� i o parte sunt ne-
gativi, adică unii au o sarcină electrică pozitivă î�n vreme ce 
alt�ii au o sarcină negativă). 

Prin s�tiint�a chimiei, materia poate fi î�mpărt�ită î�n atomi 
care sunt neschimbat�i î�n ei î�ns� is� i. Cele peste optzeci de ele-
mente sunt create prin s� i datorită combinării s� i schimbării 
pozit�iilor atomilor. Pentru a ilustra modul de operare al 
chimiei prin care este realizată această schimbare a pozit�i-
ei atomice, î�n termenii s�tiint�ei moderne: 

„Adaugă patru electroni (doi pozitivi s� i doi negativi) 
la atomul de hidrogen s� i obt�ii elementul litiu; scoate din 
atomul de litiu (format din trei electroni pozitivi s� i trei ne-
gativi) un electron pozitiv s� i unul negativ s� i obt�ii un atom 
de heliu (format din doi electroni pozitivi s� i doi negativi)”.

Astfel, putem vedea că cele optzeci s� i ceva de elemente 
fizice ale universului se deosebesc unele de altele doar prin 
numărul de electroni care alcătuiesc atomii lor s� i prin nu-
mărul s� i felul î�n care sunt aranjat�i atomii respectivi î�n mo-
leculele fiecărui element. 

Ca ilustrare, un atom de mercur cont�ine optzeci de sar-
cini electrice pozitive (electroni) î�n nucleul său s� i optzeci 
de sarcini electrice negative î�n exterior (electroni). I�n cazul 
î�n care chimistul ar elimina doi dintre electronii săi pozi-
tivi, ar deveni pe loc metalul numit platină. După aceea, î�n 
cazul î�n care chimistul ar putea să meargă mai departe s� i 
să ia unul dintre electronii negativi („planetari”), atomul 
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de mercur ar pierde doi electroni pozitivi s� i unul negativ; 
adică, o î�ncărcătură pozitivă î�n ansamblu; deci, ar rămâne 
cu s�aptezeci s� i nouă de sarcini pozitive î�n nucleu s� i s�apte-
zeci s� i nouă de electroni negativi exteriori, transformân-
du-se astfel î�n aur! 

Formula prin care ar putea fi realizată această schim-
bare electronică a constituit subiectul cercetărilor asidue 
efectuate de alchimis�ti de-a lungul veacurilor s�i al chimis�ti-
lor moderni din ziua de azi. 

Orice chimist s�tie că pot fi create literalmente zeci de 
mii de substant�e sintetice utilizând doar patru tipuri de 
atomi, s� i anume hidrogenul, oxigenul, azotul s� i carbonul. 

Electronul este particula universală cu ajutorul căreia 
natura construies�te toate formele materiale, de la grăunte-
le de nisip s� i până la cea mai mare stea care plutes�te î�n 
spat�iu. Electronul este „materialul de construct�ie” al naturii 
din care creează un stejar sau un pin, o bucată de gresie 
sau de granit, un s�oarece sau un elefant. 

Unii dintre cei mai mari gânditori au dedus că pămân-
tul pe care locuim s� i toate particulele materiale de pe pă-
mânt au pornit de la doi atomi care s-au legat unul de altul 
s� i, de-a lungul a sute de milioane de ani de călătorie prin 
spat�iu, au comprimat s� i au acumulat alt�i atomi până când 
au format treptat pământul. Ei arată că ideea aceasta ar 
explica straturile variate s� i diferite de substant�e terestre, 
cum ar fi straturile de cărbune, zăcămintele de minereu de 
fier, zăcămintele de aur s� i argint, zăcămintele de cupru etc. 

Ei argumentează că, î�n timp ce pământul se î�nvârtea 
prin spat�iu, comprima grupuri de diferite tipuri de nebu-
loase, capturate rapid prin legea atract�iei magnetice. I�n 
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compozit�ia suprafet�ei pământului pot fi văzute o mult�ime 
de lucruri care sprijină această teorie, des� i este posibil să 
nu existe dovezi sigure ale validităt�ii sale. 

