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PRZEDMOWA
Cz∏owiek jest istotà boskà, przez Boga stworzonà na jego obraz i podobieƒstwo. Posiada przez to wielki potencja∏ i si∏´. Tymczasem wi´kszoÊç z nas patrzy na Êwiat oczami
niewolnika – z obawà i poczuciem bezsilnoÊci wobec praw natury i praw rzekomo nami
rzàdzàcych.
Obawiamy si´ losu, pecha, choroby, wypadku, nag∏ego nieszcz´Êcia, niezawinionego
gniewu, wrogoÊci, samotnoÊci...czujemy si´ przedmiotem w czyichÊ r´kach. Tymczasem
cz∏owiek – z racji tego kim jest i kto go stworzy∏ – winien czuç si´ podmiotem zdarzeƒ, jakie si´ wokó∏ niego dziejà. Powinien mieç ÊwiadomoÊç posiadanej si∏y, która umo˝liwia mu
kierowanie swym ˝yciem; powinien zrzuciç kajdany w∏asnej s∏aboÊci, l´ku, gniewu, zazdroÊci, pychy, chciwoÊci... i przestaç byç wi´êniem samego siebie i w∏asnej cielesnoÊci.
TreÊç niniejszej ksià˝ki zawiera moc cennych, a jak˝e zadziwiajàco prostych prawd
o nas samych i o b∏´dach jakie pope∏niamy na ka˝dym niemal kroku, a które nie pozwalajà nam przekroczyç granicy dzielàcej przedmiotowoÊç od podmiotowoÊci. Ka˝dy po jej lekturze skieruje swà myÊl w zupe∏nie innà – prawid∏owà stron´.
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MOC DUCHA NAD CIA¸EM
Los nasz zale˝ny jest od naszego myÊlenia; mo˝emy staç
si´ tym, czym byç pragniemy, dokonaç, czego chcemy, jeÊli naszemu pragnieniu towarzyszy myÊl odpowiednia.
“Bóstwo kszta∏tujàce nasze losy jest w nas samych: jest
naszà w∏asnà jaênià”.

Na d∏ugi czas przed Êmiercià Henryka Irwinga, lekarz ostrzega∏ go, by nie gra∏ swej s∏awnej roli
w sztuce “Dzwony”, z powodu ogromnego napi´cia uczucia, w jakie wprawia∏a go ta rola. Ellen
Terr, przez d∏ugie lata pierwsza artystka jego trupy, w swej biografii pisze o nim, co nast´puje: “Ilekroç s∏ysza∏ dêwi´k dzwonów, serce bi∏o mu niemal do p´kni´cia. Za ka˝dym razem blad∏ straszliwie, a nie by∏o w tym sztuczki aktorskiej, lecz wyobraênia tak silnie oddzia∏ywa∏a na cia∏o”.
Jego Êmierç jako “Mateusza”, Êmierç cz∏owieka silnego, zdrowego, by∏a zupe∏nie innà od wszystkich podobnych scen, jakie odtwarza∏ na deskach teatru. W tej roli umiera∏ rzeczywiÊcie – z tak
ogromnà intensywnoÊcià uczucia prze˝ywa∏ Êmierç. Oczy stawa∏y mu w s∏up, twarz stawa∏a si´
szarà, a wszystkie cz∏onki kostnia∏y.
Nic te˝ dziwnego, ˝e za pierwszym przekroczeniem zakazu lekarza, kiedy Irving w Bradfordzie
wystàpi∏ w “Dzwonach”, serce jego nie zdo∏a∏o wytrzymaç strasznego napi´cia, dwadzieÊcia cztery godziny po owym odtworzeniu Êmierci Mateusza zakoƒczy∏ ˝ycie. Lekarze zapewniajà, ˝e ju˝ nast´pnego wieczora po “Dzwonach”, grajàc Beckett’a, by∏ przez ca∏y czas konajàcym. Tylko wielkie
podniecenie grà i o˝ywiajàcy wp∏yw audytorium o par´ godzin opóêni∏y zgon.
Aktorzy doÊwiadczajà nieraz, ˝e, wyst´pujàc mimo choroby, chwilowo zapominajà najzupe∏niej
o swych cierpieniach i dolegliwoÊciach, podtrzymywani ambicjà osobistà i osza∏amiajàcym wp∏ywem audytorium. Edward H. Sothern powiada, ˝e na scenie czuje ogromne spot´gowanie czynnoÊci mózgu, idàce w parze z podnieceniem fizycznym.“Nawet powietrze, które wówczas wch∏aniam,
wydaje mi si´ bardziej podniecajàcym. Zm´czenie opuszcza mnie u wejÊcia na scen´ i nieraz odegra∏em rol´, nie czujàc ˝adnych dolegliwoÊci, gdy w∏aÊciwie powinienem by∏ le˝eç w ∏ó˝ku jako pacjent”. S∏awni mówcy, wielcy kaznodzieje i znakomici Êpiewacy przytaczajà podobne fakty ze swego ˝ycia.
“Imperatywna koniecznoÊç“ zmuszajàca aktora do gry mo˝liwie najlepszej, bez wzgl´du na to,
czy ma na nià ochot´ lub nie, jest si∏à, której zwyk∏e cierpienie czy dolegliwoÊç fizyczna st∏umiç nie
zdo∏ajà. Nieraz zdaje si´ nam, ˝e nie potrafimy ˝adnà miarà podjàç potrzebnego wysi∏ku, a jednak
w chwili rozstrzygajàcej, pod naporem koniecznoÊci imperatywnej, despotycznej, przychodzi nam
z pomocà si∏a w nas utajona, odpowiadajàc na nasz zew – i oto spe∏niamy to, co pierwotnie wydawa∏o si´ niemo˝liwoÊcià.
Âpiewacy czy aktorzy nies∏ychanie rzadko czujà si´ zmuszeni przez chorob´ do odst´powania
swej roli bodaj na jeden wieczór; natomiast, nie majàc zaj´cia lub podczas wakacji, znacznie cz´Êciej jej ulegajà. Zwykli oni mówiç, ˝e nie mogà sobie pozwalaç na chorob´, gdy czeka ich teatr.
“Nie chorujemy – twierdzi∏ pewien aktor – gdy˝ nie mo˝emy sobie pozwoliç na taki zbytek. Rzàdzi
nami “mus”, a jakkolwiek nieraz si´ zdarza∏o, ˝e jako prywatny cz∏owiek niewàtpliwie pozosta∏bym
w ∏ó˝ku – majàc wystàpiç na scenie, musia∏em zwalczaç atak choroby. Nie jest to fikcjà, ˝e si∏a woli jest najlepszym Êrodkiem wzmacniajàcym, a aktorzy dobrze wiedzà o tym, ˝e muszà zawsze
mieç sporà jego doz´ pod r´kà. Zna∏em aktora cierpiàcego tak strasznie z powodu zapalenia reumatycznego, ˝e nawet o lasce nie móg∏ przebyç drobnej odleg∏oÊci z hotelu do teatru; z chwilà jednak
gdy us∏ysza∏ g∏os wzywajàcego go inspicjenta, wchodzi∏ na scen´ z zupe∏nà swobodà i wdzi´kiem,
ca∏kowicie zapominajàc o bólach, które przed chwilà mu dokucza∏y. Silniejsza pobudka unicestwia∏a s∏abszà, czyni∏a go chwilowo nieczu∏ym na cierpienie. Inna myÊl, nami´tnoÊç czy wzruszenie zabija∏y ból, który po odegraniu roli z powrotem czyni∏ z aktora owego kalek´.
Pod Appomatox genera∏ Gront cierpia∏ z powodu reumatyzmu; ujrzawszy jednak bia∏à choràgiew obwieszczajàcà, ˝e Lee gotów si´ poddaç, z radoÊci nie tylko zapomnia∏ o swej chorobie, lecz
zosta∏ z niej zupe∏nie uleczony – przynajmniej na pewien czas.
Ogromny wstrzàs nerwowy spowodowany trz´sieniem ziemi w San Francisco przywróci∏ w∏adz´ w cz∏onkach cz∏owiekowi od pi´tnastu lat sparali˝owanemu. Opowiadano te˝ o mnóstwie in-
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nych cudownych uleczeƒ, wprost momentalnych. Kobiety i m´˝czyêni od d∏u˝szego czasu bezsilni i zaledwie mogàcy si´ trzymaç na nogach, w chwili strasznej katastrofy i w obliczu groênej sytuacji pracowali jak si∏acze, dêwigajàc na ramionach dzieci i dobytek, by je umieÊciç w bezpiecznym
miejscu.
Nigdy nie dowiemy si´, ile zdo∏amy przetrzymaç, dopóki nie zostaniemy wystawieni na prób´.
Niejedna tkliwa matka, która sàdzi∏a, êe nie prze˝yje Êmierci dziecka, musia∏a kolejno pogrzebaç
wszystkie dzieci i m´˝a, nadto utraciç mienie do ostatniego grosza i jeszcze zachowa∏a si∏´ do ˝ycia. W potrzebie odzywa si´ w nas g∏´boko utajona si∏a, zdolna podo∏aç wszystkiemu.
Trwo˝liwe dziewcz´ta, wzdrygajàce si´ na samà myÊl o Êmierci, w pewnych fatalnych chwilach
wst´powa∏y w krain´ cienia bez l´ku i szemrania. Umiemy z cudownym m´stwem stawiç czo∏a nieuniknionemu niebezpieczeƒstwu. Niejedna delikatna kobieta z bohaterskà odwagà k∏ad∏a si´ na stole operacyjnym, jakkolwiek wiedzia∏a, ˝e chodzi o ˝ycie lub Êmierç. Ta sama jednak kobieta gotowa by∏a umrzeç z trwogi przed jakimÊ nieokreÊlonym niebezpieczeƒstwem. Bo w∏aÊnie niepewnoÊç wytwarza trwog´, która swym zabójczym dzia∏aniem zatruwa wyobraêni´ i czyni z nas tchórzy. Cz∏owiek cofajàcy si´ przed uk∏uciem szpilki, w zwyk∏ych warunkach nie pozwalajàcy sobie wyrwaç z´ba bez Êrodków uÊmierzajàcych, znalaz∏szy si´ w miejscowoÊci pozbawionej lekarza, znosi amputacj´ r´ki lub nogi spokojniej, ni˝ w domu zniós∏by wyci´cie nagniotka Widzia∏em mnóstwo
ludzi idàcych w Êmiertelny bój bez cienia trwogi. W ka˝dym z nas tkwi bowiem jakaÊ si∏a, która w
chwili katastrofy podtrzymuje nas i czyni zdolnymi do przetrzymania wszystkiego. Tà si∏à utajonà
jest Bóg, który w nas ˝yje. Oto dzielni stra˝acy nie cofajà si´, mimo ˝e wszystkie Êrodki ratunku zosta∏y im odci´te. Ostatnia lina sp∏on´∏a, ostatnia drabina, którà im podano,rozsypa∏a si´ w popió∏,
a oni ciàgle jeszcze w p∏onàcej wie˝y, sto stóp ponad ˝agwiàcym dachem. Ostatecznie wie˝a zapad∏a si´ z nimi w morze p∏omieni, a oni do ostatniej chwili nie okazali tchórzostwa.
W Deadwood, miejscowoÊci le˝àcej w po∏udniowej Dakocie, opowiadano mi, ˝e w dawniejszych
czasach, zanim zaprowadzono tam Êrodki komunikacji, jak telefon, kolej lub telegraf, mieszkaƒcy
musieli sprowadzaç lekarza na odleg∏oÊç stu mil angielskich, wobec czego pomoc lekarska by∏a niedost´pnà ludziom Êrednio zamo˝nym. Skutek by∏ taki, ˝e nauczono si´ polegaç na w∏asnej pomocy, a lekarza wzywano nader rzadko – w razie nieszcz´Êliwego wypadku lub ci´˝kiej choroby. Ca∏e
pokolenia wychowywa∏y si´ bez pomocy lekarskiej. Na pytanie, czy nigdy nie chorujà, otrzyma∏em
odpowiedê: “Nie, nie chorujemy po prostu dlatego, ˝e musimy byç zdrowi. Nie mo˝emy sobie pozwoliç na lekarza, a gdybyÊmy nawet mogli, sprowadzenie go tutaj trwa∏oby tak d∏ugo, ˝e chory
móg∏by umrzeç przed jego przybyciem”.
Jednym z najfatalniejszych wp∏ywów tzw. “wy˝szej cywilizacji” jest os∏abienie w nas wiary w si∏´ odpornoÊci wobec chorób. W naszych wielkich miastach ciàgle czyni si´ przygotowania na wypadek choroby. Wyczekuje si´ jej, uprzedza jej nadejÊcie i w rezultacie choroba przychodzi. Lekarz
mieszka na ka˝dej prawie ulicy, na ka˝dym rogu mamy aptek´, a w∏aÊnie owa mo˝liwoÊç wezwania w ka˝dej chwili lekarza lub zakupienia lekarstw czyni ludzi coraz bardziej zale˝nymi od pomocy
z zewnàtrz, a mniej zdolnymi do pokonywania niedyspozycji.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zwyczaj ciàg∏ego wzywania lekarza, panujàcy w niektórych rodzinach,
znacznie przyczynia si´ do rozbudzenia w dziecku stanu chorobliwego; ˝e fakt, i˝ z powodu najl˝ejszej oznaki jakiegoÊ zaburzenia w organiêmie niejedna matka zasi´ga od razu pomocy lekarskiej,
przyczynia si´ do wytworzenia w wyobraêni dziecka obrazu choroby, lekarza, lekarstw, pozostawiajàc fatalny Êlad na ca∏e ˝ycie.
Nadejdzie czas, kiedy poj´cie dziecka i lekarstwa wzajemnie b´dà si´ wykluczaç. Skoro dzieci b´dà otaczane odpowiednià atmosferà myÊlowà, gdy przyzwyczaimy je do myÊli pe∏nych mi∏oÊci,
prawdy i harmonii, rzadko b´dzie im potrzeba lekarza i apteki. Istniejà juê dziesiàtki tysi´cy rodzin,
które w ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat nie za˝ywa∏y lekarstw i nie wzywa∏y ˝adnego lekarza. Coraz
bardziej ustala si´ przekonanie, ˝e nadejdzie czas, kiedy wiara w potrzeb´ wzywania kogoÊ, by nas
skleja∏ i poprawia∏ dzie∏o Wszechmocnego, nale˝eç b´dzie do przesz∏oÊci. Stwórca nie móg∏ szcz´Êcia, zdrowia i dobrobytu ludzi uzale˝niç od sàsiedztwa lekarza. Najdoskonalszego ze swych stworzeƒ nie móg∏ zdaç na ∏ask´ przypadku, srogiego losu lub przeznaczenia; nie móg∏ ˝ycia i zdrowia
swych dzieci uczyniç zale˝nymi od bliskoÊci Êrodków leczniczych; nie móg∏ umieÊciç ich tam, gdzie
˝yciem, zdrowiem i szcz´Êciem rzàdzi taki Êlepy przypadek, jak istnienie w pobli˝u jakiejÊ roÊliny
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lub kruszcu zawierajàcego potrzebny Êrodek leczniczy. Czy nie rozsàdniej jest wierzyç, ˝e Êrodki
przeciw wielkim cierpieniom Bóg z∏o˝y∏ w duchu samego cz∏owieka, gdzie w ka˝dej chwili sà mu
dost´pne, zamiast sàdziç, ˝e umieÊci∏ je w zio∏ach i minera∏ach rosnàcych na drugim kraƒcu ziemi
i dost´pnych tylko drobnej cz´Êci ludzkoÊci, gdy niezliczone miliony umierajà, nie wiedzàc o ich istnieniu?
W ka˝dym cz∏owieku istnieje utajona si∏a, moc ˝ycia niezniszczalnego, nieÊmiertelny pierwiastek
zdrowia, który nale˝ycie rozwini´ty uleczy∏by wszystkie nasze dolegliwoÊci i dostarczy∏by balsamu
na wszelkie rany, jakie Êwiat nam zadaje.
