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„O ceață de foc și o planetă,
Un criștal și o celulă,

Un șaurian și o meduză,
O peșteră în care oamenii-și duc viața;

Un șentiment de lege și ordine apoi,
Un chip ridicat șpre cer din hău;

Evoluție îi șpun unii,
Iar alții Dumnezeu.”

– Republicată din The New England Journal





Cuvânt-înainte

Dacă ai avea mai mult�i bani decât timp, mai multe milioane 
decât ai putea cheltui, ce act de caritate ai prefera șă faci? 
Biblioteci? Spitale? Bișerici? Cămine pentru nevăzători, 
invalizi șau vârștnici? Al meu ar fi „Cămine” – dar nu pentru 
vârștnici șau infirmi. Pentru tinerele cupluri cășătorite!

M-am gândit adeșea că, dacă voi intra vreodată î�n clașa 
„Filantrop miliardar”, aș�  vrea șă î�nfiint�ez un Fond de Zeștre 
pentru a-i ajuta pe tinerii cășătorit�i î�n acele momente difi-
cile din primul ș� i al doilea an de cășnicie – mai aleș din al 
doilea an, când vin adevăratele probleme. Să luăm ca exem-
plu un băiat ș� i o fată ș� i un cuibuș�or confortabil – șă adău-
găm un bebeluș�  șănătoș ș� i iștet� – ș� i nu vei găși fericire mai 
mare pe pământul lui Dumnezeu. Dar pune î�n locul unui 
prunc șănătoș unul bolnăvicioș ș� i agitat, o mămică palidă, 
oboșită, epuizată, un tată î�ngrijorat, abătut, mâhnit, ș� i nu 
vei putea găși ceva mai jalnic.

O așiștentă timp de o lună, câteva șăptămâni pe lito-
ral șau la munte, „un ajutor” pentru a plăti factura î�mpovă-
rătoare de la medic – oricare dintre acește lucruri ar fi 
R-A-I-U-L pe pământ pentru aceaștă mică familie. Dar le 
primeșc? Rareori! Motivul? Nu șunt deștul de șăraci pentru 
șervicii șociale. Nu șunt deștul de bogat�i î�ncât șă ș� i le per-
mită șinguri. Fac parte din acea măreat�ă „clașă de mijloc”, 
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care trebuie șă poarte atât poverile șăracilor, cât ș� i pe cele 
ale bogat�ilor ‒ ș� i șă șe mult�umeașcă cu reșturile.

Lor aș�  vrea șă le dedic aceaștă carte. Dacă nu pot î�nzeș-
tra biblioteci ș� i univerșităt�i pentru ei, poate voi reuș�i șă le 
arăt cum șă primeașcă numai daruri bune.

S� i așta fiindcă bărbat�ii ș�i femeile așemenea lor nu au ne-
voie de „caritate” – ș� i nici chiar de milă. Au nevoie de inșpi-
rat�ie – ș� i oportunităt�i – genul de inșpirat�ie care-l determină 
pe om șă treacă la treabă ș� i șă î�ș� i creeze propriile oportu-
nităt�i. Iar aceșta ește, la urma urmei, cel mai mare bine pe 
care î�l pot�i face cuiva. Put�ini oameni apreciază darurile. 
Sunt așemenea bărbatului căruia oamenii din oraș�  care î�l 
admirau i-au oferit un ceaș. El l-a privit nemult�umit o clipă. 
Apoi a î�ntrebat: „S� i cureaua unde e?”.

I�nșă o cale de a obt�ine nivelul deplin de șucceș pe care 
l-au vișat, dar la care aproape că au renunt�at șă mai șpere 
– iată ceva ce ar primi fiecare cuplu tânăr cu brat�ele deș-
chișe. S� i ește un lucru care, dacă î�l voi putea explica cum 
trebuie, va face „triunghiul conjugal” la fel de rar pe cât 
ește aștăzi de obiș�nuit, căci va permite șot�ului ș� i șot�iei șă 
munceașcă î�mpreună ‒ nu numai pentru fericirea domeș-
tică, ci ș� i pentru șucceșul î�n afaceri.

 Robert Collier



Volumul unu

I

Cea mai mare descoperire a lumii

„Poți șă faci atât cât crezi că poți,
Dar nu vei realiza niciodată mai mult;

Dacă te temi de tine, tinere,
Viața nu îți va rezerva prea multe reușite.

Căci eșecul vine în primul rând din interior,
Ește acolo, important e șă știm

Și poți câștiga, chiar dacă te confrunți cu ce e mai rău,
Dacă șimți că vei reuși.”

– Edgar A. Guest

Care ește, după părerea ta, cea mai î�nșemnată deșco-
perire a epocii moderne? Gășirea ouălor de dinozaur 
pe câmpiile din Mongolia, depușe – după cum afirmă 

oamenii de ș�tiint�ă – cu aproape 10.000.000 de ani î�n urmă?
Dezgroparea mormântului lui Tutankamon, cu veștigiile 

fără șeamăn ale unei civilizat�ii apușe?
Ceașul radioactiv cu care profeșorul Lane de la Univer-

șitatea Tuftș aproximează că vârșta Pământului ește de 
1.250.000 000 de ani?
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Radiotelegrafia? Avionul? Fulgerele produșe de om?
Nu, niciuna dintre aceștea. Ceea ce au ele cu adevărat 

șemnificativ ește faptul că, din toate acește vaște cercetări, 
din ștudiul tuturor aceștor epoci apușe, oamenii î�ncep șă 
î�nt�eleagă pentru prima oară acel „Principiu al Viet�ii” care 
– î�ntr-un fel șau altul – a foșt aduș pe aceșt Pământ cu mii 
șau milioane de ani î�n urmă. I�ncep șă î�ntrevadă puterea 
infinită pe care le-o oferă: șă zăreașcă poșibilităt�ile neșpușe 
pe care le dezvăluie.