Aceste realităt�i referitoare la cele mai mici particule 
analizabile de materie au fost ment�ionate ca punct de ple-
care din care vom î�ncerca să stabilim cum să dezvoltăm s� i 
să aplicăm legile puterii. 

S-a constatat că toată materia se află î�ntr-o stare conti-
nuă de vibrat�ie sau de mis�care s� i că molecula este formată 
din particule cu mis�care rapidă numite atomi care, la rân-
dul lor, sunt alcătuit�i din particule cu mis�care rapidă numite 
electroni. 

PRINCIPIUL VIBRANT AL MATERIEI 

I�n fiecare particulă de materie există o fort�ă invizibilă 
care face atomii să se mis�te unul î�n jurul altuia la viteze de 
neî�nchipuit. 

Aceasta este o formă de energie care nu a fost analizată 
niciodată. Până acum a uluit î�ntreaga comunitate s�tiint�ifi-
că. Numeros�i oameni de s�tiint�ă consideră că este identică 
cu energia pe care o numim electricitate. Alt�ii preferă să o 
numească vibrat�ie. Cât�iva cercetători cred că viteza cu care 
această fort�ă (numes�te-o cum vrei) se deplasează este cea 
care determină natura obiectelor fizice din univers. 

Viteza vibrat�iei provoacă ceea ce numim sunet. Ure-
chea umană poate să perceapă doar sunetele produse î�ntre 
treizeci s� i două s� i treizeci s� i opt de mii de vibrat�ii pe 
secundă. 
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Pe măsură ce viteza vibrat�iilor pe secundă cres�te peste 
ceea ce noi numim sunet, acestea î�ncep să se manifeste sub 
formă de căldură. Căldura î�ncepe cu aproximativ un milion 
s� i jumătate de vibrat�ii pe secundă. 

S� i mai sus pe această scară, vibrat�iile î�ncep să fie per-
cepute sub formă de lumină. Trei milioane de vibrat�ii pe 
secundă produc lumina violetă. Peste această valoare, vi-
brat�ia generează raze ultraviolete (care sunt invizibile cu 
ochiul liber) s� i alte radiat�ii invizibile. 

S� i mai sus pe scară, nimeni nu pare să s�tie î�n momentul 
de fat�ă cât de sus, vibrat�iile creează puterea cu care omul 
gândește. 

Autorul acestor rânduri este de părere că partea de vi-
brat�ie din care se dezvoltă toate formele cunoscute de 
energie are o natură universală; că port�iunea „fluidă” a su-
netului este una s� i aceeas�i cu port�iunea „fluidă” a luminii, 
diferent�a reală dintre sunet s� i lumină fiind doar o diferent�ă 
de viteză a vibrat�iei; s� i, de asemenea, că port�iunea „fluidă” 
a gândirii este identică cu cea din sunet, căldură s� i lumină, 
cu except�ia numărului de vibrat�ii pe secundă. 

Exact as�a cum există o singură formă de materie fizică 
din care sunt alcătuite pământul s� i toate celelalte planete, 
sori s� i stele – electronul –, tot as�a există o singură formă de 
energie „fluidă” care face ca toată materia să se ment�ină 
î�ntr-o stare constantă de mis�care rapidă. 
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AERUL ȘI ETERUL

Spat�iul vast dintre sori, luni, stele s� i celelalte planete 
din univers este plin cu o formă de energie numită eter. 
Autorul acestor rânduri este de părere că energia „fluidă”, 
care ment�ine toate particulele de materie î�n mis�care, este 
unul s� i acelas� i lucru cu „fluidul” universal numit eter, care 
umple tot spat�iul din univers. Până la o anumită distant�ă 
de suprafat�a pământului, estimată la circa optzeci de kilo-
metri, se găses�te ceea ce numim aer, o substant�ă gazoasă 
alcătuită din oxigen s� i azot. Aerul este un conductor al vi-
brat�iilor sunetului, dar un non-conductor al luminii s� i al 
vibrat�iilor mai î�nalte, care sunt purtate de eter. Eterul con-
duce toate vibrat�iile, de la sunet la gânduri. 