Nies∏ychanie rzadko zdarza si´, by ktoÊ podda∏ si´ chorobie, majàc wziàç czynny udzia∏ w jakiejÊ
uroczystoÊci. Ludzi chronicznie chorych uleczano nieraz przez z∏o˝enie na nich jakiejÊ wielkiej odpowiedzialnoÊci. Âmierç jakiegoÊ cz∏onka rodziny, utrata majàtku lub inne nieszcz´Êcie wyrywa∏o
ich gwa∏tem z odr´twienia i odciàga∏o ich myÊli od osobistych cierpieƒ i dolegliwoÊci, które te˝ stopniowo zanika∏y. Tysiàce kobiet, które pod∏ug wszelkiego prawdopodobieƒstwa dawno by umar∏y,
cieszy si´ dziÊ wzgl´dnym zdrowiem jedynie dzi´ki temu, ˝e koniecznoÊç wyrwa∏a je z kr´gu ich
smutnych myÊli i zmusi∏a staraç si´ o innych, pracowaç dla nich i troszczyç si´ o ich losy. Mnóstwo
ludzi po∏o˝y∏oby si´ do ∏ó˝ka, gdyby mogli sobie pozwoliç na ten zbytek, lecz potrzeba nasycenia
g∏odnych ˝o∏àdków, przyodziania zzi´bni´tych dzieci i inne obowiàzki dyktowane koniecznoÊcià ˝yciowà zmuszajà ich do pracy, bez wzgl´du na to, czy majà na nià si∏y.
Jak˝e wiele Êwiat zawdzi´cza temu imperatywnemu przymusowi – temu energicznemu wysi∏kowi, na jaki si´ zdobywamy w chwili rozpaczy, gdy pozbawieni wszelkiej pomocy z zewnàtrz, zmuszeni jesteÊmy zebraç wszystkie si∏y, jakie w nas drzemià, by si´ wydobyç z ci´˝kiej sytuacji! Mnóstwo wielkich rzeczy dokona∏o si´ w Êwiecie pod naciskiem tego “musu”.
KoniecznoÊç – to ostrogi nieocenione, które pomog∏y ludziom przezwyci´˝yç nieprawdopodobne przeszkody i zdzia∏aç istne cuda. Ka˝dy cz∏owiek, o ile jest czegoÊ wart, czuje w sobie si∏´, która go ciàgle prze naprzód i zmusza do ustawicznego doskonalenia si´. Ch´tnie czy niech´tnie wytrwa jednak przy swym zadaniu, party owà wewn´trznà pobudkà.

UBÓSTWO JAKO S¸ABOÂå DUCHA
Najgorszà stronà ubóstwa jest myÊ∏ o ubóstwie. Przekonanie, ˝e
jesteÊmy ubodzy i nimi pozostaç musimy, stanowi fatalnà przeszkod´ uniemo˝liwiajàcà wydobycie si´ z istniejàcego stanu.
MyÊl o ubóstwie wi´zi nas w stanie ubóstwa i wytwarza warunki
ubóstwa.

Ubóstwo jest stanem anormalnym. Sprzeciwia si´ naturze ludzkiej. Jest zaprzeczeniem bóstwa w cz∏owieku. Stwórca nie chcia∏, by któreÊ z jego dzieci by∏o ˝ebrakiem lub niewolnikiem. W cudownej konstrukcji cz∏owieka nic nie wskazuje na to, by zosta∏ stworzony do ˝ycia w ubóstwie. Przeznaczenie jego jest
wy˝sze niê ustawiczna niewola dla zdobycia chleba.
Nikt nie mo˝e rozwinàç ca∏kowicie swych si∏, wydobyç najlepszych swych pierwiastków, dopóki bieda o∏owiem cià˝y mu u nóg – dopóki jest ograniczany, gn´biony, zdany na ∏ask´ przygn´biajàcych warunków. Biedak, zmuszony walczyç przede wszystkim o zaspokojenie potrzeb najniezb´dniejszych, nie mo˝e byç niezale˝ny. Nie mo˝e uregulowaç swego ˝ycia; cz´sto nie mo˝e sobie pozwoliç na wypowiedzenie swego poglàdu ani nawet na posiadanie przekonaƒ osobistych. Nie mo˝e nawet ˝yç w przyzwoitym
i zdrowym mieszkaniu Niechaj, kto chce, Êpiewa hymny na czeÊç ubóstwa, niemniej pozostaje ono
w swej formie ostatecznej przekleƒstwem, które zaw´˝a, zuba˝a natur´ ludzkà, zabijajàc w niej ambicj´.
Pozbawia radoÊci i nadziei, a cz´sto rozwija w cz∏owieku najgorsze pop´dy i zabija mi∏oÊç u ludzi, którzy
w innych warunkach mogliby ˝yç szcz´Êliwie.
Przeci´tnemu cz∏owiekowi trudno jest zachowaç swà wartoÊç pod naporem n´dzy. Zgn´biony, sk∏opotany, zad∏u˝ony, zmuszony liczyç si´ z ka˝dym groszem, nie mo˝e ˝adnà miarà zachowaç godnoÊci i szacunku dla siebie, które pozwalajà cz∏owiekowi chodziç z podniesionà g∏owà i swobodnie patrzeç ludziom
w oczy. Niewàtpliwie istnia∏y dusze nies∏ychanie rzadkie i pi´kne, które mimo ostatecznej n´dzy pozosta-
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wi∏y po sobie Êwiadectwo ˝ycia dostojnego i które ludzkoÊç na wieki zachowa w pami´ci; z drugiej jednak strony ile˝ to istot ludzkich n´dza wtràci∏a w otch∏aƒ bezdennà!
Wsz´dzie widzimy Êlady gn´biàcego, t∏oczàcego, zatruwajàcego ubóstwa. Potworne jego Êlady napotykamy co dnia. Czytamy je na twarzach przedwczeÊnie postarza∏ych i w smutnych oczach dzieci, które
nigdy nie zazna∏y dzieciƒstwa i od urodzenia noszà na sobie pi´tno przekleƒstwa n´dzy. Widzimy, jak cieniem smutku przes∏ania m∏ode twarze, niszczy najpi´kniejsze ambicje i ka˝e wi´dnàç najÊwietniejszym
zdolnoÊciom. Ubóstwo jest znacznie cz´Êciej przekleƒstwem ni˝ b∏ogos∏awieƒstwem, a ci, którzy je s∏awià , na pewno nie chcieliby si´ poddaç jego ci´˝kim warunkom.
Pragnà∏bym ka˝dego m∏odego cz∏owieka przejàç najwy˝szym strachem i obrzydzeniem dla ubóstwa;
pragnà∏bym daç mu ÊwiadomoÊç goryczy, poni˝enia i wszystkich zabójczych p∏ynàcych stàd skutków.
Ubóstwo spowodowane nieszcz´Êliwym zbiegiem okolicznoÊci nie jest haƒbà. Wspó∏czujemy
ludziom, którzy wskutek choroby lub nieszcz´Êcia popadli w ubóstwo. Haƒbà jest jednak, gdy cz∏owiek
nie czyni wszystkiego, co w jego mocy, aby polepszyç swà sytuacj´. Pot´piamy przeto ubóstwo, którego mo˝na by∏o uniknàç, a które jest wynikiem rozpusty, niedbalstwa, niezaradnoÊci, braku systemu w pracy lub lenistwa; pot´piamy ubóstwo spowodowane brakiem nale˝ytego wysi∏ku, bezmyÊlnoÊcià lub innà
jakàÊ przyczynà, której mo˝na by∏o zapobiec.
Ka˝dy cz∏owiek powinien si´ wstydziç ubóstwa spowodowanego z jego winy, nie tylko dlatego, êe
Êwiadczy ono niepochlebnie o jego zdolnoÊciach i pozwala ludziom myÊleç o nim ujemnie, lecz tak˝e dlatego, ˝e on sam musi o sobie myÊleç ujemnie.
Dla wielu ofiar ubóstwa najgorsze z∏o tkwi w braku ufnoÊci, i˝ potrafià wybrnàç z n´dzy. S∏yszà ustawicznie, ˝e biednym ludziom brak sposobnoÊci do dêwigni´cia si´ z ci´˝kich warunków, ˝e ustrój kapitalistyczny zmusi ich niebawem do pracy dla dobra innych, a˝ stopniowo tracà wiar´ we w∏asne si∏y i popadajà w stan beznadziejnoÊci.
Nie pomijam wcale bezlitosnych, okrutnych praktyk wielu bogaczy, niesumiennego post´powania
i mia˝d˝àcych warunków wytworzonych przez rozmaitych polityków i finansistów, pragn´ jednak pokazaç biedakowi,˝e mimo wszystko mnóstwo ludzi biednych polepsza swe warunki ˝yciowe, wi´c i on nie
powinien traciç nadziei. Sam fakt, ˝e z roku na rok tylu ludzi wydobywa si´ z sytuacji, którà on uwa˝a za
przeszkod´ fatalnà, uniemo˝liwiajàcà polepszenie si´ stosunków, powinien go przekonaç, ˝e i on potrafi
opanowaç wrogie warunki.
Z chwilà, gdy cz∏owiek traci zaufanie do siebie, nast´puje w nim stopniowy zanik zdolnoÊci mogàcych
mu pomóc w zdobyciu powodzenia i ˝ycie staje si´ jednà m´czarnià. Traci ambicj´ i energi´, nie przywiàzuje wagi do zewn´trznego wyglàdu, nie zadaje sobie trudu, by praca jego wypad∏a nale˝ycie, staje
si´ pod ka˝dym wzgl´dem opiesza∏ym i niedba∏ym, a skutkiem tego – coraz mniej zdolnym do przezwyci´˝enia ubóstwa.
Nie mogàc zachowaç pozorów i ˝yç na takiej stopie jak bogaci sàsiedzi, ludzie biedni cz´sto tracà odwag´ i nie próbujà w danych warunkach urzàdziç si´ mo˝liwie najlepiej. Nie napinajà ca∏ej energii i nie
starajà si´ nawet przezwyci´˝yç swego ubóstwa. Najbardziej zaÊ parali˝ujàcy wp∏yw na charakter wywiera sk∏onnoÊç do pogodzenia si´ z ci´˝kimi warunkami, zamiast uwa˝ania ich za coÊ anormalnego i zwalczania ze wszech si∏.
Samo ubóstwo nie jest jeszcze takim z∏em, jak myÊl o ubóstwie. Przekonanie, ˝e jesteÊmy ubodzy i takimi pozostaç musimy, najfatalniej oddzia∏uje na cz∏owieka. Ten stan ducha, to bierne trwanie w ubóstwie,
przyzwyczajanie si´ do niego, stopniowe wyrzekanie si´ walki z nim, wywiera wp∏yw niszczycielski. ˚ywiàc ˝ebracze myÊli, zawsze b´dziesz ˝ebrakiem, myÊli o ubóstwie uczynià ci´ cz∏owiekiem ubogim,
a myÊlàc o niepowodzeniu, Êciàgniesz na siebie niepowodzenie. Magnes przyciàga tylko przedmioty doƒ
podobne. Jedynym organem, którym cz∏owiek mo˝e coÊ przyciàgaç, jest jego umys∏, a umys∏ ten jest taki sam jak ˝yjàce w nim myÊli; jeÊli w umyÊle cz∏owieka t∏ucze si´ trwoga lub myÊli o ubóstwie, na nic
nie zdadzà si´ ˝adne wysi∏ki – umys∏ taki musi przyciàgaç ubóstwo.
Zdà˝asz zawsze w tym kierunku, ku któremu zwrócone sà twe oczy. JeÊli zwracasz si´ stale ku ubóstwu, nie mo˝esz si´ spodziewaç nadmiaru. JeÊli ka˝dy twój krok zmierza ku niepowodzeniu, nie moêesz
wszak spodziewaç si´ zwyci´stwa.
JeÊli przezwyci´˝ymy wewn´trzne ubóstwo, ∏atwiej zdo∏amy przezwyci´˝yç zewn´trzne, gdy˝ zmianie naszego stanu ducha odpowiada te˝ zmiana warunków zewn´trznych.
Znam m∏odego cz∏owieka, który dopiero przed paru laty zda∏ egzaminy uniwersyteckie w Yale; ów
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m∏ody, silny, barczysty m´˝czyzna twierdzi,˝e nie jest w stanie kupiç sobie nowego kapelusza i gdyby ojciec nie przysy∏a∏ mu po pi´ç dolarów tygodniowo, zginà∏by z g∏odu. Jest ofiarà zniech´cenia spowodowanego myÊleniem o ubóstwie. Powiada, ˝e nie wierzy, by kiedykolwiek mog∏o mu si´ coÊ powieÊç. Próbowa∏ rozmaitych rzeczy i nic mu si´ nie powiod∏o. Ciàgle te˝ powtarza, ˝e nie ma zaufania do swych
zdolnoÊci, ˝e ca∏e jego wykszta∏cenie by∏o chybione i ˝e nigdy nie wierzy∏ w mo˝noÊç powodzenia. Przerzuca∏ si´ tedy od jednego zaj´cia do drugiego i nic nie osiàgnà∏, skutkiem fa∏szywego toku swych myÊli.
JeÊli chcesz przyciàgnàç szcz´Êcie, musisz przede wszystkim wyzbyç si´ wszystkich wàtpliwoÊci. Dopóki wàtpienie staç b´dzie mi´dzy tobà a celem twych zabiegów, dopóty stanowiç b´dzie przeszkod´
nieprzezwyci´˝alnà. Musisz mieç wiar´. Nikt nie mo˝e osiàgnàç swego celu, ˝ywiàc g∏´bokie przekonanie, ˝e go nie osiàgnie. ¸atwa filozofia, streszczajàca si´ w formule “nie mog´”, zdruzgota∏a wi´cej istnieƒ
ni˝ cokolwiek innego. Wiara w siebie jest czarodziejskim kluczem otwierajàcym podwoje fortuny.
Cz∏owiek wiecznie narzekajàcy nie mo˝e mieç powodzenia. Zwyczaj widzenia wszystkiego w czarnych kolorach, mówienia o pechu, musi fatalnie oddzia∏ywaç na jego losy. Cz∏owiek stworzony zosta∏ do
noszenia g∏owy wysoko, a nie do zwieszenia jej ku ziemi; do wzbijania si´ w gór´, a nie do pe∏zania.
Pewien m∏ody cz∏owiek o wybitnych zdolnoÊciach i zajmujàcy powa˝ne stanowisko w Êwiecie przemys∏owym opowiada∏ mi niedawno, ˝e przez d∏ugi czas by∏ bardzo biedny, dopóki nie wyrobi∏ w sobie
silnego postanowienia pozbycia si´ ubóstwa, które poczà∏ uwa˝aç za chorob´ woli – uleczalnà. Odtàd
zaczà∏ kszta∏towaç w sobie myÊli o bogactwie, umacniajàc si´ w przekonaniu, ˝e potrafi zdobyç w Êwiecie znaczenie i fortun´. Uporczywie zwalcza∏ wi´c myÊl o ubóstwie i mo˝liwym niepowodzeniu, ca∏à si∏à woli kierujàc je ku powodzeniu i szcz´Êciu, a trwa∏e kszta∏towanie ducha w tym kierunku wyda∏o rezultat wprost cudowny. Wpierw zwyk∏ czyniç wszelkie mo˝liwe oszcz´dnoÊci. Jada∏ niedostatecznie i potrawy mo˝liwie najtaƒsze, nigdy prawie nie pozwala∏ sobie na tramwaj, nawet wówczas, gdy musia∏ przebywaç znaczne przestrzenie. Pod wp∏ywem nowego kierunku myÊlenia zmieni∏ ca∏kowicie dawny tryb
˝ycia: postanowi∏ chodziç do dobrych restauracji, wynajàç przyzwoite mieszkanie, staraç si´ zaznajomiç
z ludêmi kulturalnymi, którzy mogliby mu przyjÊç z pomocà. Ten tryb ˝ycia okaza∏ si´ bardzo dlaƒ korzystnym; ostatecznie zrozumia∏, ˝e to jego w∏asne gn´biàce myÊli odci´∏y go od Êwiata i Êrodków dêwigni´cia si´ z biedy. Obecnie, ˝yjàc dostatnio, powiada, ˝e suma którà wydaje, jest drobnostkà w porównaniu
z korzyÊciami, jakie naƒ sp∏ywajà dzi´ki szerszym widnokr´gom myÊlowym i zmienionemu nastrojowi
ducha.