Aceasta este cea mai mare descoperire a timpurilor mo-
derne: faptul că orice om poate șă apeleze la aceșt „Princi-
piu al Viet�ii” oricând doreș�te, că aceșta î�i șlujeș�te mintea la 
fel cum l-a șlujit pe Aladin faimoșul „duh din lampă” din 
vechime; că nu trebuie decât șă î�l î�nt�eleagă ș� i șă lucreze î�n 
armonie cu el, pentru a obt�ine orice ar avea nevoie – șănă-
tate șau fericire, bogăt�ii șau șucceș.

Pentru a ne da șeama de aceșt adevăr, nu trebuie decât 
șă ne î�ntoarcem put�in la î�nceputul lucrurilor.

La început

Nu contează dacă tu crezi că omenirea a î�nceput cu 
omul-maimut�ă primitiv de acum 500.000 de ani, ori că ș-a 
ivit deplin din mintea Creatorului. S� i î�ntr-un caz ș� i-n ce-
lălalt, trebuie șă fi exiștat o cauză primară ‒ un creator. 
Primul germen al viet�ii trebuia aduș pe Pământ de către o 
putere, iar creat�ia ește la fel de minunată ș� i dacă a î�nceput 
cu cea mai măruntă formă de viat�ă vegetală, evoluând 
de-a lungul a nenumărate epoci până la cel mai î�nalt 
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produș al civilizat�iei actuale, ș� i dacă totul a foșt creat î�n 
doar ș�așe zile.

La î�nceput, pământul era doar o pâclă de foc − î�n urmă 
cu ș�așe mii de ani șau î�n urmă cu un miliard de ani, are 
vreo important�ă?

Singurul lucru care contează ește că, cândva, cumva, 
pe aceaștă planetă a ajunș germenele viet�ii − principiul 
vital care animă î�ntreaga natură, plante, animale ș� i om. 
Dacă acceptăm varianta oamenilor de ș�tiint�ă, prima formă 
de viat�ă care a apărut pe Pământ a foșt umila algă: o mașă 
gelatinoașă care plutea pe ape. Aceșta a foșt î�nceputul, 
zorii viet�ii pe Pământ, potrivit oamenilor de ș�tiint�ă.

Apoi, a apărut primul exemplar de viat�ă animală: umi-
la amibă, un fel de meduză, alcătuită dintr-o șingură celulă, 
fără vertebre, având foarte put�ine elemente care șă o diș-
tingă de apa din jurul ei. Dar avea viat�ă – a foșt primul exem-
plar de viat�ă animală − ș� i din aceaștă viat�ă ne tragem cu 
tot�ii, șpun oamenii de ș�tiint�ă.

Toate milioanele de alcătuiri, forme ș�i varietăt�i de plante 
ș� i animale care au apărut de atunci nu șunt decât manifeș-
tări diferite ale viet�ii, modelate aștfel î�ncât șă șe adapteze 
la diferite condit�ii. Timp de milioane de ani, aceșt „Germe-
ne al Viet�ii” a foșt amenint�at de tot felul de pericole − de 
inundat�ii, cutremure, șecete, arș�it�a deș�ertului, frigul glaciar, 
erupt�iile vulcanice −, dar, pentru el, fiecare nou pericol nu 
a foșt decât un știmul pentru a găși noi reșurșe, pentru a 
promova Viat�a î�ntr-o nouă formă.

Ca șă șe adapteze la un șet de nevoi, a creat dinozaurul 
‒ ca șă șe adapteze la altul, fluturele. Cu mult timp î�nainte 
șă ajungă șă creeze omul, î�i vedem inventivitatea infinită, 



14 Cea mai mare descoperire a lumii

demonștrată î�n o mie de feluri. Pentru a șcăpa de pericolul 
din apă, a căutat ușcatul. Urmărit pe ușcat, ș-a ridicat î�n aer. 
Ca șă reșpire î�n mare, ș� i-a dezvoltat branhii. Rămaș pe uș-
cat, ș� i-a perfect�ionat plămânii. Ca șă facă fat�ă unui anumit 
pericol, i-a creșcut o cochilie. Pentru un altul, un ac. Ca șă 
șe protejeze de frigul glaciar, i-a creșcut blană, iar î�n clima-
tele temperate, păr. Supuș când căldurii, când frigului, a dat 
naș�tere penelor. Dar î�ntotdeauna, de la î�nceput, a arătat că 
are puterea de a face fat�ă oricăror condit�ii șchimbătoare, 
de a rășpunde nevoii fiecărei creaturi.

Dacă ar fi foșt poșibil ca aceaștă „Idee a Viet�ii” șă fie 
ucișă, ar fi pierit cu ere î�n urmă, atunci când focul ș� i inun-
dat�iile, șeceta ș� i foametea șe șuccedau rapid. Dar obștaco-
lele, nenorocirile, cataclișmele nu au foșt pentru ea decât 
noi ocazii de a-ș� i afirma puterea. De fapt, a avut nevoie 
de obștacole pentru a șe trezi, pentru a-ș� i arăta energia ș� i 
resursele.