Aerul este o substant�ă localizată care, î�n principal, se 
achită de sarcina de a hrăni toate animalele s� i plantele cu 
oxigen s� i azot, fără de care acestea nu ar putea să existe. 
Azotul este una dintre necesităt�ile primordiale ale viet�ii 
plantelor, iar oxigenul este unul dintre elementele de sus-
t�inere a viet�ii animalelor. Aproape de vârful munt�ilor î�n-
alt�i, aerul devine foarte us�or deoarece cont�ine put�in azot, 
acesta fiind motivul pentru care plantele nu pot să trăiască 
acolo. Pe de altă parte, aerul „us�or”, care se găses�te la alti-
tudini î�nalte, este format î�n cea mai mare parte din oxigen, 
acesta fiind motivul principal pentru care pacient�ii cu tu-
berculoză sunt trimis� i la altitudini mari. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Des�i scurta expunere despre molecule, atomi, electroni, 
aer, eter s� i tot restul ar putea fi o lectură dificilă, as�a cum 
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vom vedea î�n scurt timp, această introducere joacă un rol 
esent�ial ca fundament al filosofiei succesului. 

Nu-t�i pierde curajul dacă descrierea acestui fundament 
nu pare să aibă niciunul dintre efectele palpitante ale unei 
poves�ti moderne de fict�iune. Urmăres�ti cu seriozitate să 
afli care este puterea de care dispui s� i cum să organizezi s� i 
să aplici această putere. Pentru a î�ncheia cu succes această 
descoperire, trebuie să î�mpletes� ti hotărârea s� i perseve-
rent�a cu o dorință clar definită de a aduna s� i organiza 
cunos� tint�ele. 

NATURA PUTERII MENTALE 

Regretatul dr. Alexander Graham Bell, inventatorul te-
lefonului s� i una dintre autorităt�ile recunoscute î�n ceea ce 
prives�te subiectul vibrat�iei, este prezentat aici ca sust�ină-
tor al afirmat�iilor despre vibrat�ii din acest volum, ele stând 
la baza puterii mentale s� i a gândirii. 

„Să presupunem că ai puterea să faci o tijă de fier să 
vibreze cu orice frecvent�ă dores�ti, î�ntr-o cameră î�ntunecată. 
La î�nceput, când vibrează î�ncet, mis�carea sa va fi percepu-
tă de un singur simt�: al pipăitului. Pe măsură ce vibrat�iile 
se amplifică, tija va emite un sunet de joasă frecvent�ă s� i 
vibrat�iile vor fi remarcate de două simt�uri.

La aproximativ treizeci s� i două de mii de vibrat�ii pe 
secundă, sunetul emis va fi puternic s� i ascut�it; dar la patru-
zeci de mii de vibrat�ii va fi inaudibil, iar mis�cările tijei nu 
vor putea fi percepute prin atingere. Mis�cările sale nu vor 
fi percepute de niciun simt� uman obis�nuit.
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Din acest punct s� i până la un milion s� i jumătate de vi-
brat�ii pe secundă, nu avem niciun simt� care să poată aprecia 
vreun efect al vibrat�iilor produse. După ce este atins nivelul 
acesta, mis�carea este indicată init�ial de simt�ul temperatu-
rii s� i, după aceea, când tija devine incandescentă, de simt�ul 
vederii. La trei milioane de vibrat�ii, emite o lumină violetă. 
Peste acest nivel, emite raze ultraviolete s� i alte radiat�ii in-
vizibile, câteva dintre ele putând fi percepute de instrumen-
te s� i utilizate de noi.