Ciasne, zgn´bione umys∏y nie przyciàgajà fortuny. JeÊli zdobywajà mienie, to raczej przez ma∏ostkowe
oszcz´dzanie ni˝ przez poddanie si´ prawu bogactwa. Tylko szeroki, swobodny umys∏ przyciàga mienie,
gdy ciasny, ma∏ostkowy odcina przyp∏yw fortuny. Zwyci´˝a umys∏ pe∏en nadziei, zapa∏u i pogody. Optymizm jest budowniczym cieszàcym si´ powodzeniem, pesymizm natomiast mordercà powodzenia.
Optymizm jest wielkim twórcà – jest nadziejà, ˝yciem. Zawiera w sobie wszystkie twórcze i radosne czynniki Ducha. Pesymizm jest wielkim niszczycielem; mieÊci w sobie rozpacz i Êmierç. JeÊli utracisz mienie,
zdrowie, a nawet dobrà s∏aw´, zawsze jeszcze mo˝esz ˝ywiç nadziej´, o ile zdo∏asz zachowaç silnà wiar´ w siebie. Dopóki wypromieniowujesz z siebie wàtpienie i beznadziejnoÊç, dopóty towarzyszyç ci musi niepowodzenie. JeÊli pragniesz pozbyç si´ ubóstwa, musisz umys∏ swój utrzymywaç w nastroju produktywnym, twórczym. Do tego potrzebne ci sà myÊli pogodne, pe∏ne otuchy, twórcze. Pomnik musi byç
poprzedzony modelem. Chcàc ˝yç w nowym Êwiecie, musisz go wpierw widzieç swà myÊlà.
Gdyby ludzie, którzy raz podupad∏szy, uwierzyli, i˝ szcz´Êcie odwróci∏o si´ od nich na zawsze, znali
moc zwrócenia myÊli w innym kierunku, z ∏atwoÊcià zdo∏aliby rozpoczàç ˝ycie od nowa.
Znam rodzin´, której cz∏onkowie ca∏kowicie zmienili swe warunki ˝ycia, zmieniwszy wpierw nastrój ducha. ˚yli bowiem w atmosferze beznadziejnoÊci, przekonani, ˝e powodzenie mo˝e sprzyjaç wszystkim
innym, tylko dla nich pozostanie niedost´pne. Wierzyli Êwi´cie, ˝e skazani sà na wieczne ubóstwo, a dom
ich i ca∏e otoczenie czyni∏y istotnie wra˝enie ostatecznego upadku i zaniedbania. Mieszkanie pozbawione
wszystkiego, co uprzyjemnia ludziom pobyt, wia∏o pustkà i ch∏odem, wszyscy cz∏onkowie rodziny przedstawiali jeden obraz zgn´bienia. Pewnego dnia matka przeczyta∏a gdzieÊ, ˝e ubóstwo jest w znacznej
mierze s∏aboÊcià ducha i od razu postanowi∏a wyzbyç si´ myÊli gn´biàcych, zast´pujàc je stopniowo pogodà ducha i wiarà w przysz∏oÊç. Rych∏o mà˝ i dzieci przej´li si´ jej pogodà, co sk∏oni∏o ich do przestrzegania pozorów zewn´trznych, jak staranniejszy ubiór, schludne mieszkanie itp. Odsunàwszy od siebie obrazy biedy, pocz´li pracowaç energicznie i ufnie patrzeç w przysz∏oÊç, a po dwóch czy trzech latach, dom
ich i atmosfera uleg∏y zupe∏nej przemianie.
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Ka˝dy cz∏owiek musi przedstawiaç to, czym chce byç. Je˝eli chce mieç powodzenie, musi wyst´powaç tak, jak przystoi cz∏owiekowi majàcemu powodzenie. JeÊli pragnie bogactw, musi graç rol´ cz∏owieka bogatego. Zachowanie musi Êwiadczyç o pewnoÊci siebie; ka˝dy zbli˝ajàcy si´ do ciebie musi odnosiç to wra˝enie. Wyobraê sobie, ˝e najwi´kszy z ˝yjàcych aktorów ma odegraç rol´ przedstawiajàcà cz∏owieka, który w∏aÊnie dorabia si´ majàtku – odtworzyç charakter zaborczy, silny, samà swà obecnoÊcià pokonywujàcy wszelkie trudnoÊci. PrzypuÊçmy, ˝e aktor ten ubierze si´ jak bankrut, wejdzie na scen´ krokiem chwiejnym, niepewnym i b´dzie si´ zachowywa∏ jak cz∏owiek bez ambicji i energii, nie wierzàc ani
na chwil´ w mo˝noÊç zdobycia majàtku i powodzenia. Nast´pnie b´dzie si´ porusza∏ trwo˝nie, niepewnie, jakby si´ chcia∏ ciàgle usprawiedliwiaç, t∏umaczyç: “Nie wierz´ bym kiedykolwiek zdo∏a∏ osiàgnàç, co
zamierza∏em; zbyt to dla mnie trudne. Innym ludziom si´ udaje, lecz ja nigdy nie wierzy∏em, bym móg∏
zdobyç majàtek lub powodzenie. Widocznie nie przeznaczono mi nic dobrego. Jestem cz∏owiekiem
zwyczajnym, nie mam doÊwiadczenia ni wiary w siebie i by∏oby zwyk∏à zarozumia∏oÊcià, gdybym sobie
wmawia∏, ˝e kiedykolwiek zdob´d´ majàtek lub wp∏ywy”. Jakie wra˝enie wywar∏by taki aktor na audytorium? Czy wzbudzi∏by zaufanie do siebie lub przekona∏ innych o swej sile i energii, czy uwierzyliby, ˝e taki s∏abeusz zdo∏a opanowaç warunki i stworzyç fortun´? Czy przeciwnie – nie ods∏oni∏by publicznie swej
s∏aboÊci? Czy nie wzbudzi∏by Êmiechu, zabierajàc si´ do przezwyci´˝enia jakichÊ przeszkód?
Wyobraêmy sobie jeszcze m∏odego cz∏owieka, który, postanowiwszy si´ wzbogaciç, obnosi wsz´dzie
swe ubóstwo, rozpowiada wszystkim ˝e jest niezdolny do robienia majàtku, ˝e w ogóle ”nie ma szcz´Êcia” i przekonany jest, ˝e zawsze pozostanie biednym. Czy sàdzicie, ˝e cz∏owiek taki zdob´dzie kiedykolwiek majàtek? Czy cz∏owiek myÊlàcy o ubóstwie, mówiacy o ubóstwie, ˝yjàcy w ubóstwie, wyglàdajàcy na ˝ebraka, ubierajàcy si´ niedbale, mo˝e liczyç na powodzenie?
Wypleƒ ze swej duszy wszelkie wàtpienia i trwog´, wszystkie myÊli o ubóstwie i niepowodzeniu. Gdy
zaw∏adniesz swymi myÊlami i nauczysz si´ panowaç nad swym umys∏em, zdarzenia zewn´trzne zacznà
si´ stosowaç do twej woli. Zniech´cenie, l´k, powàtpiewanie, brak ufnoÊci w swe si∏y – oto zarodki, które zabi∏y szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç dziesiàtek tysi´cy ludzi.
Gdyby wszyscy ludzie ubodzy mieli si∏´ odwrócenia si´ od swych ci´˝kich i pos´pnych warunków,
a skierowania ducha ku myÊlom jasnym i pogodnym, gdyby zdobyli si´ na energiczne postanowienie
przezwyci´˝enia ubóstwa – takie przeobra˝enie w sferze ducha w krótkim czasie sprowadzi∏oby przewrót
we wszystkich dziedzinach naszego ˝ycia spo∏ecznego.
Nale˝a∏oby ka˝de dziecko wychowywaç w przekonaniu, ˝e czeka go szcz´Êcie, ˝e pi´kne rzeczy na
Êwiecie przeznaczone sà dla niego. Ta wiara by∏aby pot´˝nym czynnikiem w póêniejszym jego ˝yciu.
JeÊli jakiÊ m∏odzieniec postanawia zostaç lekarzem, otacza si´ w miar´ mo˝noÊci atmosferà medycznà. Mówi o medycynie, dopóki ca∏kowicie nie w˝yje si´ w medycyn´. Majàc zamiar zostania lekarzem,
nie b´dzie si´ otacza∏ atmosferà prawniczà, nie b´dzie czyta∏, mówi∏, myÊla∏ o prawie. Tak samo, pragnàc
zdobyç powodzenie, dobrobyt, musisz myÊleç o powodzeniu i dobrobycie.
Wytwórz w sobie niez∏omne przekonanie, ˝e w nadmiarze rzeczy dobrych, jakie Êwiat posiada w zapasie, ty równie˝ musisz mieç swój udzia∏, bez krzywdy dla bliênich. Tak ju˝ jest urzàdzone, byÊ móg∏
ubiegaç si´ o swà czàstk´ dobrobytu, który jest twoim prawem przyrodzonym. JesteÊ stworzony do powodzenia i przeznaczony do szcz´Êcia – bàdê wi´c zdecydowany i gotowy do osiàgni´cia swego przeznaczenia.
Gdy poweêmiesz silnà decyzj´ przezwyci´˝enia ubóstwa raz na zawsze, zatarcia wszelkiego jego Êladu w ubiorze, wyglàdzie, post´powaniu, mowie, uczynkach i mieszkaniu; gdy poka˝esz Êwiatu, jak cenny z ciebie materia∏ i nie pozwolisz, by ci´ uwa˝ano za niedo∏´g´, gdy ustawicznie b´dziesz kierowa∏ swà
myÊl ku lepszej przysz∏oÊci, postanowisz byç niezale˝nym za wszelkà cen´ i pod ˝adnym warunkiem nie
cofniesz si´ z tej drogi, rych∏o przekonasz si´ ze zdumieniem, jaka moc magnetyzujàca wstàpi w ciebie,
pot´gujàc wiar´ w twe si∏y, pewnoÊç i poczucie w∏asnej godnoÊci.
Sam fakt, ˝e myÊlà odwrócisz si´ od obrazów pos´pnych, od niepowodzenia i ubóstwa, ˝e b´dziesz
si´ stara∏ ze swych warunków ˝yciowych zrobiç, co da si´ najlepszego; ˝e zewn´trznym wyglàdem, twarzà, spojrzeniem, g∏osem, b´dziesz si´ umacnia∏ w energii i spokoju, zamiast chodziç ze zwieszonà g∏owà, j´czeç i narzekaç – sam ten fakt wytworzy w tobie nowego ducha, który powiedzie ci´ ku Êwiat∏u.
Nadzieja zajmie miejsce rozpaczy i uczujesz w sobie dreszcz nowej si∏y pulsujàcej w twych ˝y∏ach.
Tysiàce ludzi przezwyci´˝y∏o ubóstwo dzi´ki poznaniu wielkiej prawdy, ˝e urzeczywistniç zdo∏amy to,
co ustawicznie piastujemy w myÊli, wytrwale zdà˝ajàc do celu.
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PRAWO DOBROBYTU
“Duch wzbogaca cia∏o”

Jednà z najzgubniejszych idei, jakie kiedykolwiek zdoby∏y dost´p do umys∏u ludzkiego jest ta, ˝e na
Êwiecie nie ma doÊç dóbr dla wszystkich i ˝e przewa˝na cz´Êç ludzi musi ˝yç w ubóstwie, by drobna
garÊç mog∏a posiadaç bogactwa.
“Tu mówi si´ o bogactwie”. Ze zdumieniem przeczyta∏em niedawno ten napis w pewnym biurze przemys∏owym w Nowym Jorku. I pomyÊla∏em sobie: Ci ludzie majà powodzenie, poniewa˝ oczekujà powodzenia; nie uznajà po prostu ubóstwa i nie pozwalajà, by im na czymkolwiek zbywa∏o.
Do urzeczywistnienia jakiegoÊ marzenia potrzebna jest ustawiczna myÊl o nim jako o czymÊ realnym,
ju˝ istniejàcym. Chcàc zdobyç dobrobyt, nale˝y ciàgle o nim myÊleç, powtarzaç sobie raz po raz: “Wszystko, co posiada mój ojciec, moim jest. Pan jest moim pasterzem: nie mog´ zaznaç braku”. JeÊli w s∏owach
tych mieÊci si´ prawda – a wiecie, ˝e tak jest – w takim razie wszelkie braki i niedobory ˝yciowe sà czymÊ
anormalnym.
Wielka podstawowa zasada prawa dobrobytu polega na naszym nieroz∏àcznym zwiàzku z energià
twórczà wszechÊwiata. UÊwiadomiwszy sobie w ca∏ej pe∏ni t´ naszà dà˝noÊç, nie mo˝emy ju˝ nigdy zaznaç braku. Jedynie uczucie odosobnienia od niewyczerpanego êród∏a pe∏ni czyni nas bezsilnymi.
Dopóki si´ sami ograniczamy, uwa˝ajàc si´ za odosobnione, ma∏oznaczne, oderwane od wszechÊwiata atomy; dopóki sàdzimy, ˝e wielka pe∏nia, energia twórcza jest poza nami, w tajemniczy jakiÊ sposób
dost´pna jedynie nielicznym “majàcym szcz´Êcie”, dopóty nie zaczerpniemy nigdy ze êród∏a dobrobytu,
który jest naszym prawem przyrodzonym.
Skàd pochodzi ta z gruntu fa∏szywa idea, ˝e wszelkie dobra przynale˝ne sà drobnej garÊci, która z walki o byt wychodzi zwyci´sko? Wysz∏a ona z pesymistycznego poglàdu, i˝ niemo˝liwe jest, by wszyscy
ludzie byli bogaci i szcz´Êliwi, z myÊli ograniczajàcej iloÊç dóbr najbardziej przez ludzi po˝àdanych, z przekonania, ˝e nie starczy ich dla wszystkich, wobec czego drobna garÊç musi o nie walczyç rozpaczliwie,
samolubnie, a zwyci´zcami b´dà najpodst´pniejsi i najbezwzgl´dniejsi. Teoria ta jest zarówno fatalnà dla
post´pu jednostek, jak i ca∏ej ludzkoÊci. Nie po to ˝yjà niezliczone masy ludzi, by uganiaç si´ mia∏y w trudzie i mozole za drobnà czàstkà dóbr ˝yciowych, jakoby natura nie dostarczy∏a ich w iloÊci dostatecznej.
Wszystko czego ludzie potrzebujà i pragnà – o ile to jest korzystne dla ich rozwoju – istnieje w iloÊci dostatecznej. Weêmy rzecz najpotrzebniejszà – po˝ywienie. Stoimy dopiero u poczàtku pracy otwierajàcej
niezmierzone perspektywy dostarczania Êrodków ˝ywnoÊci przez Ameryk´. Sam stan Texas zdo∏a∏by ca∏y kontynent zaopatrzyç w ˝ywnoÊç, mieszkania i wszelkie wygody. Co do odzie˝y, to doÊç jest surowego materia∏u, by wszyscy mieszkaƒcy kraju mogli nosiç najdelikatniejsze tkaniny i purpur´. To samo odnosi si´ do wszelkich innych Êrodków majàcych s∏u˝yç naszym potrzebom oraz wygodom.
Dotkn´liÊmy dopiero powierzchni tej obfitoÊci, pod którà kryjà si´ dobrotliwe êród∏a, mogàce zaspokoiç
potrzeby ca∏ej ludzkoÊci.