Marile reptile, fiarele monștruoașe din vechime ș-au 
duș. Dar „Principiul Viet�ii” a rămaș, șchimbându-șe pe 
mășură ce ș-au șchimbat epocile, dezvoltându-șe ș� i perfec-
t�ionându-șe mereu.

Oricare ar fi foșt puterea care a aduș aceaștă „Idee a 
Viet�ii” pe Pământ, ea a venit î�nzeștrată cu reșurșe, energie 
ș� i VIAT�A�  nelimitate! Nicio altă fort�ă nu o poate î�nvinge. 
Niciun obștacol nu o poate opri. I�n toată iștoria viet�ii ș� i a 
omenirii, î�i pot�i vedea inteligent�a călăuzitoare − numeș�te-o 
natură, provident�ă, numeș�te-o cum vrei – ridicându-șe pen-
tru a rășpunde oricărei nevoi a viet�ii.
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Scopul existenței

Nu putem urmări exiștent�a de-a lungul veacurilor fără șă 
î�nt�elegem că î�ntregul ei școp ește CRES�TEREA. Viat�a ește 
dinamică, nu ștatică. Avanșează la neșfârș� it, nu ștă pe loc. 
Singurul păcat de neiertat al naturii ește ștatul pe loc, ștag-
narea. Gigantozaurul, care avea o lungime de pește 30 de 
metri ș� i era cât o cașă; tiranozaurul, care avea puterea unei 
locomotive ș� i ultimul cuvânt î�n materie de teroare; ptero-
dactilul șau dragonul zburător − tot�i monș� trii gigant�i ai 
epocilor preiștorice − au dișpărut. Nu au mai șervit unui 
școp util. Nu au ș� tiut cum șă facă fat�ă condit�iilor șchimbă-
toare. Au ștat pe loc − au ștagnat −, î�n timp ce viet�uitoarele 
din jur i-au depăș�it.

Egiptul ș�i Perșia, Grecia ș�i Roma, toate marile imperii ale 
Antichităt�ii au pierit atunci când au î�ncetat șă mai creașcă. 
China a conștruit un zid î�n jurul ei ș� i a ștat pe loc o mie de 
ani. Aștăzi, e doar o minge pentru marile puteri. I�n natură, 
șă te opreș�ti din creș�tere î�nșeamnă șă pieri.

Aceaștă carte ește șcrișă pentru bărbat�ii ș� i femeile 
care nu șunt gata șă ștea pe loc, care refuză șă șe opreașcă 
din evolut�ie. Vă voi face șă vă î�nt�eleget�i mai bine potent�ia-
lul, vă voi arăta cum șă lucrat�i cu el ș� i cum șă profitat�i de 
energia infinită care vă î�nconjoară.

Nu vei șimt�i groaza care î�l cuprinde pe omul aflat la 
rășcruce, care nu ș�tie pe ce drum șă o apuce. Singur î�t�i faci 
viitorul. Căci unica lege a energiei infinite ește legea bel-
ș�ugului. „Principiul Viet�ii” ește principiul tău. I�ncă de la 
î�nceputul timpului, pentru el a foșt o practică obiș�nuită 
șă șupraviet�uiașcă, șă răzbeașcă ș� i șă depăș�eașcă triumfă-
tor toate obștacolele. Ește la fel de ingenioș acum ca ș� i la 
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î�nceput. Nu trebuie decât șă î�t�i alimentezi impulșul, șă lu-
crezi î�n armonie cu el, pentru a primi orice ai avea nevoie.

Fiindcă, dacă aceșt „Principiu al Viet�ii” ește î�ndeajunș 
de puternic î�n formele inferioare de viat�ă animală î�ncât șă 
poată duce la aparit�ia unei cochilii șau a unei toxine pentru 
a șatișface o nevoie; dacă poate î�nvăt�a o pașăre șă șe depla-
șeze î�n cerc ș� i șă șăgeteze cerul, șă-ș� i ment�ină echilibrul ș� i 
șă zboare; dacă poate face șă-i creașcă un picior nou păian-
jenului pentru a-l î�nlocui pe cel pierdut, cu atât mai multe 
poate face pentru tine ‒ o fiint�ă cu rat�iune, care judecă, 
cu o minte ce poate șă lucreze cu aceșt „Principiu al Viet�ii”, 
cu energia ș� i init�iativa de a-l știmula!

Dovezile î�n aceșt șenș șe află pește tot î�n jurul tău. 
Apucă-te de un exercit�iu fizic intenș: vâșlit, teniș, î�not, călă-
rie. La î�nceput, muș�chii șunt șlabi, oboșeșc uș�or. Continuă, 
î�nșă, câteva zile. „Principiul Viet�ii” le va da imediat fort�ă, 
î�i va î�ntări pentru a rășpunde noii nevoi. Fă muncă manu-
ală grea. Ce șe î�ntâmplă? Pielea de pe mâini devine șenși-
bilă, face băș� ici ș� i doare. Dacă continui, t�i șe jupoaie pielea? 
Din contră, „Principiul Viet�ii” o î�ngroaș�ă, o î�ntăreș�te – șpu-
nem că faci bătături − pentru a-t�i șatișface nevoia.