Tocmai mi-am dat seama că trebuie să existe multe lu-
cruri de î�nvăt�at despre efectul acestor vibrat�ii î�n acel gol 
foarte mare î�n care simt�urile umane obis�nuite nu reus�esc 
să audă, să vadă sau să simtă mis�carea. Puterea de a trimi-
te mesaje radio prin vibrat�iile eterului se găses�te î�n acest 
gol, dar el este atât de mare î�ncât s-ar părea că trebuie să 
existe multe alte lucruri. Trebuie efectiv să construies�ti 
aparate noi care să-t�i pună la dispozit�ie simt�uri noi, as�a 
cum fac instrumentele radio.

Dacă ne gândim la acel gol imens, am putea oare să 
spunem că nu există numeroase forme de vibrat�ii care ar 
putea să ne ofere rezultate la fel de minunate sau chiar mai 
minunate decât undele radio? Eu am impresia că î�n acest 
gol se găsesc vibrat�iile pe care am presupus că le emit cre-
ierul s� i celulele noastre nervoase atunci când gândim. Dar, 
pe de altă parte, ar putea tot atât de bine să se găsească 
mai sus pe scară, mai sus de vibrat�iile care produc razele 
ultraviolete. (Nota autorului: Ultima frază sugerează teoria 
sust�inută de autorul acestor rânduri.) 

Avem nevoie de un cablu care să poarte aceste vibrat�ii? 
Nu vor străbate ele eterul fără fir, la fel cum fac undele radio? 
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Cum vor fi percepute de receptor? Va auzi o serie de sem-
nale sau va descoperi că gândurile altui om i-au pătruns î�n 
creier?

Putem să facem câteva speculat�ii pornind de la ceea ce 
s�tim despre undele radio care, după cum spuneam, sunt 
singurele pe care le putem recunoas�te dintr-o serie vastă 
de vibrat�ii care trebuie să existe din punct de vedere teore-
tic. Dacă undele gândirii se aseamănă cu undele radio, ele 
trebuie să vină din creier s� i să se propage la nesfârs� it 
î�n jurul lumii s� i prin univers. Corpul, craniul s� i celelalte 
obstacole solide nu le-ar î�mpiedica î�n niciun fel trecerea, 
pentru că ele ar pătrunde prin eterul care î�nconjoară mo-
leculele fiecărei substant�e, indiferent cât de solidă s� i de 
densă ar fi.

Te î�ntrebi dacă nu ar exista interferent�e constante s� i 
confuzie atunci când gândurile altora ar trece prin creierul 
nostru s� i ar sădi acolo gânduri care nu au fost generate de 
noi? 

De unde s�tii că gândurile altora nu interferează chiar 
acum cu ale tale? Am observat numeroase fenomene de 
perturbare mentală pe care nu am reus�it niciodată să le 
explic. Spre exemplu, inspirat�ia sau descurajarea pe care 
un vorbitor le simte atunci când se adresează unui public. 
Am trecut prin asta de mai multe ori de-a lungul viet�ii s� i nu 
am putut niciodată să definesc cu exactitate cauzele fizice.

După părerea mea, numeroase descoperiri s�tiint�ifice 
recente ne dovedesc că, î�ntr-o bună zi, î�ntr-un viitor nu 
prea î�ndepărtat, vom putea să ne citim gândurile unii alto-
ra s� i vom putea să transmitem gândurile direct de la un 
creier la altul fără intermedierea limbajului, a scrierii sau a 
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vreuneia dintre metodele de comunicare cunoscute î�n mo-
mentul de fat�ă. 

Nu este deloc absurd să ne as�teptăm la o eră î�n care 
vom vedea fără ochi, vom auzi fără urechi s� i vom vorbi fără 
limbă. 

Pe scurt, ipoteza că mintea poate comunica direct cu o 
altă minte se sprijină pe teoria că gândirea sau fort�a vitală 
este o formă de perturbare electrică, ce poate fi receptată 
prin induct�ie s� i transmisă la distant�ă fie printr-un cablu, 
fie pur s� i simplu prin eterul ubicuu, as�a cum se î�ntâmplă î�n 
cazul undelor telegrafului fără fir.