Gdy ∏owcy wielorybów w New Bedford i innych portach bezczynnie trawili czas, gdy˝ wieloryby zosta∏y niemal doszcz´tnie wyt´pione, Amerykanie pocz´li si´ trwo˝yç, ˝e pozostanà w ciemnoÊciach – a˝ oto
z ziemi wytrysn´∏y obfite êród∏a oliwy. A gdy zaczà∏ nas ogarniaç l´k, ˝e êród∏a te si´ wyczerpià, nauka
obdarzy∏a nas elektrycznoÊcià.
Zgodnie z Newtonem wszyscy uczeni czujà doskonale, ˝e odkryliÊmy zaledwie drobne ziarnka piasku
na nieskoƒczonym wybrze˝u bogactw mogàcych zaspokoiç wszystkie potrzeby ludzkoÊci. Na wypadek
wyczerpania si´ np. pok∏adów w´gla istniejà po prostu niezliczone êród∏a wytwarzania ciep∏a i Êwiat∏a
w sposób chemiczny. To samo odnosi si´ do Êrodków ˝ywnoÊci. Najbardziej wykszta∏cony agronom
wie doskonale, ˝e wiedza jego jest dopiero w zaczàtkach, mimo ˝e obecnie z kilku morgów ziemi wydobywamy wi´cej ni˝ dawniej z obszarów kilkusetmorgowych. Niemniej nauka agronomii jest dotàd w powijakach. Zaczynamy si´ dopiero uczyç, w jaki sposób z powietrza wydobywaç azot i u˝yêniç nim ziemi´. Gdziekolwiek si´ zwrócimy, nauka ukazuje nam swe cudowne i niewyczerpane zapasy.
Na Êwiecie jest doÊç materia∏u budowlanego, ka˝dy cz∏owiek móg∏by mieç dom pi´kniejszy od pa∏aców Vanderbiltów czy Rotszyldów. Wszystko zosta∏o tak urzàdzone, by ka˝dy z nas by∏ bogaty i szcz´Êliwy, by mia∏ w nadmiarze wszystkiego, czego tylko serce jego mo˝e zapragnàç. PowinniÊmy ˝yç w prze-

9

Êwiadczeniu, ˝e istnieje nadmiar si∏ i ˝e z tego wielkiego êród∏a czerpaç mo˝emy tyle, ile nam potrzeba.
Jest coÊ anormalnego w warunkach ˝yciowych zmuszajàcych ludzi do wa∏´sania si´ po Êwiecie, niby
owcom Êciganym przez wilki. Jest coÊ anormalnego w fakcie, ˝e spadkobiercy niewyczerpanych bogactw troszczyç si´ muszà o chleb codzienny, trapieni trwogà i l´kiem nie pozwalajàcym im na chwil´
spokoju; ˝e ˝ycie ich jest jednà walkà z brakiem, jednym pasmem trosk i l´ku.Anormalnà jest ta wieczna
gonitwa za Êrodkami do ˝ycia, którego w takich warunkach nie mo˝na nawet uwa˝aç za ˝ycie.
Wi´kszoÊç ludzi wierzy po dziÊ dzieƒ w prawo wspó∏zawodnictwa. Uwa˝ajà je za konieczny regulator w interesach, w myÊl maksymy: “Wspó∏zawodnictwo jest ˝yciem przemys∏u”. GdybyÊmy tylko uÊwiadomili sobie jasno i czuli Êcis∏à swà ∏àcznoÊç ze êród∏em niewyczerpanym, wszelki brak ustàpi∏by sam
przez si´. Bo tylko poczucie odci´cia od owej wielkiej si∏y budzi w nas l´k, podobnie jak boi si´ dziecko
oddzielone od matki.
˚ycie wielu ludzi podobne jest do wielkiej pustyni, gdzieniegdzie tylko o˝ywionej k´pkà drzew zielonych i kwiatów, tulàcych si´ do drobnego êróde∏ka; ma∏à oazà, podtrzymywanà chwilowà nadziejà, b∏yskiem szcz´Êcia, które zjawi∏o si´ przelotnie,wbrew nastrojowi ducha nie sprzyjajàcego powstawaniu
szcz´Êcia. Powodzenie wielkie, prawdziwe, jest u wielu ludzi niepodobieƒstwem, gdy˝ wszelki przyp∏yw
do ich ducha jest zabarykadowany wàtpieniem, troskà i trwogà. Wykluczyli wszelkà mo˝liwoÊç pomyÊlnoÊci, która nie mo˝e nawiedziç duszy zgn´bionej, ciasnej, niedowierzajàcej.
Powodzenie jest produktem umys∏u twórczego. Umys∏ gn´biony trwogà, wàtpieniem, obni˝eniem w∏asnych si∏, jest negatywny, niezdolny od twórczoÊci, uniemo˝liwiajàcy wszelkà pomyÊlnoÊç i przyp∏yw si∏.
Nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek bogactwem, wi´c nie mo˝e go te˝ przyciàgaç. OczywiÊcie, ˝e ludzie nie odrzucajà rozmyÊlnie szcz´Êcia, powodzenia i dobrobytu, lecz nastrój duchowy wytworzony
przez trwog´, wàtpienie, brak wiary i ufnoÊci, bez ich wiedzy niszczy ka˝dy zarodek szcz´Êcia.
Wszelkie udr´ki i ograniczenia w naszym ˝yciu p∏ynà z niezdolnoÊci zjednoczenia si´ z wielkim êród∏em bogactw. Ograniczenia owe istniejà tylko w naszym umyÊle, gdy˝ w rzeczywistoÊci czeka nas nadmiar, z którego trzeba tylko umieç czerpaç. Bierzemy ma∏o, poniewa˝ ˝àdamy ma∏o, l´kajàc si´ czerpaç
dowoli z naszej spuÊcizny – korzystaç z bogactw b´dàcych naszym prawem przyrodzonym.
Natura nie uczyni∏a z nas ˝ebrakow; czynimy to my sami, obni˝ajàc w∏asne swe zdolnoÊci i si∏y. Przekonanie, ˝e bogactwa przeznaczone sà dla ludzi zdolniejszych, którym los bardziej sprzyja ni˝ nam – jest
z gruntu fa∏szywe i zgubne. Ludzie pozostajàcy w harmonii z prawem dobrobytu, zbierajà te˝ bujne ˝niwo fortuny; podczas gdy ludzie nie uznajàcy tego prawa, cz´sto nie majà z czego ˝yç.
Jedna z moich znajomych ma tak cudowne wyobra˝enie o ˝yciu i jego znaczeniu, ˝e rozmowa z nià
musi ka˝dego wzbogacaç. W ca∏ym jej post´powaniu a nawet otoczeniu nie ma Êladu pospolitoÊci.
Najprostsze zaj´cia spe∏niane przez nià, nabierajà pewnej godnoÊci, a nawet wielkoÊci. L´k i troska nie
majà do niej przyst´pu. Kocha wszystkich, wzajemnie przez wszystkich kochana. Do nikogo nie ma ˝alu
ani urazy, gdy˝ ca∏e jej ˝ycie jest pe∏ne s∏oƒca, radosne. Nie czuje braków, gdy˝ ufa i polega na nieskoƒczonym êródle bogactw. Sama te˝ jest bogatà w najprawdziwszym znaczeniu tego s∏owa. Tacy ludzie samym swym istnieniem wzbogacajà ˝ycie drugich.
Z drugiej strony znamy przecie˝ wszyscy bogaczy, którzy nigdy i niczym nie przejawiajà swych bogactw, gdy˝ natura ich jest skostnia∏a, ciasna i zakrzep∏a. Skàpstwo i samolubstwo wycisn´∏y z ich ˝ycia
wszelkie soki o˝ywcze, czyniàc ich podobnymi do pomaraƒczy, z których wyciÊni´to sok.
JeÊli sobie nale˝ycie uÊwiadomimy fakt, ˝e nie potrzebujemy spodziewaç si´ pomocy z zewnàtrz, ˝e
êród∏o bogactw nieprzebranych, strumieƒ boski, orzeêwiajàcy i gaszàcy pragnienie jest w nas samych,
wówczas nie mo˝emy ju˝ odczuwaç braków, gdy˝ wiemy i˝ wystarczy si´gnàç w g∏àb w∏asnej naszej
istoty, by dotrzeç do êróde∏ niewyczerpanych. B∏àd tkwi w tym, ˝e nie umiemy korzystaç z obfitoÊci, zespoliç si´ z twórczym êród∏em wszechistnienia.
Powiadajà o pewnym bardzo wybitnym cz∏owieku, ˝e nie umie wprost dostrzegaç ubóstwa. Umys∏ jego tak jest skonstruowany, ˝e wokó∏ widzi same tylko bogactwa, niez∏omnie wierzàc w prawo dobrobytu. ˚adne te˝ wàtpliwoÊci nie parali˝ujà nigdy jego przedsi´wzi´ç.
Ostatecznie mo˝na te˝ stwierdziç, ˝e osiàgamy w ˝yciu to, co stanowi g∏ównà oÊ naszych myÊli i pragnieƒ. Nasze post´powanie, Êrodowisko, warunki sà wp∏ywem naszych myÊli, kszta∏towaniem naszego
˝ycia. JeÊli koncentrujemy myÊl ko∏o ubóstwa, k∏adàc tym samym tam´ przyp∏ywowi obfitoÊci, jeÊli w myÊlach obni˝amy swà wartoÊç i mniemamy, ˝e najlepsze rzeczy na Êwiecie sà dla nas niedost´pne, to rozumie si´, ˝e osiàgamy to, wokó∏ czego skupialiÊmy swe myÊli. JeÊli natomiast skupialiÊmy myÊli wokó∏
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obrazów szcz´Êcia i dobrobytu, jeÊli wierzyliÊmy, ˝e najlepsze dobra ˝yciowe sà dla nas, gdy˝ mamy do
nich prawo przyrodzone jako przeznaczeni do pomyÊlnoÊci, jeÊli uczyniliÊmy wszystko, co w naszej mocy, by idea∏ ten urzeczywistniç, wówczas nasze otoczenie i warunki ˝yciowe b´dà odb∏yskiem naszych
myÊli, realizacjà pragnieƒ najg∏´bszych.
Istniejà natury przepe∏nione do g∏´bi bogactwem, wielkoÊcià i dostojnoÊcià. Potrzebujà tylko si´gnàç
w g∏àb w∏asnà, by z niej wydobyç niespo˝yte zasoby energii twórczej. TwórczoÊç jest dla nich funkcjà tak
naturalnà jak oddychanie. Nie znajà po prostu trwogi, powàtpiewaƒ, nieÊmia∏oÊci, braku ufnoÊci w swe si∏y. Sà pe∏ni wiary, odwa˝ni i bez trwogi. Sà Êwi´cie przekonani, ˝e istniejà êród∏a nieprzebrane wszelkich
dóbr, zdolne zaspokoiç wszystkie ich pragnienia. Taka pe∏nia duchowa, nastrój afirmatywny stwarza
prawdziwà si∏´ twórczà.
JeÊli mamy tak silnà wiar´ w prawo dobrobytu, ˝e ostatniego dolara wydajemy z takim spokojem i ufnoÊcià, jak gdybyÊmy posiadali jeszcze tysiàce – poznaliÊmy prawo êróde∏ niewyczerpanych. “HojnoÊç
sama si´ wzbogaca. ChciwoÊç oszcz´dza si´ a˝ do ubóstwa”.
Jako istoty majàce w sobie pierwiastek boski, przeznaczeni jesteÊmy do ˝ycia pi´knego i wspania∏ego;
przyjdzie te˝ czas, gdy ka˝dy m´˝czyzna czuç si´ b´dzie królem, a ka˝da kobieta królowà. Gdy wy˝sza
natura cz∏owieka zatryumfuje nad ni˝szà, przezwyci´˝ajàc w nim zwierz´, z widowni Êwiata zniknie ubóstwo, niewola i wyst´pek. Nadejdzie czas, ˝e najn´dzniejsza z ˝yjàcych dziÊ istot, b´dzie wi´kszà i wspanialszà od najwi´kszego i najwspanialszego cz∏owieka dni dzisiajszych. Plan stworzenia by∏by chybiony,
gdyby ka˝da istota ludzka nie zdo∏a∏a si´ udoskonaliç i w ca∏ej pe∏ni rozwinàç tkwiàcego w niej pierwiastka bóstwa.

KSZTA¸TOWANIE CHARAKTERU I ZDROWIA PODCZAS SNU
Jakkolwiek zgn´bionym i udr´czonym by∏eÊ w ciàgu dnia, nie uk∏adaj si´ do snu, zanim nie odzyskasz
równowagi ducha, pogody i spokoju umys∏u.
Fizjologowie twierdzà, ˝e nasze ca∏odzienne procesy duchowe trwajà w dalszym ciàgu we Ênie. Wra˝enie doznane tu˝ przed zaÊni´ciem, myÊli, które zajmowa∏y nasz umys∏, wywierajà na nas swój wp∏yw
d∏ugo po utracie ÊwiadomoÊci.
Powiadajà te˝, ˝e zmarszczki i inne oznaki staroÊci powstajà zarówno we Ênie, jak na jawie, wskazujàc, ˝e stan ducha naszego przed zaÊni´ciem oddzia∏uje bezpoÊrednio i silnie na cia∏o.
Mnóstwo ludzi pozbawia si´ najlepszych lat ˝ycia, kontynuujàc we Ênie szarpiàce i gn´biàce wra˝enia,
które trawi∏y ich w ciàgu dnia.
Tysiàce ludzi pracujàcych zawodowo prowadzi ˝ycie tak nat´˝ajàce, wyczerpujàce, nienormalne, ˝e
udajàc si´ na spoczynek, nie mogà myÊli swych uciszyç, skutkiem czego sen od nich odbiega lub jawi
si´ dopiero po ostatecznym wyczerpaniu. Ludzie ci sà tak poch∏oni´ci swym zaj´ciem, ˝e nie umiejà
wprost spoczàç, oderwaç si´ od swych myÊli; idà wi´c spaç ze wszystkimi troskami, podobnie jak wielb∏àd uk∏ada si´ na pustyni, dêwigajàc na grzbiecie ci´˝ary, którymi go ob∏adowano. A skutek jest taki, ˝e
zamiast zbudziç si´ rano z uczuciem odÊwie˝enia, odm∏odzenia, wstajà wyczerpani i postarzali. Sen nie
da∏ im si∏y, przyp∏ywu energii, mocy i zapa∏u do dalszej pracy.
Szarpiàce, wyczerpujàce wra˝enia dzienne, nie ust´pujàc w chwili zaÊni´cia, przeciwdzia∏ajà i niweczà
dodatni wp∏yw snu. Dowodzi to, jak donios∏e znaczenie posiada nastrój ducha przed zaÊni´ciem i jak bardzo nale˝y si´ staraç, by podczas snu wywiera∏ na cia∏o uzdrawiajàcy, krzepiàcy wp∏yw; umys∏ nasz nale˝y przygotowaç do snu bardziej ni˝ cia∏o. Kàpiel duchowa jest bardziej potrzebna ni˝ cielesna.
Przede wszystkim nale˝y si´ pozbyç szarpiàcych, rozstrajajàcych wra˝eƒ dnia – oczyÊciç niejako swoje domostwo ducha – usunàç wszystkie obrazy pos´pne, zniech´cajàce, a zastàpiç je jasnymi, pogodnymi, krzepiàcymi.
Pod ˝adnym warunkiem nie nale˝y udawaç si´ na spoczynek w usposobieniu smutnym, beznadziejnym lub te˝ w irytacji i rozgoryczeniu. DoÊç ju˝ jest êle, ˝e w chwili uniesienia odnosimy si´ do ludzi
z gniewem i goryczà; nie nale˝y jednak trwaç w tym stanie w dalszym ciàgu, gdy pobudka bezpoÊrednia
min´∏a i zatruwaç sobie snu. Nie wolno siebie samego dopuszczaç do takiej szarpaniny. ˚ycie jest zbyt
krótkie, zbyt cenne, by je marnowaç na myÊli bezproduktywne, podkopujàce zdrowie, trawiàce dusze.