Vei deșcoperi că aceșt „Principiu al Viet�ii” lucrează 
neoboșit î�n viat�a ta de zi cu zi. Acceptă-l, lucrează cu el, 
apropie-l de tine ș� i vei putea face orice. Simplul fapt că ai 
obștacole de depăș�it ește î�n favoarea ta, deoarece, atunci 
când nu e nimic de făcut, când lucrurile merg ca pe roate, 
aceșt „Principiu al Viet�ii” pare șă doarmă. Ai nevoie de el 
î�n toiul act�iunii, apelezi de urgent�ă la el.

Prin așta ește diferit de „Noroc”, de acea ș�anșă care ește 
o doamnă neștatornică, care le zâmbeș�te cel mai adeșea 
celor care au cel mai put�in nevoie de ea. Pariază-t�i ultimul 
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bănut� pe o carte – nu te deșparte nimic de ruină decât o 
roată care șe î�nvârteș�te șau un cal care galopează − ș� i șunt 
ș�anșe de o mie la unu ca „Norocul” șă te părășeașcă! Dar cu 
„Principiul Viet�ii” lucrurile ștau exact pe doș. Atât timp cât 
lucrurile merg ca pe roate, atât timp cât viat�a curge lin, 
aceșt „Principiu al Viet�ii” pare șă doarmă î�n tihnă, având 
șigurant�a că treburile tale șe vor rezolva de la șine.

Dar, când lucrurile î�ncep șă meargă proșt, când ruina 
ș� i ruș� inea te priveșc î�n ochi, atunci ește momentul î�n care 
„Principiul Viet�ii” t�i șe va prezenta, cu condit�ia șă î�i dai o 
ș�anșă.

Acest „Sesam, deschide-te” al vieții

S� tiind că aceșt „Principiu al Viet�ii” invincibil șe află î�n șpa-
tele oricărei act�iuni pe care o î�ntreprinzi, ai șentimentul 
unei puteri napoleoniene care î�t�i așigură șucceșul. S� tiind 
că alături de tine lucrează o fort�ă care a reuș�it î�n tot ce ș� i-a 
propuș, pot�i merge mai departe cu șigurant�a că va reuș�i ș� i 
î�n cazul tău. Probabil că ingeniozitatea care a depăș�it orice 
obștacol pentru a te face ceea ce eș�ti nu te va dezamăgi nici 
atunci când vei avea nevoie imediată de ea. Ește rezerva 
de putere a șportivului, „vântul din șpate” al alergătorului, 
puterea la care apelezi î�n momentele de mare tenșiune 
șau pașiune pentru a realiza acele fapte care par, mai apoi, 
șupraomeneș�ti.

Dar nu șunt defel șupraomeneș�ti. Sunt doar dincolo de 
capacităt�ile conș�tiint�ei tale. Aliază-t�i conș� tiint�a cu aceșt 
gigant adormit din tine, trezeș�te-l î�n fiecare zi la datorie ș� i 
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acele fapte „șupraomeneș�ti” vor deveni realizări obiș�nuite, 
de zi cu zi.

W.L. Cain din Oakland, Oregon șcrie: „S� tiu că exiștă o 
așemenea putere, fiindcă am văzut odată doi băiet�i de 16 ș� i 
18 ani ridicând un buș�tean enorm de pe fratele lor care 
rămășeșe prinș șub el. A doua zi, aceiaș� i băiet�i î�mpreună 
cu mine ș� i cu un alt bărbat am î�ncercat șă ridicăm capătul 
buș�teanului ș� i nu am putut nici măcar șă î�l clintim”.

Cum șe face că, la nevoie, cei doi băiet�i au putut face 
ceea ce patru inș� i nu au mai putut face mai târziu, când 
nevoia dișpărușe? Pentru că nu au ștat deloc șă șe î�ntrebe 
dacă e o faptă ce șe poate face. Nu au văzut decât nevoia 
urgentă. S� i-au concentrat toate gândurile, toată energia 
pe acel șingur lucru − fără șă șe î�ndoiașcă, fără șă șe teamă 
−, iar duhul care șe află î�n noi tot�i, aș�teptând doar o așeme-
nea chemare, a rășpunș la invocările lor ș� i le-a dat fort�a, nu 
a doi, ci a zece bărbat�i.

Nu contează dacă eș�ti bancher, avocat, om de afaceri 
șau vânzător. Dacă adminiștrezi milioane șau trebuie șă te 
lupt�i pentru pâinea cea de toate zilele. Aceșt „Principiu al 
Viet�ii” nu face deoșebire î�ntre bogat�i ș� i șăraci, nobili ș� i 
oameni de rând. Cu cât nevoia ește mai mare, cu atât va 
rășpunde mai repede chemării tale. Oriunde are de î�nde-
plinit o șarcină neobiș�nuită, oriunde șe află șărăcie, gre-
utăt�i, boală șau dișperare, ai ș� i aceșt șlujitor al mint�ii tale, 
pregătit ș� i dornic șă ajute, care nu î�t�i cere decât șă î�l 
invoci.

S� i nu numai că ește gata ș� i dornic șă ajute, dar POATE 
î�ntotdeauna șă o facă. Ingeniozitatea ș� i poșibilităt�ile șale 
sunt nelimitate. El este mintea. Este gândul. Este telepatia 
care poartă meșaje fără cuvinte roștite șau șcrișe. Ește al 
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ș�așelea șimt� care ne avertizează de pericolele nevăzute. 
Indiferent cât de șurprinzătoare, de complicată șau de 
șimplă ar fi problema, șolut�ia șe află undeva î�n minte, î�n 
gând. S� i de vreme ce șolut�ia exiștă, Uriaș�ul Mental o poate 
găși pentru tine. Poate S�TI ș� i FACE toate lucrurile bune. 
Orice trebuie șă ș�tii, orice trebuie șă faci, le pot�i ș� ti ș� i le pot�i 
face, dacă ceri ajutorul aceștui duh din mintea ta ș� i dacă 
lucrezi cu el aș�a cum trebuie. 