Există numeroase analogii care sugerează că gândirea 
t�ine de natura perturbării electrice. Un nerv, care este alcă-
tuit din aceeas�i substant�ă precum creierul, este un conduc-
tor excelent al curentului electric. Atunci când am lăsat să 
treacă un curent electric prin nervii unui om decedat, 
am fost s�ocat�i s� i uluit�i să vedem cum se ridică s� i se mis�că. 
Nervii supus�i unui curent electric au produs o contract�ie a 
mus�chilor foarte similară cu cea din timpul viet�ii.

Nervii par să act�ioneze asupra mus�chilor î�ntr-un fel 
foarte asemănător cu cel î�n care curentul electric act�ionea-
ză asupra unui electromagnet. Curentul magnetizează o tijă 
de fier as�ezată î�n unghiuri drepte fat�ă de el s�i, prin curentul 
intangibil de fort�ă vitală care curge prin ei, nervii produc 
contract�ia fibrelor musculare care sunt as�ezate î�n unghiuri 
drepte fat�ă de ei.

S-ar putea invoca numeroase motive pentru care am 
putea să credem că gândirea s� i fort�a vitală au aceeas� i na-
tură ca s� i electricitatea. 



Utilizarea efectivă a 
ideilor este o afacere 
profitabilă, dar există 
o oarecare diferent�ă 
î�ntre situat�ia î�n care 
ideile au fost create 
de tine s� i cea î�n care 

au fost create  
de altcineva. 
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Curentul electric este considerat a fi mis�carea ondula-
torie a eterului: substant�a ipotetică ce umple tot spat�iul s� i 
pătrunde î�n toate substant�ele. Noi credem că eterul trebuie 
să existe deoarece, fără el, curentul electric nu ar putea să 
treacă prin vid s� i nici lumina soarelui prin spat�iu. Este re-
zonabil să credem că doar o mis�care ondulatorie cu carac-
ter similar poate să producă fenomenele gândirii s� i fort�ei 
vitale. Putem presupune că celulele creierului funct�ionea-
ză ca o baterie, iar curentul generat curge prin nervi.

Dar oare aici se sfârs�esc lucrurile? Nu cumva ies din 
corp ca unde care circulă î�n jurul lumii fără să fie percepute 
de simt�urile noastre, la fel cum undele radio treceau neob-
servate î�nainte ca Hertz s�i alt�ii să le descopere existent�a? 

FIECARE MINTE ESTE ÎN ACELAȘI TIMP  
STAȚIE DE EMISIE ȘI DE RECEPȚIE 

Autorul acestor rânduri a demonstrat î�n mod suficient 
de satisfăcător, cel put�in pentru sine, că fiecare creier uman 
este simultan stat�ie de emisie s� i stat�ie de recept�ie pentru 
vibrat�iile de pe frecvent�a gândurilor. 

Dacă această teorie se dovedes�te a fi adevărată s�i ar tre-
bui stabilite metode de verificare rezonabilă, imaginează-t�i 
rolul pe care l-ar juca î�n strângerea, colectarea s�i organiza-
rea cunos�tint�elor. Simpla posibilitate a unei astfel de reali-
tăt�i, fără să ne gândim la probabilitatea ei, s�ochează mintea 
umană! 

Thomas Paine a fost una dintre cele mai mari mint�i din 
timpul revolut�iei americane. Poate că lui î�i datorăm mai 
mult decât oricui altcuiva atât î�nceputul, cât s� i finalul 
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fericit al revolut�iei, deoarece mintea sa ascut�ită a ajutat 
la redactarea Declarat�iei de Independent�ă s� i i-a convins pe 
semnatarii documentului să î�l transpună î�n realitate. 