Przynajmniej raz w ciàgu doby bàdê w zgodzie z ca∏ym Êwiatem. Nie mo˝esz pozwoliç, by podczas snu
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wrogowie twego szcz´Êcia coraz g∏´biej szerzyli w twym charakterze swe niszczycielskie obrazy Zatrzyj
je doszcz´tnie na tablicy swego ducha i dbaj, by w chwili zasypiania by∏a ona zawsze czysta, bez plam.
JeÊli w ciàgu dnia pozwoli∏eÊ si´ unieÊç z∏oÊci, kaprysowi, myÊlom zemsty lub zawiÊci, to wyma˝ je
z tablicy swego ducha i z nocà rozpocznij nowe ˝ycie. Bàdê pos∏uszny s∏owom Êw. Paw∏a: “Nie dozwól,
by s∏oƒce zasz∏o nad twym gniewem”.
JeÊli nie mo˝esz pozbyç si´ myÊli przykrych i dr´czàcych, to zmuÊ si´ do czytania jakiejÊ ksià˝ki dobrej, sugestywnej, która wyg∏adzi twe czo∏o, wprawi w usposobienie pogodne i ods∏oni ci ca∏à dostojnoÊç
i pi´kno ˝ycia, ˝e wstydziç si´ b´dziesz swych ma∏odusznych, ciasnych, niskich myÊli.
Przed udaniem si´ na spoczynek nape∏niaj swój umys∏ przyjemnymi wspomnieniami lub promiennymi marzeniami o przysz∏oÊci. Wyobra˝aj sobie, ˝e osiàgnà∏eÊ ju˝ swój cel i jesteÊ cz∏owiekiem zamo˝nym
szcz´Êliwym i wp∏ywowym. MyÊl o cz∏owieku, który jest twym najwa˝niejszym idea∏em, do którego starasz si´ upodobniç – o charakterze pi´knym, wspania∏omyÊlnym, g∏´bokim, pe∏nym mi∏oÊci dla wszechistnienia. Otaczajàc si´ tymi pi´knymi marzeniami, rych∏o odzyskasz równowag´, a pi´kne myÊli towarzyszyç ci b´dà we Ênie, wywierajàc krzepiàcy wp∏yw na stan ducha. åwiczàc si´ przez jakiÊ czas w tym
kierunku myÊlowym, zdo∏asz ca∏kowicie przetworzyç swe usposobienie i przed udaniem si´ na spoczynek b´dziesz stale otoczony myÊlami pi´knymi i dobrymi.
Pewnien wybitny przemys∏owiec skar˝y∏ si´ przede mnà, ˝e nie mo˝e ˝adnà miarà powstrzymaç
przed zaÊni´ciem toku swych myÊli. Cz∏owiek ten, pracujàcy w ciàgu dnia z ogromnym wyt´˝eniem
wszystkich si∏, ma nerwowy charakter, skutkiem czego umys∏ jego podniecony wra˝eniami dnia, w chwili zaÊni´cia pracuje z takim samym napi´ciem jak w ciàgu dnia. To go pozbawia znacznej cz´Êci snu,
a reszt´ jego czyni tak niespokojnà i m´czàcà, ˝e nazajutrz czuje si´ ca∏kiem wyczerpany.
Radzilem mu, by z chwilà zamkni´cia drzwi swego biura stara∏ si´ te˝ zamykaç drzwi swego umys∏u.
“Powinien pan – radzi∏em – zmieniç natychmiast kierunek myÊli tak samo, jak pan zmienia swe otoczenie
i ubranie, wróciwszy z biura do domu. Trzeba myÊli swe zwróciç ku rodzinie, braç udzia∏ w jej zabawach
i rozrywkach; mo˝e te˝ pan czytaç jakàÊ zajmujàcà i pe∏nà humoru lub te˝ wznios∏à i g∏´bokà ksià˝k´,
która wbrew pana woli i wiedzy, odwiedzie od m∏yna interesów. Pomocna mo˝e si´ okazaç te˝ daleka
przechadzka piesza lub konna; nape∏nienie p∏uc Êwie˝ym, czystym powietrzem i wch∏anianie oczami
pi´kna przyrody. Ostatecznie mo˝e sobie pan stworzyç jakiekolwiek zaj´cie czy rozrywk´ zdolne do odwrócenia i odÊwie˝enia myÊli po ca∏odziennej pracy zawodowej. W ka˝dym razie musi pan opanowaç
swe myÊli i nadawaç im kierunek po˝àdany, zamiast byç ich niewolnikiem i pozwoliç si´ przez nie tyranizowaç. W swej sypialni, na miejscu widocznym, umieÊç napis rzucajàcy si´ w oczy: “MyÊlenie zakazane”. Wyp´dê z umys∏u wszelkie procesy myÊlowe i daj wypoczynek wszystkim musku∏om; zarówno
duch, jak i cia∏o powinny mieç zupe∏ny spokój, a zobaczy pan, jak po krótkim czasie zacznie pana ogarniaç sen spokojny i cichy jak u dziecka, dajàc wypoczynek i odÊwie˝enie”. I wszystkim trapionym bezsennoÊcià udzieli∏bym rady podobnej, gdy˝ okaza∏a si´ jak najbardziej skutecznà.
Wielkà sztukà jest zdolnoÊç zamykania podwojów swego ducha w chwili udawania si´ na spoczynek,
opanowywania swych myÊli, harmonizowania ich z nieskoƒczonoÊcià ˝ycia, godzenia ze Êwiatem i bli˝szym otoczeniem; wykluczanie wszystkiego, co szarpie i dr´czy, wi´c wszelkiej z∏oÊci i zawiÊci – nieprzejednanych wrogów ludzkiego szcz´Êcia i spokoju. Niemniej tej trudnej sztuki mo˝na si´ wyuczyç. Ka˝dy
cz∏owiek mo˝e za pomocà lektury, odpowiednich myÊli lub przyjemnego towarzystwa przezwyci´˝yç
przykre usposobienie, zwalczyç trapiàce myÊli, sp´dziç zmarszczki z czo∏a i duszy i uk∏adaç si´ do snu
z uÊmiechem.
Nastrój zbo˝ny, harmonijny w chwili zasypiania ma ogromnà donios∏oÊç, gdy˝ uspakaja, ∏agodzi, koi
dusz´ cz∏owieka, wyp´dzajàc z niej trwog´ i niepokój i wprowadzajàc w ich miejsce uczucia wznioÊlejsze, szlachetniejsze.
Takie wytrwa∏e przygotowywanie umys∏u do zdrowego, spokojnego snu przed∏u˝y twà m∏odoÊç i ˝ycie, a wa˝niejszy jeszcze i donioÊlejszy wp∏yw wywrze na twe zdrowie i kszta∏towanie si´ charakteru
zwyczaj oczyszczania przed zaÊni´ciem Êwiàtyni ducha z wszystkich rozterek, b∏´dów, myÊli gn´biàcych
i wszystkiego, co sprowadza nastrój ponury, a przyozdabianie jej obrazami jasnymi, stopniowo przeobrazi ca∏e twoje ˝ycie.
Zaczynamy dopiero uÊwiadamiaç sobie, jak olbrzymià moc posiada si∏a tajemnicza, drzemiàca w g∏´bi naszej jaêni i jak si∏a ta dzia∏a przede wszystkim podczas snu, gdy z ducha naszego znika Êwiat zewn´trzny z ca∏à niepokojàcà gmatwaninà wra˝eƒ.

12

Nie uÊwiadamiamy sobie w pe∏nej mierze ca∏ej tej olbrzymiej sumy czynnoÊci – czynnoÊci poÊredniej
– jaka odbywa si´ w nas w stanie przedÊwiadomoÊci – podczas snu. Bezwiednie wypowiadamy nieraz
g∏´bokà prawd´, mówiàc: “musz´ to jeszcze przespaç”. Nie zdajàc sobie sprawy z dokonywujàcego si´
procesu, czujemy jednak, ˝e w tajemniczy sposób ró˝ne zagadnienia rozÊwietlajà nam si´ podczas snu.
Rano widzimy rzeczy w innym Êwietle, ni˝ nam si´ przedstawia∏y wieczorem. To, co wieczorem wydawa∏o nam si´ najbardziej godnym po˝àdania, a co jednak urzeczywistnione przynios∏oby nam szkod´, rano przedstawia nam si´ niedorzecznym i niemo˝liwym; nie wskutek Êwiadomych nocnych przemyÊleƒ,
lecz dlatego, i˝ w stanie podÊwiadomoÊci, we Ênie, zosta∏o rozwiàzane zagadnienie, z którym na jawie
nie mogliÊmy sobie daç rady.
Wielcy matematycy i astronomowie ku w∏asnemu zdumieniu rozwiàzywali we Ênie, bez najmniejszego pozornie wysi∏ku, zagadnienia, których nie zdo∏ali rozwik∏aç na jawie.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nasze wychowanie etyczne i kszta∏towanie si´ charakteru dokonuje si´ po
cz´Êci podÊwiadomie, we Ênie, a poniewa˝ psychologia naucza, ˝e procesy myÊlowe rozgrywajàce si´
w naszym umyÊle podczas zasypiania trwajà w dalszym ciàgu przez noc, jasnym jest, jak cudowne mo˝liwoÊci tkwià w nadaniu odpowiedniego kierunku owej tajemniczej, podÊwiadomej sile.
Znam ludzi, którzy dokonali istnych cudów w kierunku przeobra˝enia swej istoty za pomocà autosugestii, w chwili zasypiania – autosugestii polegajàcej na wytworzeniu w sobie nastroju radosnego, pogodnego. Ludzie ci zdo∏ali przezwyci´˝yç w ten sposób brzydkie na∏ogi i inne ujemne cechy swego charakteru. Podtrzymywanie w sobie si∏y i energii, idea∏u i ducha m∏odoÊci, ma niezmiernà donios∏oÊç w odÊwie˝aniu, odm∏adzaniu i wzmacnianiu ludzi – zw∏aszcza starszych.
Gdyby ludzie sk∏onni do melancholii zechcieli przed zaÊni´ciem rozwa˝yç nale˝ycie nicoÊç swych urojeƒ i si∏à woli wytworzyli w sobie nastrój pogodny, jasny, s∏oneczny, bardzo rych∏o przezwyci´˝yliby swojà fatalnà sk∏onnoÊç.
Na tego rodzaju sugesti´ tj. wra˝enie odbierane tu˝ przed zaÊni´ciem reagujà przede wszystkim dzieci, poniewa˝ si∏y dzia∏ajàce w stanie podÊwiadomoÊci sà najsilniejsze w wieku m∏odym i to w pierwszych
chwilach snu, tu˝ po utracie ÊwiadomoÊci. Przestrogi wpajane w owej chwili dziecko ∏atwiej zapami´ta
i przyjmie, ni˝ te, które s∏yszy na jawie, gdy˝ w stanie podÊwiadomym nie budzi si´ w nim ˝aden opór.
W ostatnich czasach osiàgni´to zdumiewajàce rezultaty przezwyci´˝ania w dzieciach z∏ych sk∏onnoÊci,
a to przez oddzia∏ywanie na ich “lepsze ja” za pomocà sugestiii we Ênie. Skuteczne leczenie choroby
dzieci przez sugesti´ dowodzi, jak ∏atwo na nie wp∏ywaç, gdy sà pogrà˝one w nieÊwiadomoÊci lub te˝
w stanie podÊwiadomym. Dziecko z natury bojaêliwe lub l´kajàce si´ “strachów” w ciemnoÊci, matka
mo˝e uleczyç z tej trwogi, udzielajàc mu odpowiednich objaÊnieƒ i rozbudzajàc odwag´ tuê przed jego
zaÊni´ciem. Dziecko, które zaniedba∏o si´ w nauce przez podobnà sugesti´ cz´sto odzyskuje ufnoÊç
i ochot´ do pracy. JeÊli matka udziela dziecku przestróg i rad tu˝ przed jego zaÊni´ciem, to s∏owa jej b´dà w tej chwili skuteczniejsze, ni˝ gdyby si´ do niego zwraca∏a w stanie pe∏nej jego ÊwiadomoÊci, gdy˝
upór, naturalna ch´ç sprzeciwiania si´, czynienie tego, co zakazane – wszystkie te sk∏onnoÊci czynne
w dziecku na jawie, uciszajà si´ i milknà w chwili zasypiania, dzi´ki czemu ch´tnie i bezspornie przyjmuje ono s∏owa matki. Rozsàdna wychowawczyni, post´pujàc w ten sposób z dzieçmi – podsuwajàc im
myÊli dobre zamiast z∏ych, uczucia mi∏oÊci i ∏agodnoÊci zamiast zawiÊci i samolubstwa, rych∏o przekona
si´ o zbawiennej zmianie w ich usposobieniu i sk∏onnoÊciach. Wpajajàc w m∏ode umys∏y ufnoÊç, nadziej´, radoÊç, czystoÊç myÊli, mi∏oÊç do wszystkiego co szlachetne i wznios∏e – matka w cudowny sposób
przeobra˝a charakter dziecka. Przyjdzie czas, kiedy wszystkie matki zrozumiejà donios∏oÊç podobnego
post´powania. Niektóre rozumiejà ju˝ teraz znaczenie sugestii duchowej we wszystkich jej formach, lecz
nadejdzie chwila, gdy wszystkie b´dà sobie zdawa∏y spraw´ z cudownych mo˝liwoÊci kszta∏towania
w ten sposób charakteru i przeobra˝enia ˝ycia.
Kto jeszcze nie u˝ywa∏ tej metody, mo˝e jej spróbowaç, a jestem pewny, ˝e rych∏o przekona si´ o zbawiennych skutkach systematycznego wpajania w umys∏ myÊli czystych i szlachetnych w chwili zasypiania – tu˝ przed utratà ÊwiadomoÊci. Jestem pewny, ˝e stosujàc t´ metod´, zaznajà rozkoszy i zadowolenia w zwyczaju oczyszczania swego umys∏u przed zaÊni´ciem z wszelakich trosk i utrapieƒ, obaw i zawiÊci, a nape∏niania go radosnà wiarà, ˝e to, czego pragnà najsilniej i najgor´cej, zosta∏o ju˝ przez nich
osiàgni´te.
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ZDROWIE JAKO WYNIK ODPOWIEDNIEGO MYÂLENIA
SzlachetnoÊç ducha skuteczniej leczy rany ni˝ wszelkie balsamy.
C a r t w r i g h t.

Profesor William James, wyk∏adajàcy na uniwersytecie w Harward, powiada: “JesteÊmy w∏aÊnie Êwiadkami rozwoju nowych idei g∏oszonych przez wyznawców leczenia za pomocà sugestii oraz przez zwolenników wszelkich form metafizyki. Idee te mo˝na nazwaç zdrowymi i optymistycznymi, gdy˝ uczà, i˝
ka˝dy z nas otrzyma∏ wi´kszy czy mniejszy zasób si∏y dozwalajàcej ignorowaç rzeczy, które przysparza∏y nam dotychczas wiele trosk; skupiaç si´ ko∏o pewnego okreÊlonego punktu; rozniecaç w sobie pogod´ i otuch´, w ogóle si∏´ i wi´kszà elastycznoÊç ducha.