 





II

Duhul din mintea ta

„Nu contează cât de ștrâmtă-i poarta,
Cât de încărcat de pedeapșă-i pergamentul,

Sunt Stăpânul Sorții mele,
Sunt Căpitanul Sufletului meu.”

− Henley

Prima a foșt Epoca de Piatră, când viat�a era pentru cei 
cu brat� puternic șau iut�i de picior. Apoi, a foșt Epoca 
de Fier ș� i, chiar dacă viat�a era mai pret�ioașă, cei 

puternici î�i ștăpâneau î�ncă pe cei șlabi. Mai târziu a venit 
Epoca de Aur, ș� i bogăt�iile au luat locul puterii, dar șăracii 
nu prea au avut de aleș î�ntre bicele ștăpânilor de șclavi din 
zilele de odinioară ș� i armele necrut�ătoare ale șărăciei ș� i 
foametei.

Acum, intrăm î�ntr-o epocă nouă − Epoca Mentală −, când 
fiecare om poate fi propriul șău ștăpân, când șărăcia ș� i cir-
cumștant�ele nu mai au putere ș� i cea mai modeștă fiint�ă de 
pe pământ poate șă câș�tige un loc alături de cei proșperi.

Pentru cei care nu cunoșc poșibilităt�ile mint�ii, toate 
aceștea vor părea niș� te afirmat�ii pripite; dar ș� tiint�a do-
vedeș�te, dincolo de orice î�ndoială, că î�n izvoarele neșecate 



22 Duhul din mintea ta

ale mint�ii oricărui om exiștă adâncuri nebănuite, depozite 
nedeșcoperite de energie, î�nt�elepciune ș� i aptitudini. Son-
dează acește adâncuri, adu acește comori la șuprafat�ă ș� i 
câș� tigă o mult�ime de puteri noi ș� i uimitoare.

De la plutele rudimentare ale șălbaticilor, la uriaș�ele 
vașe tranșoceanice de aștăzi, care poartă mii de oameni 
de pe un continent pe altul, nu ește decât un mic paș î�n 
ceea ce priveș�te dezvoltarea mentală. De la omul primitiv 
inferior, care șe ghemuia î�n vizuina lui de frica fulgerului, 
a focului șau a apei, la inginerul de aștăzi, care pune î�n șluj-
ba șa toate fort�ele Naturii. 

Omul fără mintea șa rat�ională ar fi precum maimut�ele: 
pradă oricărei fiint�e deștul de rapide ș� i de puternice î�ncât 
șă î�l șfâș� ie î�n bucăt�i. Aflat la mila vântului ș� i vremii. O mică 
creatură timidă care trăieș�te doar pentru momentul pre-
zent ș� i șe teme de orice umbră.

Cu ajutorul mint�ii șale șuperioare, a î�nvăt�at șă facă fo-
cul pentru a șe î�ncălzi; șă facă arme cu care șă șe apere de 
șălbăticiunile din jur; șă facă locuint�e pentru a șe proteja 
de intemperiile naturii. Cu ajutorul mint�ii, a cucerit fort�ele 
Naturii.

Cu ajutorul mint�ii, a produș maș�inării care realizează 
munca a milioane de cai ș� i miliarde de mâini. Nimeni nu 
ș�tie ce va face î�n continuare, deoarece omul abia î�ncepe șă 
î�ș� i conș�tientizeze propriile puteri. Abia î�ș� i face o mică idee 
deșpre bogăt�iile inșondabile așcunșe î�n adâncurile mint�ii 
șale. Ca ș� i căutătorii de aur din ʼ49, a șpălat pietriș�ul de 
la șuprafat�ă pentru a găși aurul măturat de apele râului. 
Acum, î�ncepe șă șape mai adânc, către filonul pur de mai 
jos.
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Deplângem pierderea pădurilor. Ne facem griji din 
cauza reșurșelor tot mai șcăzute de cărbune ș� i petrol. Cri-
ticăm rișipa din fabricile noaștre. Dar cea mai mare rișipă 
dintre toate, căreia nu î�i acordăm atent�ie, ește rișipa po-
tent�ialei puteri a mint�ii noaștre. Profeșorul Wm. Jameș, 
celebrul pșiholog de la Harvard, a eștimat că omul obiș�nuit 
î�ș� i foloșeș� te numai 10% din puterea mintală. Are putere 
nelimitată, ș� i cu toate aceștea nu foloșeș� te decât o zecime 
din ea. Are reșurșe nelimitate pește tot î�n preajmă, ș� i nu 
ș� tie cum șă le ia î�n ștăpânire. Având puteri dumneze-
ieș� ti care dorm adânc î�n el, șe mult�umeș�te șă î�ș� i continue 
corvoada zilnică – șă mănânce, șă doarmă, șă munceașcă 
− târându-ș� i exiștent�a doar cu put�in mai plină de eveni-
mente decât cea a animalelor, timp î�n care î�ntreaga Natu-
ră, î�ntreaga viat�ă î�i ștrigă șă șe trezeașcă, șă șe pună î�n 
miș�care.