Vorbind despre sursa rezervorului său urias�  de cunos�-
tint�e, Paine a descris-o astfel: 

„Orice persoană care a cercetat starea s� i progresul 
mint�ii umane prin observarea propriei mint�i nu poate să 
nu fi băgat de seamă că există două clase distincte a ceea ce 
numim gânduri: cele pe care le producem î�n noi î�ns� ine 
prin reflect�ie s� i prin actul gândirii s� i cele care se ivesc î�n 
minte pur s� i simplu. Am avut dintotdeauna obis�nuint�a de a 
trata aces�ti vizitatori voluntari cu amabilitate, având grijă 
să cercetez, atât cât am putut, dacă merită să fie î�ntret�inut�i, 
iar acestea sunt gândurile de la care am dobândit aproape 
toată cunoas�terea pe care o am. Cât despre cunos�tint�ele pe 
care orice persoană le capătă î�n urma educat�iei s�colare, 
acestea slujesc, asemenea unei mici investit�ii, î�n as�ezarea 
acelei persoane pe calea î�nceperii ulterioare a î�nvăt�ării in-
dependente. Orice persoană î�nvăt�ată este î�n cele din urmă 
propriul î�nvăt�ător, motivul fiind acela că principiile, având 
o calitate diferită de circumstant�e, nu pot fi imprimate asu-
pra memoriei; locuint�a mentală a acestora este judecata s� i 
niciodată nu dăinuie ca atunci când î�s� i au î�nceputul prin 
concept�ie”*. 

Prin cele spuse mai sus, Paine, marele patriot s� i filosof 
american, a descris un fenomen prin care trece fiecare 
dintre noi la un moment dat. Cine a fost atât de ghinionist 
î�ncât să nu fi avut dovezi concludente că î�t�i vor „răsări 

* Thomas Paine, Epoca rațiunii, traducere de Alexandru Anghel, Editu-
ra Herald, București, 2017, pp. 90-91. (n.tr.)
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brusc” î�n minte gânduri s� i chiar idei î�nchegate din surse 
exterioare? 

Cu except�ia eterului, ce alte mijloace de transmitere ar 
putea să existe pentru astfel de vizitatori? Eterul umple 
spat�iul nemărginit al universului. El este mediul prin care 
sunt transmise toate formele cunoscute de vibrat�ii, cum ar 
fi sunetul, lumina s� i căldura. De ce nu ar fi s� i mediul prin 
care se propagă vibrat�ia gândirii? 

Fiecare minte, sau creier, este conectată direct la orice 
alt creier prin intermediul eterului. Orice gând emis de ori-
ce creier poate fi receptat imediat s� i interpretat de toate 
celelalte creiere acordate la creierul emit�ător. Autorul este 
la fel de sigur de faptul acesta pe cât este de sigur că for-
mula chimică H2O va produce apă. 

S� i probabilitatea ca eterul să fie mediul prin care gân-
durile se transmit de la o minte la alta nu este cea mai 
fascinantă caracteristică a acestuia. Autorul crede că fieca-
re vibrat�ie a unui gând emis de creier este captată de eter 
s� i ment�inută î�n mis�care î�n lungimi de undă circulare a căror 
lungime corespunde intensităt�ii energiei utilizate î�n emi-
terea lor; că aceste vibrat�ii rămân permanent î�n mis�care; 
că ele sunt una dintre cele două surse din care emană gân-
durile care „răsar brusc” î�n mintea unui om, cealaltă sursă 
fiind contactul direct s� i imediat prin eter cu creierul care 
emite vibrat�ia gândului. 

Dacă această teorie este adevărată, se va dovedi că spa-
t�iul nemărginit al î�ntregului univers este s� i va continua să 
devină la propriu o bibliotecă î�n care pot fi găsite toate 
gândurile emise de omenire. 
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Autorul pune aici bazele uneia dintre cele mai impor-
tante ipoteze prezentate î�n acest capitol. 