Cz∏owiekiem, ktoremu najch´tniej u˝yczy∏bym przydomka “Êwi´tego”, jest jedna z moich przyjació∏ek,
chora na raka piersi. Powstrzymuj´ si´ tu od wszelakiego sàdu, czy ma racj´ lub nie, odrzucajàc pomoc
lekarza, a cytuj´ wypadek ten jedynie w celu wykazania, jak wielkà si∏´ posiadaç mo˝e myÊl ludzka. Otó˝
kobieta ta zdo∏a∏a si∏à krzepiàcej myÊli przez ca∏y szereg miesi´cy zachowywaç si´ jak zdrowa, gdy w rzeczywistoÊci uwa˝ano jà za nieuleczalnie chorà, która winna by∏a le˝eç w ∏ó˝ku. Si∏à myÊli przezwyci´˝y∏a cierpienie, prowadzàc ˝ycie pogodne i czynne, w najwy˝szym stopniu zbawiennie oddzia∏ujàc na swe
otoczenie.
Bardzo niewielu ludzi zdaje sobie spraw´, w jak znacznej mierze ich zdrowie fizyczne zale˝ne jest od
zdrowotnoÊci ich myÊli. Nie mo˝na ˝ywiç myÊli chorych, by one nie odbi∏y si´ na ciele. Ka˝da myÊl musi w jakikolwiek sposób przejawiaç si´ w naszym ciele, a jej jakoÊç stanowi te˝ o wynikach – zdrowiu lub
chorobie. Podobnie jak cz∏owiek obcujàcy ustawicznie z myÊlami brudnymi nie mo˝e zachowaç ca∏kowitej czystoÊci ducha, tak samo te˝ nie mo˝e byç zdrowym, otaczajàc si´ myÊlami o chorobie. Harmonia
cia∏a jest niemo˝liwà przy chorobie ducha. Strumieƒ zdrowia, o ile jest zanieczyszczony, to jest nim tylko
u êród∏a – w myÊli. Pewne organy sà specjalnie wra˝liwe na rozmaite wp∏ywy psychiczne. Nadmierne samolubstwo, chciwoÊç i zawiÊç, dzia∏ajà przede wszystkim na wàtrob´ i Êledzion´; nienawiÊç i gniew wywierajà szkodliwy wp∏yw na pewne choroby nerek; zazdroÊç szkodzi zarówno wàtrobie, jak i sercu.
Umys∏ gn´biony przez trosk´, trwog´, niepokój, zak∏óca normalnà akcj´ serca. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e d∏ugotrwa∏y rozstrój ducha przez zawiÊç, ustawiczny l´k, cierpienie, spowoduje chorob´ serca. Tysiàce ludzi umiera na t´ chorob´, wywo∏anà rozstrojem ducha. Dr Snow zapewnia w londyƒskim organie
“Lancet”, ˝e wi´kszoÊç wypadków raka, zw∏aszcza piersi i macicy, pochodzi z d∏ugotrwa∏ych trosk
i obaw. ZaÊ w “British Medical Journal” dr Churton omawia ˝ó∏taczk´ jako wynik trwogi. Ponury nastrój ducha oddzia∏uje g∏ównie na wàtrob´, zaÊ ˝ó∏taczka nast´puje cz´sto po d∏ugotrwa∏ych wybuchach gniewu. Wiadomo te˝, ˝e cierpienia ˝ó∏ciowe sà wynikiem troski i zgn´bienia. Dr Murchison, wybitny lekarz,
powiada: “By∏em zdumiony, jak cz´sto ludzie chorujàcy na raka wàtroby sprowadzali przyczyn´ swej choroby do jakiegoÊ d∏ugotrwa∏ego zmartwienia. Wypadki te sà zbyt liczne, by je mo˝na uwa˝aç za przypadkowy zbieg okolicznoÊci”. Na funkcje skóry oddzia∏ujà bardzo silnie nasze stany wzruszeniowe. Sir B.W.Richardson w swym dziele: “The Field of Disease” powiada, co nast´puje: “Choroby skórne sà wyp∏ywem
wielkich wstrzàÊnieƒ duchowych. Przy wszystkich tych chorobach, podobnie jak przy raku, epilepsji
i ob∏´dzie, szukaç nale˝y przyczyny pierwotnej. Dziwne – dodaje – jak pobie˝nie rozpatruje si´ kwesti´
zale˝noÊci chorób fizycznych od wp∏ywów duchowych”.
PowinniÊmy stale piastowaç w duszy idea∏ zdrowia i harmonii, a zwalczaç wszelkà myÊl niepokojàcà,wszelkiego wroga harmonii, z takà samà energià, z jakà zwalczalibyÊmy pokus´ do zbrodni. Nie mów
nigdy o swym zdrowiu nic takiego, czego sobie nie ˝yczysz, by by∏o prawdà. Nie przebywaj myÊlà przy
swej chorobie, nie analizuj jej symptomów. Lekarze sami przyznajà, êe niepodobna byç zdrowym, rozpatrujàc ustawicznie swe dolegliwoÊci, myÊlàc o nich, czatujàc niejako na najl˝ejszy objaw choroby.
Ksi´garze twierdzà, ˝e jest ogromny popyt na popularne prace lekarskie. Niektórzy ludzie, wmówiwszy
sobie jakàÊ chorob´, przejawiajà niepokojàcà wprost ciekawoÊç zapoznania si´ z wszelkimi jej szczegó∏ami. JeÊli odnajdà pewne ma∏oznaczne punkty styczne, utwierdzajà si´ niez∏omnie w przeÊwiadczeniu,
˝e na pewno majà t´ chorob´, a przeÊwiadczenie to stanowi oczywiÊcie najwi´kszà przeszkod´ w odzyskaniu zdrowia.
Ludzie nerwowi, o ˝ywej wyobraêni, rzadko widzà ˝ycie we w∏aÊciwym Êwietle; sk∏onni sà do przesady i ka˝dà drobnostk´ rozdmuchujà do rozmiarów olbrzymich. Najl˝ejszy ból urasta w ich poj´ciu do
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symptomu groênego, poprzedzajàcego ci´˝kà chorob´.
Cz´sto sà oni ofiarami fa∏szywych wyobra˝eƒ o dziedzicznoÊci. JeÊli w rodzinie ich by∏ jakiÊ nieszcz´Êliwy wypadek, ktoÊ umar∏ na suchoty, raka lub innà z groênych chorób, trwoga wyrabia w nich przekonanie, ˝e i oni muszà ulec tej samej chorobie, a ta myÊl niby ca∏un ˝a∏obny przyçmiewa ich êycie, istotnie szkodzi zdrowiu i niszczy w nich si∏´ odpornoÊci.
Wyobraêcie sobie m∏odego cz∏owieka, który, pracujàc i m´czàc si´ ca∏e lata nad studiami i wyspecjalizowaniem si´ w jakimÊ zawodzie, przez ca∏y ten czas Êcigany jest przez potwornà trwog´, ˝e choroba
dziedziczna lada chwila przetnie niç jego êycia ! L´k podobny zdo∏a∏by sparali˝owaç energi´ samego nawet Napoleona!
Znam ludzi podkopujàcych swe zdrowie ustawicznym rozmyÊlaniem o chorobach. Wcià˝ mówià i myÊlà o swych dolegliwoÊciach; analizujà wszystkie symptomy, wyczekujà ich niejako, a˝ nareszcie choroba nadchodzi, gdy˝ skutek musi odpowiadaç przyczynie; myÊl o chorobie nie mo˝e wytwarzaç zdrowia.
Odwrócenie myÊli od choroby, a skierowanie ich ku myÊlom radosnym, uzdrawiajàcym, uleczy∏oby niejednego chorego skuteczniej od lekarstwa. Zdrowa myÊl jest bowiem Êrodkiem najzbawienniejszym.
Wielu ludzi nie tylko os∏abia swà si∏´ odpornoÊci, lecz wprost nabawia si´ choroby, a przynajmniej
wprawia w stan na wpó∏ chorobliwy przez podtrzymywanie w sobie wyobra˝eƒ, którym dajà wyraz
w skargach: “Och, niedobrze si´ dziÊ czuj´”; “Kiepsko ze mnà”; “Jestem wyczerpany”; “Nie mam apetytu”; “Nie spa∏em w nocy i wiem, ˝e ca∏y dzieƒ b´d´ si´ czuç marnie”. Powtarzajàc w kó∏ko: “Jestem chory, jestem os∏abiony, êle si´ czuj´, coraz ze mnà gorzej itd.”, czy˝ mo˝esz w podobnym usposobieniu byç
zdrowym i silnym? “A s∏owo sta∏o si´ cia∏em”...
Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ adwokatem majàcym przed sàdem broniç swego zdrowia. Musisz zbieraç
wszelkie dowody Êwiadczàce za nim, a zbijaç wszystkie przeciwne; musisz go broniç energicznie ca∏ym
zasobem swych si∏. Zdziwisz si´, jak w∏asne cia∏o odpowie twej obronie, jak silna afirmacja zdrowia wyjdzie mu na korzyÊç.
Znam wypadek pewnego lekarza, który przez nieostro˝noÊç powiedzia∏ do dozorczyni doÊç g∏oÊno, by
chory móg∏ us∏yszeç: “On nie mo˝e ˝yç”. Ów m∏ody cz∏owiek wiedzia∏ na szcz´Êcie, jak wielkà moc posiada si∏a ducha i us∏yszawszy ów wyrok, rzek∏ do dozorczyni z naciskiem: “Ja b´d´ ˝yç”. I wyzdrowia∏.
GdybyÊmy byli w stanie wytworzyç w sobie trwa∏y obraz si∏y, rzeÊkoÊci i zdrowia, idea∏ mocy, zamiast
s∏aboÊci, idea∏ doskona∏oÊci, pe∏ni skoƒczonoÊci, jednym s∏owem – idea∏, cz∏owiek taki, jakim byç mia∏,
a nie jakim go uczyni∏y ci´˝kie warunki ˝ycia, grzech i przekraczanie ustaw; gdybyÊmy mogli mieç stale
przed oczami ów idea∏, którego urzeczywistnienie jest naszym prawem przyrodzonym – nie by∏oby na
Êwiecie miejsca dla choroby, s∏aboÊci, niedo∏´stwa.
Przyjdzie czas, gdy odpowiedni kierunek myÊli b´dzie jedynym Êrodkiem zapobiegawczym przed
wszelkimi chorobami, a choroba fizyczna wskaênikiem, ˝e myÊl dopuÊci∏a si´ jakiegoÊ wykroczenia.
Humboldt powiedzia∏… “nadejdzie czas, gdy choroba uwa˝ana b´dzie za haƒb´, za coÊ ubli˝ajàcego, za
wynik z∏ych myÊli”.
Wierz´, êe przyjdzie czas, kiedy choroba nie b´dzie si´ mog∏a uczepiç ludzi o myÊlach czystych i silnych, gdy˝ takie myÊlenie jest w∏aÊnie uzdrawiajàcym. Do niedawna t∏umaczyliÊmy niestrawnoÊç zaburzeniem ˝o∏àdkowym; obecnie wiemy ju˝, ˝e jest ona wynikiem zaburzeƒ myÊlowych – nast´pstwem
trosk, l´ku i zawiÊci.
Nadejdzie czas, kiedy chciwoÊç i inne formy samolubstwa uchodziç b´dà za chorob´, za którà b´dziemy karani przez rozmaite dolegliwoÊci fizyczne. Ludzie nie wiedzà, jak ci´˝ko op∏acajà swe samolubstwo
cierpieniami fizycznymi.
Ka˝da myÊl dra˝niàca, wszystkie te obrazy choroby, tkwiàce w ˝ywej wyobraêni, upiory trwogi, nami´tnoÊci niszczycielskie jak nienawiÊç, gniew, zawiÊç, samolubstwo niszczà lub zak∏ócajà trawienie
i krà˝enie krwi, sprowadzajàc stopniowe zaburzenie wszystkich funkcji organicznych.
Umys∏ jest twórcà zdrowia i nie mo˝emy wyjÊç cieleÊnie poza nasz duchowy obraz zdrowia. JeÊli na
wytworzonym w myÊli modelu zdrowia sà braki i skazy, te same braki b´dà te˝ widoczne na posàgu zdrowia.
Przewa˝na cz´Êç ludzi sàdzi, êe zdrowie jest czymÊ z góry okreÊlonym przez losy czy przeznaczenie,
˝e jest ono w znacznej mierze kwestià dziedzicznoÊci i konstytucji – nie da si´ zatem zmieniç.
Dlaczego jednak nie myÊlimy w ten sposób o naszym szcz´Êciu lub karierze? Zadajemy sobie tyle tru
du, ca∏e lata przygotowujemy si´ do obranego zawodu; wiemy, ˝e pomyÊlna kariera zale˝na jest od na-
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le˝ytego wykszta∏cenia, systematycznoÊci i energii, ˝e ka˝dy krok musi byç dobrze obmyÊlony i rozwa˝ony. Wiemy, ˝e potrzeba ca∏ych lat trudu do utrwalenia swej kariery, ma∏o natomiast zadajemy sobie trudu dla utrwalenia zdrowia, od którego zale˝y tak wiele –– o ile nie wszystko.
GdybyÊmy sobie uprzytomnili, ˝e jakoÊç i wydatnoÊç naszych czynnoÊci umys∏owych zale˝ne sà od
zdrowia, ˝e silne zdrowie dziesi´ciokrotnie pot´guje nasze zdolnoÊci twórcze, stwarza zapa∏, zdolnoÊç sàdu, si∏´ postanowienia i moc wykonawczà – gdybyÊmy to sobie uprzytomnili nale˝ycie, powinniÊmy
przede wszystkim dbaç o utrwalenie zdrowia.
PowinniÊmy stworzyç silnà podstaw´ zdrowia, jak jà stwarzamy dla wszystkiego, co nam si´ wydaje
wa˝nym – powinniÊmy poznaç i stosowaç najlepszà metod´ do celu tego wiodàcà. PowinniÊmy myÊleç
o zdrowiu, mówiç o zdrowiu, piastowaç idea∏ zdrowia, podobnie jak prawnik mówi o prawie, myÊli o prawie, otacza si´ atmosferà prawniczà. Zdrowie jest w znacznej mierze kwestià etycznà. Nie wystarcza tu
systematyczny tryb ˝ycia; musimy ponadto wytworzyç w sobie odpowiedni zdrowy kierunek myÊli. Pot´˝nym czynnikiem w utrwaleniu zdrowia jest ufnoÊç. PowinniÊmy byç g∏´boko przeÊwiadczeni, ˝e mo˝emy utrzymaç si´ w zdrowiu przez harmonijne, pogodne myÊli.
Przyjdzie czas, gdy wszelkim myÊlom rozstrajajàcym b´dzie wst´p wzbroniony do naszego ducha,
podobnie jak teraz bronimy ogrodu swego przed zachwaszczeniem przez oset. Wiedzàc, ˝e myÊl jest budowniczym cia∏a, b´dziemy dbaç o to, by jej realizacja cielesna by∏a mo˝liwie najlepszà. Niemo˝noÊç
spe∏nienia wszelkich obowiàzków ˝yciowych z powodu braku zdrowia b´dzie Êwiadectwem najbardziej
niekorzystnym. Choroba i cierpienie fizyczne poczytywane b´dà za dowód, ˝e nasze myÊli i pobudki by∏y ujemne, ˝e zgrzeszyliÊmy i oto ponosimy kar´ w formie cierpienia i zd∏awionych ambicji.
Ju˝ dzisiaj niektórzy ludzie wstydzà si´ przyznaç do choroby, wiedzàc, ˝e tym samym przyznajà si´
do grzechu – do przekroczenia prawa harmonii, zdrowia. Zaczynamy sobie uÊwiadamiaç, ˝e choroba jest
nie tylko czymÊ zbytecznym, lecz nadto haƒbà dla ludzi, którzy winni spe∏niaç wielkie zadania, do jakich
sà powo∏ani, zamiast j´czeç, cierpieç i narzekaç.WinniÊmy ˝yç ˝yciem pe∏nym, do jakiego jesteÊmy przeznaczeni. WinniÊmy ˝yç tak, by ˝ycie by∏o jednà nieprzerwanà radoÊcià. Gdy zdob´dziemy bodaj b∏ysk
przeczucia naszej boskoÊci, odsuniemy od siebie po prostu samà mo˝liwoÊç choroby. Wstyd nam b´dzie
przyznawaç si´ wtedy do przezi´bienia, reumatyzmu, niestrawnoÊci lub podagry, tak samo jak obecnie
wstydzilibyÊmy si´ przyznaç do kradzie˝y.