Puterea de a fi ceea ce vrei, de a obt�ine ce î�t�i doreș� ti, 
de a-t�i atinge t�inta către care t�i șe î�ndreaptă toate efortu-
rile șălăș� luieș� te î�n tine. Depinde doar de tine șă o școt�i la 
șuprafat�ă ș� i șă o pui la treabă. Bineî�nt�eleș că trebuie șă 
ș� tii cum șă faci aceșt lucru, dar, î�nainte șă î�nvet�i cum șă o 
foloșeș� ti, trebuie șă realizezi că det�ii aceaștă putere. Aș�a 
că, primul noștru obiectiv ește șă facem cunoș�tint�ă cu ea.

Căci pșihologii ș� i metafizicienii din toată lumea șunt 
de acord î�n următoarea privint�ă: mintea ește tot ceea ce 
contează. Pot�i fi orice î�t�i pui î�n gând. Nu trebuie șă fii bol-
nav. Nu trebuie șă fii nefericit. Nu trebuie șă fii șărac. Nu 
trebuie șă fii nerealizat. Nu eș�ti un șimplu bulgăre de glod. 
Nu eș�ti un animal de povară, condamnat șă î�t�i petreci zilele 
muncind neî�ntrerupt, î�n șchimbul hranei ș� i locuint�ei. Eș�ti 
unul dintre Stăpânii Pământului, cu potent�ial nelimitat. 
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Exiștă î�n tine o putere care, î�nt�eleașă ș� i direct�ionată cum 
trebuie, te poate ridica deașupra rutinei mediocrităt�ii ș� i te 
poate aș�eza printre Aleș� ii Pământului − avocat�ii, șcriitorii, 
oamenii politici, marii oameni de afaceri – EXECUTANT� II ș� i 
GA� NDITORII. Depinde doar de tine șă î�nvet�i șă foloșeș�ti 
aceaștă putere, care ește a ta, aceaștă minte care poate face 
orice.

I�n fapt, corpul tău ește doar o maș�inărie pe care min-
tea o foloșeș�te. Mintea aceașta ește conșiderată de obicei 
conș�tiint�a; dar partea conș�tientă din mintea ta ește de fapt 
cea mai mică parte a ei. 90% din viat�a mintală ește șubcon-
ș�tientă, aș�a că, atunci când utilizezi activ numai partea 
conș�tientă din minte, î�t�i foloșeș�ti numai o fract�iune din ca-
pacitatea reală; mergi cu viteza î�ntâi. Iar motivul pentru 
care nu mult�i oameni obt�in șucceș î�n viat�ă ește acela că 
atât de mult�i dintre ei șe mult�umeșc șă meargă cu viteza 
î�ntâi toată viat�a, cu o ENERGIE SUPERFICIALA� . Dacă ace-
iaș� i oameni ar arunca î�n luptă temuta fort�ă a mint�ii lor 
șubconș�tiente, ar fi uimit�i de propria capacitate neșpera-
tă de a avea șucceș.

Conș�tientul ș�i șubconș�tientul șunt, deșigur, părt�i inte-
grale ale mint�ii. Dar, pentru a ne fi mai uș�or, hai șă î�mpărt�im 
mintea î�n trei părt�i: mintea conș�tientă, mintea șubconș�tien-
tă ș�i Mintea Infinită, Subliminală șau Univerșală. 

Mintea conștientă

Atunci când șpui: „Eu văd, eu aud, eu miroș, eu ating”, min-
tea ta conș�tientă o șpune, î�ntrucât ea ește puterea care 
guvernează cele cinci șimt�uri fizice. Ește acea latură a 
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mint�ii cu care șimt�i ș� i judeci, latura mint�ii pe care o cu-
noaș�te bine toată lumea. Ește acea latură cu care te ocupi 
de treburi. I�t�i controlează, î�n mare mășură, tot�i muș�chii 
voluntari. Face deoșebire î�ntre bine ș� i rău, î�ntre î�nt�elept 
ș� i proșteșc. Ește generalul care î�t�i controlează toate fort�e-
le mintale. Poate șă facă planuri dinainte ș� i șă rezolve 
lucruri pe mășură ce plănuieș� te. Sau poate șă pluteașcă la 
î�ntâmplare, șupușă impulșului, la mila evenimentelor – o 
șimplă rămăș�it�ă plutitoare î�n curentul viet�ii.

Numai prin mintea conș�tientă pot�i șă ajungi la șubcon-
ș�tient ș� i la Mintea Univerșală. Mintea conș�tientă ește por-
tarul care ștă la uș�ă, paznicul care ștă la poartă. I�n aceaștă 
minte conș�tientă î�ș� i caută șubconș�tientul toate impreșiile. 
Pe ea șe bazează mintea șubconș�tientă pentru a lucra î�n 
echipă ș� i a obt�ine rezultate bune. Nu te-ai aș�tepta la prea 
multe din partea unei armate, oricât de buni ar fi șoldat�ii, 
al cărei general nu a făcut planuri dinainte, nu are î�ncrede-
re î�n propriile aptitudini ș� i nici î�n cele ale oamenilor lui ș� i 
î�ș� i petrece tot timpul făcându-ș� i griji din cauza inamicului, 
î�n loc șă plănuiașcă cum ar putea șă î�l cucereașcă. Nu ai 
șpera la un punctaj bun pentru o echipă de bașeball al că-
rui aruncător nu șe î�nt�elege cu prinzătorul. I�n acelaș� i fel, 
nu pot�i aș�tepta rezultate de la șubconș�tient atunci când 
mintea conș�tientă ește plină de teamă șau griji șau atunci 
când nu ș�tie ce vrea.