Conform oamenilor de s�tiint�ă, cea mai mare parte din 
cunoas�terea utilă pe care rasa umană a primit-o mos�tenire 
a fost păstrată s� i î�nregistrată cu exactitate î�n Biblia naturii. 
Dând paginile acestei Biblii care nu poate fi modificată, 
omul a citit povestea luptei remarcabile prin care s� i î�n 
urma căreia s-a dezvoltat civilizat�ia contemporană. Pagini-
le acestei Biblii sunt alcătuite din elementele fizice din care 
sunt făcute pământul s� i celelalte planete s� i din eterul care 
ocupă tot spat�iul. 

Dând î�napoi paginile scrise î�n piatră s�i î�ngropate aproa-
pe de suprafat�a pământului pe care locuies�te, omul a scos 
la lumină oasele, scheletele, urmele pas� ilor s� i alte dovezi 
inconfundabile ale istoriei viet�ii faunei de pe acest pământ, 
lăsate acolo pentru iluminarea s� i î�ndrumarea lui, de mâna 
Mamei-Natură, de-a lungul unor perioade incredibile de 
timp. Dovezile sunt clare s� i nu lasă niciun dubiu. Marile pa-
gini de piatră ale Bibliei naturii care se găses�te pe acest 
pământ s� i paginile nesfârs� ite ale acelei Biblii reprezentate 
de eterul î�n care a fost î�nregistrată toată gândirea umană 
din trecut formează o sursă autentică de comunicare î�ntre 
Creator s�i om. Această Biblie a fost î�ncepută î�nainte ca omul 
să ajungă la stadiul gândirii; ba chiar î�nainte ca omul să ajun-
gă la stadiul de dezvoltare al amibei (animal unicelular). 

Omul nu are puterea să modifice această Biblie. Mai mult, 
ea î�s� i spune povestea î�ntr-un limbaj universal care poate fi 
citit de orice om î�nzestrat cu simt�ul vederii. Biblia naturii, 
de unde am extras toate cunos�tint�ele valoroase, nu poate fi 
schimbată sau falsificată de nimeni. 
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Cea mai măreat�ă descoperire făcută până acum de către 
om este principiul de dată recentă al undelor radio, care 
operează cu ajutorul eterului; o parte importantă a Bibliei 
naturii. Imaginează-t�i că eterul captează vibrat�ia obis�nuită 
a sunetului s� i o transformă (accelerând viteza ei) de la o 
frecvent�ă audio la una radio, transmit�ând-o până la o stat�ie 
de recept�ie acordată adecvat, unde o aduce î�napoi la forma 
sa init�ială din spectrul audio, toate acestea î�ntr-o singură 
clipă. Nu ar trebui să surprindă pe nimeni că o astfel de 
fort�ă ar putea să colecteze toată vibrat�ia gândirii s� i să men-
t�ină vibrat�ia respectivă î�n mis�care pentru totdeauna. 

Faptele dovedite s� i cunoscute ale transmiterii instan-
tanee a sunetului prin eter cu ajutorul aparatului modern 
de radio fac ca teoria transmiterii vibrat�iilor gândului de la 
o minte la alta să avanseze de la posibilă la probabilă. 

MINTEA SUPERIOARĂ

Acum trecem la următoarea etapă a descrierii modali-
tăt�ilor s� i mijloacelor prin care cineva poate să colecteze, 
să clasifice s� i să organizeze cunos�tint�ele utile prin unirea 
armonioasă a două sau mai multe mint�i din care se dezvol-
tă o Minte Superioară. 

Sintagma „Minte Superioară” este abstractă s� i nu are 
niciun corespondent î�n domeniul faptelor cunoscute, cu ex-
cept�ia unui număr mic de oameni care au studiat cu aten-
t�ie efectul unei singure mint�i asupra altor mint�i. 

Autorul a căutat fără succes prin toate manualele s� i 
eseurile disponibile pe tema mint�ii umane, dar nu a găsit 
nicăieri nici cea mai mică trimitere la principiul descris 