Cz∏owiek przysz∏oÊci b´dzie promieniowaç z siebie zdrowie i radoÊç, jak ró˝a promieniuje pi´kno i zapach. ˚ywiàc wy∏àcznie myÊli zdrowe, nie b´dzie móg∏ wypromieniowywaç nic niezdrowego. JesteÊmy
bowiem wiernym odbiciem naszych myÊli.
Pewien wybitny lekarz powiedzia∏, ˝e w cz∏owieku jest coÊ, co nigdy si´ nie rodzi, nie choruje i nie
umiera; jest to w∏aÊnie owa boska, wszechpot´˝na si∏a leczàca nasze choroby. Bez wzg∏´du na to, jak jà
nazwiemy, jest ona si∏à stwarzajàcà, leczàcà. Mo˝emy jà nazwaç boskim pierwiastkiem, Chrystusem przebywajàcym w cz∏owieku, si∏à wszechpot´˝nà czy jeszcze inaczej: w ka˝dym razie jest to si∏a twórcza,
podtrzymujàca ˝ycie – nieskoƒczona.
Ta sama si∏a, która nas powo∏a∏a do ˝ycia, leczy nas tak˝e i umacnia. Skoro tylko zdo∏amy sharmonizowaç swe ˝ycie z owym pierwiastkiem nieÊmiertelnym, z najlepszà czàstkà naszej jaêni, osiàgniemy najwy˝szà doskona∏oÊç i szcz´Êcie; zanim zaÊ sharmonizujemy swe ˝ycie z owà si∏à, co nigdy si´ nie rodzi
i nie umiera, z owym pierwiastkiem boskim, wolnym od wszelkiego grzechu – nie mo˝emy marzyç
o osiàgni´ciu doskona∏oÊci lub ca∏kowitego szcz´Êcia. To jest jedynà naszà rzeczywistoÊcià – jedynà
prawdà naszego istnienia.
Cierpienie trawiàce nasz system nerwowy lub komórki mózgu, nie mo˝e ˝adnà miarà unicestwiç prawdziwej naszej istoty, gdy˝ ta jest niezniszczalna, nieÊmiertelna, nie podlegajàca Êmierci. Cz∏owiek jest duchem – oto wielka prawda ˝ycia. Drogà do utrwalenia zdrowia jest ustawiczne myÊlenie, uÊwiadamianie
sobie, obcowanie z pierwiastkiem boskim.Oto podstawowa zasada wszelkiej harmonii. Jak Êw. Pawe∏
musisz wierzyç, ˝e nie ma si∏y, która by ci´ mog∏a od∏àczyç od boskiej zasady mi∏oÊci, od owej mocy
wszechpot´˝nej. Mi∏oÊç i prawda stale pracujà dla ciebie. Trwaj wi´c w przekonaniu niez∏omnym,˝e pierwiastek boski jest jedynà si∏à we wszechÊwiecie. Wszelkie stworzenie i ˝ycie z niej wyp∏ywajà
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CHEMIA DUCHOWA
Ka˝de pragnienie i myÊl wyciskajà swój Êlad w duchu cz∏owieka.
W ten sposób cz∏owiek opisuje poniekàd swà autobiografi´ na w∏asnym
ciele, a anio∏y odczytujà jà z jego wyglàdu.
S w e d e n b o r g.

DoÊwiadczenia profesora Elmera C. Gates wykaza∏y, ˝e gniew, nienawiÊç, zgn´bienie wytwarzajà w organiêmie ludzkim sk∏adniki szkodliwe, z których niektóre sà nawet trujàce; natomiast uczucia radosne, pogodne, dostarczajà sk∏adników chemicznych o znacznej wartoÊci od˝ywczej, wzmagajàcych energi´ poszczególnych komórek.
“Ka˝demu przykremu uczuciu – powiada profesor Gates – towarzyszy odpowiednia zmiana chemiczna w tkankach cia∏a; natomiast ka˝de uczucie przyjemne dzia∏a na organizm podniecajàco. Wszelka myÊl
wchodzàca do umys∏u, sprowadza w komórkach pewne przeobra˝enie, które jest natury fizycznej, trwa∏ej lub przemijajàcej. Ka˝dy cz∏owiek powinien przeto poÊwi´ciç dziennie godzin´ czasu na kszta∏towanie
swego umys∏u za pomocà przyjemnych wspomnieƒ lub marzeƒ. Powinien çwiczyç si´ w rozbudzeniu
w swej duszy uczuç przyjaznych, wolnych od samolubstwa, podobnie jak çwiczy si´ ci´˝arkami i przyrzàdami gimnastycznymi. Niech stopniowo przed∏u˝a te çwiczenia gimnastyki psychicznej do godziny lub
pó∏torej dziennie, a po miesiàcu uÊwiadomi sobie, jak zdumiewajàca dokona∏a si´ w nim zmiana, zarówno w myÊlach jego, jak i post´pkach, która si´ te˝ si´ odbija na komórkach jego mózgu”.
Obok palenia, pijaƒstwa i podobnych wybryków, sà jeszcze inne czynniki podkopujàce zdrowie ludzkie. Gniew na przyk∏ad zmienia do tego stopnia chemicznà zawartoÊç Êliny, ˝e czyni z niej niebezpiecznà
trucizn´. Wiadomo, êe nag∏e i gwa∏towne wstrzàÊnienia nie tylko os∏abia∏y serce, lecz w ciàgu paru godzin spowodowa∏y nawet Êmierç. Uczeni wykazali, ˝e nag∏y zimny pot, wyst´pujàcy pod wp∏ywem silnego poczucia si´ do winy, jest chemicznie zupe∏nie ró˝ny od zwyk∏ego potu; a stan ducha przest´pcy
mo˝na niekiedy stwiedziç za pomocà analizy tego potu, który w zetkni´ciu z pewnym kwasem przybiera kolor wybitnie purpurowy.
“Prosz´ sobie wyobraziç – powiada profesor Gates – ˝e w jednym pokoju jest kilku ludzi; jeden jest
zgn´biony, drugiego trapià wyrzuty sumienia, trzeci odczuwa zazdroÊç, czwarty si´ irytuje, piàty si´ cieszy, szósty jest zadowolony. Pot ka˝dego z tych osobników, poddany analizie chemicznej, wyka˝e badaczowi jasno i niezawodnie usposobienie, jakiemu ka˝dy z nich podlega∏”. Irytacja matki karmiàcej dziecko mo˝e spowodowaç Êmierç niemowl´cia przez zatrucie pokarmu.
Rarey, s∏awny poskromiciel koni, opowiada, ˝e gniewne s∏owo z jego ust przyÊpiesza puls konia o dziesi´ç uderzeƒ na minut´. Podobnych wyników dostarczajà próby z psami. Có˝ dopiero da si´ powiedzieç o donios∏oÊci wp∏ywów psychicznych na ludzi, zw∏aszcza na dzieci? Silne wzburzenie spowoduje
nieraz wymioty, zmartwienie lub strach – ˝ó∏taczk´; gwa∏towny wybuch gniewu – apopleksj´ i Êmierç.
Otó˝ nieraz jedna noc trwogi Êmiertelnej na zawsze ∏amie istnienie ludzkie.
Cz∏owiek nie powinien byç igraszkà swych nami´tnoÊci lub ofiarà szkodliwych urojeƒ. Dana nam jest
moc panowania nad sobà; musimy tylko zdolnoÊç t´ rozwijaç, çwiczyç, pot´gowaç. Prawdziwie wielkim
jest cz∏owiek umiejàcy panowaç w swym królestwie duchowym, trzymaç na wodzy chwilowe swe kaprysy; cz∏owiek znajàcy o tyle chemi´ ducha, by neutralizowaç napady melancholi, zgn´bienia, myÊli trujàcych, przez przeciwstawianie im myÊli wr´cz przeciwnych, podobnie jak chemik neutralizuje kwasy zatruwajàce mu organizm za pomocà Êrodków alkalicznych. Cz∏owiek nieobeznany z chemià zastosowa∏by mo˝e inny kwas, pogarszajàc jeszcze swój stan, lecz chemik wie, jakie antidotum zabija dzia∏anie ka˝dego poszczególnego kwasu i ju˝ w zarodku unicestwia jego szkodliwy wp∏yw.
Tak samo chemik ducha wie doskonale, ˝e niszczycielskim, zabójczym wp∏ywom zgn´bienia, beznadziejnoÊci, nale˝y przeciwstawiç jako antidotum myÊl jasnà, pogodnà. Wie, ˝e myÊl optymistyczna jest
ÊmiercionoÊnà dla pesymizmu, ˝e harmonia ducha rych∏o usunie rozstrój wewn´trzny, ˝e myÊl o zdrowiu
uleczy myÊl chorà, cierpiàcà, a mi∏oÊç zabije momentalnie myÊli nienawistne, mÊciwe, zazdrosne.
Gdyby dzieciom wyk∏adano zasady chemii duchowej, podobnie jak si´ im wyk∏ada chemi´ fizycznà,
nie by∏oby na Êwiecie pesymistów i ofiar melancholii. Nie widzielibyÊmy wokó∏ tyle zgn´bienia, smutku,
beznadziejnoÊci. Nie by∏oby tylu zbrodniarzy, tylu tragedii i zawodów we wszystkich sferach ˝ycia spo∏ecznego.
Wielu z nas cierpi mniej lub wi´cej z powodu nieznajomoÊci chemii duchowej. Bezwiednie si´ zatru-
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wamy, nie wiedzàc te˝ jakie Êrodki neutralizujàce przeciwstawiaç zabójczym nami´tnoÊciom, które nas
po˝erajà. A nic nie wyczerpuje tak bardzo si∏y ˝yciowej, jak gwa∏towne ataki gniewu, gorzkiej zawiÊci i ˝àdzy zemsty. Ofiary tych nami´tnoÊci robià wra˝enie istot z∏amanych, wyn´dznia∏ych, starych, zanim jeszcze dojdà do wieku Êredniego. Zdarzajà si´ wypadki, ˝e ludzie szarpani nadmiernie zazdroÊcià czy nienawiÊcià, w ciàgu paru dni postarzeli si´ o ca∏e lata.
A jednak te trucizny duchowe mo˝na tak samo neutralizowaç jak zatrucia cia∏a.Gdy nas trawi goràczka, zwracamy si´ do lekarza po Êrodek uspokajajàcy; gdy natomiast zazdroÊç lub nienawiÊç szalejà w naszej duszy, znosimy tortury, dopóki goràczka sama si´ nie wyczerpie; nie wiemy bowiem, ˝e mi∏oÊç
zneutralizowa∏aby natychmiast dzia∏anie nami´tnoÊci zabójczych, oszcz´dzajàc nam cierpienia i strasznych wstrzàÊnieƒ, os∏abiajàcych ca∏y organizm, a zw∏aszcza delikatne komórki mózgowe.
Podobnie jak nie ma wody tak brudnej i zgni∏ej, by nie da∏a si´ oczyÊciç za pomocà Êrodków chemicznych, tak samo nie ma te˝ umys∏u ludzkiego do tego stopnie zatrutego myÊlà wyst´pnà lub na∏ogiem, by
myÊl czysta nie mog∏a go znów oczyÊciç.
Specjalista badajàcy toksyny, powinien znaç antidotum przeciw ka˝dej truciênie. Nie wolno mu cz∏owieka zatrutego arszenikiem ratowaç morfinà – musi stosowaç antidotum arszeniku. Musi z symptomów
wnioskowaç w ka˝dym wypadku, jakiej trucizny za˝yto. Niejedno cenne ˝ycie zosta∏oby ocalone, gdyby
otoczenie ofiary zna∏o antidotum odpowiednie i od razu je zastosowa∏o.
Nadejdzie czas, gdy ka˝dy inteligentny cz∏owiek b´dzie dostatecznie zaznajomiony z chemià duchowà, by umieç dla ka˝dej formy zatrucia duchowego znaleêç odpowiedni Êrodek neutralizujàcy. Zrozumiemy, ˝e ∏atwo jest przeciwdzia∏aç myÊlom przykrym, dr´czàcym za pomocà myÊli przeciwnych,tak jak
och∏odziç wrzàcà wod´ przez dolanie zimnej. Nauczymy si´ regulowaç temperatur´ myÊli, jak regulujemy temperatur´ wody. JeÊli woda jest goràca, dolewamy po prostu odpowiednià iloÊç zimnej. Czujàc, ˝e
umys∏ nasz rozp∏omienia si´ gniewem, powinniÊmy go zwróciç ku mi∏oÊci i harmonii, a p∏omieƒ gniewu
natychmiast zostanie unicestwiony.
Innymi s∏owy, jest rzeczà zupe∏nie mo˝liwà i niezbyt nawet trudnà, zbadaç dok∏adnie istot´ naszych
myÊli, posiàÊç nad nimi w∏adz´, a nast´pnie regulowaç stan naszego usposobienia i zachowaç równowag´, spokój i pogod´ nawet wÊród okolicznoÊci najtrudniejszych.
˚aden wysi∏ek fizyczny, ˝adna nami´tnoÊç czy przykroÊç nie potrafià wytràciç z równowagi cz∏owieka
przysz∏oÊci – nie potrafià zak∏óciç jego dostojnego spokoju. B´dzie niedost´pny cierpieniu, gdy˝ znajàc
tajemnic´ przeciwdzia∏ania myÊli szkodliwej, zabójczej, zneutralizuje jà i unicestwi.
Cz∏owiek przysz∏oÊci, czujàc ˝e nachodzi go przygn´bienie, od razu uniemo˝liwi wytworzenie si´
w nim tego stanu. Potrafi trawiàcy kwas myÊli zneutralizowaç myÊlà alkalicznà. Czujàc przyp∏yw s∏aboÊci, udaremni go za pomocà tym silniejszego przyp∏ywu energii, mocy, zdrowia.
PomyÊleç tylko, ile nieszcz´Êç ludzkich mo˝naby uniknàç przez odpowiednie stosowanie chemii duchowej – przez neutralizujàcy wp∏yw mi∏oÊci! Wp∏yw ten zdo∏a∏by unicestwiç samolubstwo i chciwoÊç,zniszczyç nienawiÊç, zazdroÊç, ˝àdz´ zemsty i mnóstwo innych wrogów cia∏a i duszy.
PomyÊleç, ˝e moglibyÊmy piastowaç w duszy swej same tylko uczucia mi∏oÊci, nadziei, pogody, otuchy, ˝yczliwoÊci! Nie potrzebowalibyÊmy wówczas zwalczaç uczuç przeciwnych, gdy˝ istniejàce uczucia
afirmatywne, unicestwi∏yby wszelkà negacj´. Nie wyp´dzamy wszak mroku z pokoju ciemnego – wpuszczamy tylko Êwiat∏o, a mrok ust´puje sam przez si´.
Kwas zostaje natychmiast zneutralizowany przez za˝ycie Êrodka alkalicznego. Ogieƒ nie mo˝e trwaç
w obecnoÊci kwasu w´glowego lub wody. Samà tylko si∏à woli nie zdo∏amy wyp´dziç nienawiÊci, zazdroÊci, ˝àdzy, zemsty. Mi∏oÊç jest tym Êrodkiem alkalicznym natychmiast neutralizujàcym ich dzia∏ania. NienawiÊç nie mo˝e istnieç ani chwili w kr´gu mi∏oÊci. Przewa˝na liczba ludzi pope∏nia b∏àd, starajàc si´ unicestwiç w sobie z∏o, zamiast neutralizowaç je za pomocà dobra. Przemocà usi∏ujà wyp´dziç z duszy nienawiÊç, bez pomocy antidotum.