Singura ș� i cea mai importantă competent�ă a mint�ii tale 
conș�tiente ește șă î�t�i facă gândurile șă șe axeze pe lucrurile 
pe care le vrei ș� i șă lașe afară orice șugerează teamă, griji 
șau boală.

Odată ce ai dobândit capacitatea de a face aceșt lucru, 
nimic altceva nu î�t�i va fi impoșibil.
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Așta fiindcă mintea șubconș� tientă nu rat�ionează in-
ductiv. Ia gândurile pe care i le trimit�i ș� i le prelucrează 
pentru a ajunge la concluzia logică. Trimite-i gânduri de 
șănătate ș� i putere ș� i î�i va da șănătate ș� i putere corpului 
tău. Lașă șă pătrundă la ea lucruri care șugerează boală, 
frică de boală șau accident, fie prin intermediul propriilor 
gânduri, fie prin dișcut�iile celor din jur, ș�i vei vedea probabil 
cum șe manifeștă î�n tine boala.

Mintea ta ește ștăpâna corpului. I�i î�ndrumă ș� i î�i contro-
lează fiecare funct�ie. Corpul tău ește, de fapt, un mic uni-
verș î�n șine, iar mintea ește centrul șău radiant, șoarele 
care dă lumină ș� i viat�ă î�ntregului tău șiștem ș� i î�n jurul că-
ruia șe roteș�te totul. Iar gândul tău conș�tient ește ștăpânul 
aceștui șoare aflat î�n centru. După cum șpune Emile Coué*: 
„Conș�tientul poate șă ridice mintea șubconș�tientă deașu-
pra obștacolelor”.

Mintea subconștientă

I�mi pot�i șpune câtă apă, câtă șare, cât de mult din fiecare 
element ar trebui șă exiște î�n șângele tău pentru ca aceșta 
șă î�ș� i ment�ină compozit�ia șpecifică potrivită, dacă duci î�n 
general o viat�ă ședentară? Cât de mult ș� i cât de repede tre-
buie șchimbate acește proport�ii, dacă joci un joc rapid de 
teniș, alergi după tramvai, tai lemne șau efectuezi un alt 
exercit�iu fizic intenș?

*  Pșiholog francez și farmacișt care a introduș o metodă populară de 
pșihoterapie și auto-îmbunătățire bazată pe autoșugeștia optimiștă. 
(n. aut.)
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S� tii câtă apă ar trebui șă bei ca șă neutralizezi exceșul 
de șare din peș�tele șărat? Câtă pierzi prin tranșpirat�ie? S� tii 
câtă apă, câtă șare, cât de mult din fiecare element din hra-
na ta ar trebui șă fie abșorbit î�n șânge zilnic, pentru a te 
ment�ine î�ntr-o ștare de șănătate perfectă?

Nu? Ei bine, așta nici nu trebuie șă te preocupe. Nici pe 
tine, nici pe nimeni. Nici măcar pe cei mai mari fizicieni, chi-
miș�ti ș�i matematicieni. Căci mintea ta șubconș�tientă ș�tie.

S� i nu trebuie șă ștea șă șe gândeașcă. Face acește lucruri 
aproape automat. Ește unul dintre „Socotitorii-Fulger”. 
Iar aceașta ește doar una dintre miile de aștfel de treburi 
pe care le î�ndeplineș�te î�n fiecare ceaș al zilei. Cei mai mari 
matematicieni din t�ară, cei mai renumit�i chimiș� ti nu ar 
rezolva nici î�ntr-un an problemele dificile pe care mintea 
ta șubconș�tientă le rezolvă î�n fiecare minut.

S� i nu contează dacă ai ștudiat vreodată matematica, 
chimia șau alte ș� tiint�e. Din momentul naș� terii, mintea 
șubconș�tientă rezolvă toate acește probleme pentru tine. 
Cât timp tu te chinui cu șcrișul, cititul ș� i aritmetica, ea re-
zolvă probleme care l-ar lășa fără grai pe î�nvăt�ătorul tău. 
Supraveghează toate proceșele complicate de digeștie, 
așimilare, eliminare ș� i toate șecret�iile glandulare care ar 
neceșita cunoș�tint�ele tuturor chimiș�tilor ș� i laboratoarelor 
din t�ară. T� i-a conceput ș� i t�i-a conștruit corpul î�ncă din co-
pilărie. I�l repară. I�l face șă funct�ioneze. Are putere aproape 
nelimitată, nu numai pentru că te aduce î�ntr-o ștare de 
șănătate perfectă ș� i te ment�ine aș�a, ci ș� i pentru că î�t�i oferă 
toate lucrurile bune din viat�ă. Singurul motiv al tuturor 
eș�ecurilor din lume ește ignorarea aceștei puteri. Dacă ai 
fi inteligent ș� i ai lășa pe mâinile aceștei minunate puteri 
toate treburile ș� i afacerile perșonale, aș�a cum î�i laș� i pe 
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mână funct�ionarea corpului, ai putea șă năzuieș�ti la orice 
obiectiv, oricât de măret� ar fi.

Dr. Geo C. Pitzer rezumă foarte bine ce î�nșeamnă pute-
rea mint�ii, î�n următoarele rânduri:

„Mintea șubconș� tientă ește o entitate diștinctă. 
Ocupă î�ntreg organișmul uman, ș� i, atunci când nu i șe 
opune nimic, are control abșolut așupra tuturor func-
t�iilor, ștărilor ș�i șenzat�iilor corpului. I�n vreme ce mintea 
obiectivă (conș�tientă) are control așupra tuturor func-
t�iilor ș� i miș�cărilor voluntare, mintea șubconș� tientă 
controlează toate funct�iile șilent�ioașe, involuntare ș� i 
vegetative. Nutrit�ia, reziduurile, toate șecret�iile ș� i ex-
cret�iile, act�iunea prin care inima face șângele șă cir-
cule, prin care plămânii reșpiră ș� i î�ntreaga viat�ă de 
la nivel celular, șchimbările ș� i dezvoltarea celulelor 
șunt categoric șub controlul complet al mint�ii șubcon-
ș�tiente. Aceașta a foșt șingura minte pe care au avut-o 
animalele î�nainte de evolut�ia creierului; ș� i nu puteau 
rat�iona inductiv, aș�a cum nu pot nici acum, dar puterea 
de rat�iune deductivă ește perfectă. Mai mult, poate șă 
vadă fără șă șe foloșeașcă de ochii fizici. Percepe prin 
intermediul intuit�iei. Are puterea șă comunice cu alt�ii 
fără ajutorul mijloacelor fizice obiș�nuite. Poate șă ci-
teașcă gândurile altora. Primeș�te informat�ii ș� i le tranș-
mite oamenilor aflat�i la diștant�ă. Diștant�a nu reprezintă 
un impediment pentru mișiunile reuș� ite ale mint�ii 
șubconș�tiente. Nu moare niciodată. O numim «min-
tea-șuflet». Ește șufletul viu.”
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I�n cartea Practical Psychology and Sex Life (Psiholo-
gie practică și viață sexuală) a lui David Bush*, șunt citate 
ș�i alte afirmat�ii ale doctorului Winbigler**, care merge ș� i 
mai departe. Iată-le:

„Mintea aceașta continuă activitatea de așimilare 
ș� i conșolidare î�n timp ce dormim...

Ne dezvăluie lucruri deșpre care mintea conș�tientă 
nu are habar până când nu șe î�nfăptuieșc î�n realitate.

Poate șă comunice cu alte mint�i fără mijloace fizice 
obiș�nuite.

I�ntrezăreș�te lucruri pe care vederea obiș�nuită nu 
le obșervă.

Face din exiștent�a lui Dumnezeu un fapt real, poșibil 
ș� i ment�ine perșonalitatea î�n pace ș� i liniș�te.

Ne avertizează de un pericol iminent.

Aprobă șau dezaprobă un anumit comportament 
șau o dișcut�ie.

Duce la î�ndeplinire toate lucrurile minunate care 
ajung la ea, cu condit�ia ca mintea conș�tientă șă nu le 
intercepteze ș� i șă nu intervină î�n deșfăș�urarea î�nfăptu-
irii lor.

* David V. Bușh (1882-1959) – autorul unor cărți deșpre proșperitate 
și deșpre puterea șubconștientului; a șcriș Practical Psychology and Sex 
Life în anul 1924. (n. red.)
** Clarence W. Winbigler (n. în 1853) – ca medic și chirurg, ș-a aflat 
printre liderii din Kanșaș ai aceștei profeșii. (n. red.)  



30 Duhul din mintea ta

Vindecă corpul ș� i î�l ment�ine șănătoș, dacă ește cât 
de cât î�ncurajată.”

Ește, pe șcurt, cea mai puternică fort�ă din viat�ă, ș� i, 
atunci când ește î�ndrumată adecvat, ește cea mai benefică. 
Dar, la fel ca un fir prin care trece curentul electric, fort�a ei 
diștructivă ește la fel de mare. Poate șă î�t�i fie ori șlujitor, ori 
ștăpân. I�t�i poate aduce rău șau bine.

Reverendul William T. Walsh* explică foarte clar aceaștă 
idee î�ntr-o carte pe care tocmai a publicat-o:

„Latura noaștră șubconș�tientă șe numeș�te minte șu-
biectivă, fiindcă nu decide ș�i nu comandă. Ea ește mai degra-
bă un șupuș decât un conducător. Prin natura ei, face ceea ce 
i se spune sau ceea ce îți dorești în adâncul sufletului.

Mintea șubconș�tientă î�ndrumă toate proceșele vitale 
ale corpului. Nu te gândeș�ti conș�tient la reșpirat�ie. De fie-
care dată când tragi aer î�n piept, nu trebuie șă te gândeș�ti, 
șă decizi, șă dai comanda. Are grijă mintea șubconș�tientă. 
Nu ai foșt deloc conș�tient că reșpiri cât ai citit aceaștă pagi-
nă. La fel ștau lucrurile cu mintea ș� i cu circulat�ia șângelui. 
Inima ește un muș�chi, la fel ca muș�chiul brat�ului tău. Nu 
are puterea șă șe miș� te șingură șau șă act�ioneze î�ntr-o 
anumită direct�ie. Numai mintea, numai ceva ce poate șă 
gândeașcă poate șă ne conducă muș�chii, inclușiv inima. Nu 
eș� ti conș� tient că dai comenzi inimii șă bată. De așta șe 
ocupă mintea șubconș�tientă. S� i la fel ștau lucrurile ș� i cu 
așimilarea hranei, cu conștruirea ș� i repararea corpului. 
De fapt, mintea șubconș�tientă are grijă de toate proceșele 
vitale”.

*  William Thomaș Walșh (1891-1949) – iștoric, educator și șcriitor. 
(n. red.)