Zmieƒ nastrój ducha, mi∏oÊcià zastàp nienawiÊç, a w oka mgnieniu zneutralizujesz jej dzia∏anie. Ilekroç
odczuwasz trwog´, sk∏onny jesteÊ do wàtpienia, l´ku czy innej formy obawy, unicestwiaj te stany destrukcyjne za pomocà innych – wr´cz przeciwnych. Pomnij, ˝e wszelkie zgn´bienie, myÊl rozstrajajàca, s∏aba,
jest objawem zatrucia ducha. Masz jednak zawsze pod r´kà Êrodek neutralizujàcy. Jedynym antidotum na
b∏àd jest prawda, zaÊ harmonia neutralizuje niszczycielski wp∏yw dysharmonii. Nie potrzebujesz p∏aciç lekarzowi – znajàc tajemnice chemii duchowej, sam potrafisz w ka˝dej chwili unicestwiç i powstrzymaç objawy zapowiadajàce chorob´ ducha.
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Znam kobiet´ o pi´knym charakterze, która przyswoi∏a sobie sztuk´ odÊwie˝ania szybko swego umys∏u po najci´˝szych bodaj przejÊciach moralnych. Wiedzàc, jakà moc posiadajà myÊli, nauczy∏a si´ wykluczaç ze swego umus∏u wszystkie obrazy pos´pne, gn´biàce, a przebywaç z tymi, które wytwarzajà
radoÊç, pogod´, spokój. Dzi´ki doskona∏ej znajomoÊci i stosowaniu chemii ducha zdo∏a∏a zachowaç spokój ducha, równowag´ i harmoni´, wywierajàc zbawienny wp∏yw na ca∏e swe otoczenie.
Cia∏o ludzkie sk∏ada si´ z samych tylko komórek. Nie jesteÊmy niczym innym jak tylko masà komórek
mózgu, koÊci, musku∏ów itd. Zdrowie i si∏a zale˝ne sà od absolutnej nienaruszalnoÊci wszystkich tych
komórek. Choroba jest dowodem, ˝e niektóre z nich zosta∏y uszkodzone.
Wielu ludzi sàdzi, ˝e myÊl oddzia∏uje jedynie na mózg, gdy tymczasem ca∏a nasza istota myÊli.
Fizjologowie odkrywali u Êlepców czàsteczki szarej substancji mózgu w koƒczynach ich palców. Cudowne przyk∏ady ich wra˝liwoÊci, odczytywanie najdrobniejszego pisma, rozró˝niania monet, kolorów,
a nawet plam i cieni, dowodzà, ˝e myÊlenie nie jest tylko przywilejem mózgu. Cia∏o nasze, wchodzàc do
komórek mózgowych, szybko udziela si´ wszystkim komórkom ca∏ego cia∏a – stàd gwa∏towne wstrzàÊnienia spowodowane jakàÊ przykrà wiadomoÊcià, w oka mgnieniu udzielajà si´ ca∏emu cia∏u, wywo∏ujàc natychmiastowe zaburzenia. Z∏a wiadomoÊç telegraficzna sprowadza momentalnie zaburzenia w sercu, ˝o∏àdku lub mózgu. To t∏umaczy niezliczone wypadki osiwienia w ciàgu paru godzin lub nawet minut. WstrzàÊnienie mózgu udziela si´ natychmiast wszelkim komórkom cia∏a.
Biliony komórek, z których sk∏ada si´ nasz organizm, pozostajà ze sobà w najÊciÊlejszym zwiàzku polegajàcym na powinowactwie. Co sprzyja lub szkodzi jednej komórce, wywiera taki sam wp∏yw na inne.
Tote˝ ka˝da komórka cierpi lub zyskuje, otrzymuje pobudki ˝yciodajne lub ÊmiercionoÊne, zale˝nie od
charakteru naszych myÊli.
DoÊwiadczenia wykaza∏y, ˝e ka˝da myÊl, z∏a lub gn´biàca, odbija si´ fatalnie na ˝yciu naszych komórek. Niezliczone przyk∏ady dowodzà, êe myÊli zdrowe, radosne, pogodne, krzepiàce, pot´gujà ˝ycie komórek ca∏ego organizmu. Wnoszà moc twórczà, gdy myÊli przeciwne os∏abiajà i niszczà ˝ycie komórek.
Skoro sobie uÊwiadomimy, ˝e ka˝da myÊl, ka˝de wzruszenie, szybko odbijà si´ w ca∏ym organiêmie,
dosi´gajàc komórek najdalszych, nauczymy si´ ostro˝noÊci w doborze naszych myÊli i uczuç. Dowiemy
si´, ˝e myÊli dr´czàce, chore, sàczàce w nas beznadziejnoÊç, trwog´, zawiÊç, samolubstwo i gniew, obnii˝ajà ˝ywotnoÊç ca∏ego zespo∏u komórek, os∏abiajàc nie tylko nasze zdrowie, lecz zmniejszajà tym samym energi´ cia∏a i ducha. Natomiast myÊl zdrowa, silna, energiczna, wzmacnia wszystkie komórki organizmu.
Najwa˝niejszym przeto zadaniem cz∏owieka jest utrzymywanie w najwy˝szej mo˝liwie harmonii ca∏ego zespo∏u komórek. Wówczas b´dziemy ludêmi normalnymi tj. zdrowymi, a co za tym idzie: uczciwymi, prawymi, szlachetnymi. Cz∏owiek ca∏kiem normalny nie czuje najmniejszej ch´ci do czynów z∏ych.
Tylko w nadwàtlonych z∏ymi myÊlami komórkach wytwarzajà si´ rozmaite pop´dy ujemne, na∏ogi, sk∏onnoÊç do z∏ego. Tak wi´c nie tylko najwy˝sza moralnoÊç i szcz´Êcie, lecz tak˝e sprawnoÊç nasza i energia ˝yciowa zale˝ne sà od stanu zdrowia komórek ca∏ego organizmu.
Zwyrodnia∏e˝ycie komórek obni˝a funkcjonowanie ca∏ego organizmu cz∏owieka; pociàga nas w wyst´pek i z∏o, poniewa˝ jesteÊmy nienormalni. Krew zosta∏a zatruta myÊlà wyst´pnà, a wówczas czynimy êle,
wbrew lub mimo woli.
Ka˝dy cz∏owiek jest niejako otoczony morzem myÊli, pràdami p∏ynàcymi w rozmaitych kierunkach.
Poddajàc si´ wp∏ywom wr´cz przeciwnym, nara˝eni cz´sto na pràdy myÊli nawzajem si´ wykluczajàce,
rych∏o Êciàgn´libyÊmy na siebie niebezpieczeƒstwo wÊród okie∏znanych fal tego morza, gdybyÊmy nie
umieli sterowaç swymi myÊlami. Musimy po prostu neutralizowaç myÊli wrogie, przeciwstawiajàc im inne; musimy panowaç nad swym usposobieniem, kierowaç naszymi myÊlami i w ten sposób zabezpieczaç swe ˝ycie przed z∏ymi wp∏ywami z zewnàtrz i wewnàtrz.
Jedna z najwi´kszych przeszkód telegrafu bez drutu polega∏a na zneutralizowaniu w powietrzu ró˝norodnych pràdów elektrycznoÊci, przebiegajàcych we wszystkich mo˝liwych kierunkach. Wielkie zagadnienie kszta∏towania naszego charakteru polega równie˝ na przeciwdzia∏aniu ró˝norodnym pràdom myÊli,
niepokojàcym umys∏ rozmaitymi szkodliwymi sugestiami. Setki tysi´cy ludzi rozwiàza∏o ju˝ ten problem.
Ka˝dy bowiem mo˝e stosowaç chemi´ duchowà, neutralizowaç pràdy myÊli ujemne – dodatnimi.
Nic prawdziwszego nad twierdzeniem, ˝e “mo˝emy si´ ca∏kowicie przeobraziç,rozwijajàc i stosujàc
odpowiednie si∏y myÊlowe.
Niedawno odwiedzi∏ mnie m∏ody cz∏owiek, którego nie widzia∏em od kilku lat. By∏em zdumiony ogrom-
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nà zmianà, jaka si´ w nim dokona∏a. Gdy go widzia∏em po raz ostani, by∏ zgn´biony, zrozpaczony, uskar˝a∏ si´ na ˝ycie, na brak zaufania do Êwiata. Od tego czasu zmieni∏ si´ nie do poznania. Ponury, zgorzknia∏y wyraz jego twarzy ustàpi∏ radosnej pogodzie. Promieniowa∏ wprost szcz´Êciem i nadziejà.
Ów m∏ody cz∏owiek o˝eni∏ si´ z dziewczynà weso∏à, która posiada∏a szcz´Êliwy dar p∏oszenia jego
melancholii, nadawa∏a jego myÊlom kierunek optymistyczny, rozwesela∏a go i nauczy∏a przyk∏adaç wy˝szà miar´ do w∏asnych jego zdolnoÊci. Wyrwanie si´ z dawniejszych przykrych warunków ˝ycia, wp∏yw
zbawienny “nowych myÊli” wpajanych przez ˝on´ oraz w∏asne postanowienie uleczenia si´ ze smutków,
dokona∏y w nim ca∏kowitego przeobra˝enia. Mi∏oÊç i odpowiednia atmosfera myÊlowa uczyni∏y zeƒ nowego cz∏owieka.
Stopniowo sobie uÊwiadamiamy, ˝e ka˝dy cz∏owiek nosi we w∏asnej jaêni Êrodek uniwersalny na
wszelkie z∏o, ˝e antidotum przeciw najgorszym truciznom, jak trucizna nienawiÊci, gniewu, zazdroÊci, ˝àdzy, zemsty i fa∏szywej ambicji, wszystkich szkodliwych myÊli i nami´tnoÊci – antidotum to mieÊci si´ we
w∏asnej jego duszy, w postaci mi∏oÊci, wspó∏czucia i dobrej woli.

WYOBRAèNIA I ZDROWIE
Wyobraênia mo˝e leczyç lub zabijaç; zabliênia∏a rany, których ˝aden
balsam nie móg∏ uleczyç – a lekarstwem by∏a myÊl.
Cartwright

Niedawno przywieziono do szpitala pastora, który cierpia∏ strasznie i tak by∏ os∏abiony, ˝e zaledwie zdo∏a∏ podnieÊç g∏ow´. Opowiedzia∏, ˝e po∏knà∏ kilka sztucznych z´bów i p∏ytk´ metalowà i te przedmioty
straszliwie go ugniatajà w ˝o∏àdku. Lekarz próbowa∏ mu dowieÊç, ˝e to nie jest prawdà, lecz bezowocnie. W chwil´ póêniej nadesz∏a depesza od pastorowej, zawiadamiajàca, ˝e z´by i p∏ytk´ znaleziono pod
∏ó˝kiem. Oswobodzony nagle od swego cierpienia imaginacyjnego i zirytowany, ˝e si´ oÊmieszy∏, pastor
wsta∏, ubra∏ si´, zap∏aci∏ rachunek i ca∏kiem zdrów wyjecha∏ do domu. Dopóki by∏ przekonany, ˝e po∏knà∏
z´by, nic na Êwiecie nie by∏o w stanie go przekonaç, ˝e cierpienie jego polega na z∏udzeniu. Nale˝a∏o wi´c
przede wszystkim zmieniç jego przekonanie.
Lekarze opowiadajà, ˝e uleganie lub odpornoÊç wobec chorób zakaênych zale˝à w znacznej mierze
od stanu ducha i ˝e ludzie przej´ci goràco swymi obowiàzkami, bardzo cz´sto pracujà wÊród chorych zakaênie, nie ulegajàc szerzàcej si´ wokó∏ epidemii.
Sam widzia∏em, jak silny, atletyczny m´˝czyzna wskutek nag∏ego przera˝enia do tego stopnia utraci∏
si∏y, ˝e sta∏ si´ s∏aby jak dziecko niezdolne do udêwigni´cia jednokilogramowego ci´˝aru. Nie dotkn´∏o
go ˝adne cierpienie fizyczne; jedynie myÊl przera˝ajàca uderzy∏a weƒ jak grom i w jednej chwili z olbrzyma uczyni∏a kar∏a.
Istniejà autentyczne przyk∏ady, i˝ chorzy odczuwajàcy l´k przed chloroformem, zapadali w sen, zanim
zacz´to ich usypiaç. Sama sugestia pozbawia∏a ich przytomnoÊci.
Znam lekarza, który podczas wyprawy na po∏ów ryb, zosta∏ nagle wezwany do chorego wijàcego si´
w bólach. Lekarz nie mia∏ przy sobie ˝adnego lekarstwa, lecz, znajàc moc sugestii, zrobi∏ proszki ze zwyczajnej màki i da∏ je choremu do za˝ycia, udzielajàc bardzo Êcis∏ych poleceƒ, jak i kiedy ma je za˝ywaç
w dalszym ciàgu. Pacjent wiedzia∏, ˝e jest pod opiekà s∏awnego lekarza, a wielkie zaufanie do niego sprawi∏o, ˝e po za˝yciu proszków poczu∏ znaczne polepszenie. Twierdzi∏, ˝e w ca∏ym organiêmie czuje skutek lekarstwa. Màka i wiara dokona∏y dzie∏a uzdrowienia.
Podczas wielkiej epidemii ˝ó∏tej febry w Filadelfii czytaliÊmy w biuletynach o cudownym leczeniu tej
choroby przez samà obecnoÊç znakomitego lekarza Rush’a. “ObecnoÊç doktora Rush’a jest Êrodkiem cudownym; nie podajàc wcale lekarstw, uzdrawia chorych, jak gdyby samo jego s∏owo p∏oszy∏o febr´”.
Przed pozbyciem si´ choroby nale˝y si´ przede wszystkim pozbyç myÊli o chorobie. Gdy przezwyci´˝ymy t´ myÊl, cia∏o bardzo szybko odzyska równowag´.
Pewna m∏oda dziewczyna, b´dàc w teatrze ze swym narzeczonym, poczu∏a nagle l´k, ˝e zemdleje.
Narzeczony, m∏ody lekarz, wydoby∏ coÊ z kieszeni i wr´czajàc jej, szepnà∏: “Trzymaj w ustach t´ pastylk´, lecz nie po∏ykaj jej – to Êrodek niezawodny”. Natychmiast jej si´ polepszy∏o. Wróciwszy do domu, oglàda∏a pastylk´, która nie roztopiwszy si´ w ustach, od razu jej ul˝y∏a. I oto okaza∏o si´, ˝e cudownà pastylkà by∏ – guzik!
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Medycyna przytacza przyk∏ady tysi´cy ludzi, którzy padli ofiarà swej wyobraêni. Byli przekonani, ˝e
cierpià na choroby, które wcale nie istnia∏y. Cierpienie tkwi∏o przeto nie w ciele, lecz w duchu.
Niewielu ludzi zdaje sobie spraw´ z nadnaturalnej wprost si∏y wyobraêni. Ogólnie wiadomo, ˝e co roku
kilku ludzi umiera na imaginacyjnà wÊcieklizn´. Cz´sto te˝ przypisuje si´ wÊcieklizn´ psu, który Êcigany
i przera˝ony, robi tylko wra˝enie wÊciek∏ego, a w rzeczywistoÊci jest ca∏kiem normalny.
Niedawno czyta∏em o pewnym m∏odym oficerze w Indiach, który wyczerpany niezmiernym upa∏em
i kilkugodzinnym çwiczeniem, zwróci∏ si´ do lekarza z proÊbà, by zbada∏ jego organizm. Po zbadaniu lekarz oÊwiadczy∏, ˝e napisze do niego nazajutrz. List zawiera∏ oÊwiadczenie, ˝e lewe p∏uco jest zupe∏nie
zniszczone, a serce bardzo nadwàtlone, dobrze wi´c zrobi, gdy uporzàdkuje swe sprawy. “OczywiÊcie,
˝e mo˝e si´ to jeszcze przeciàgnàç par´ tygodni, lecz wa˝nych spraw odk∏adaç nie radz´” – brzmia∏ dopisek. Rozumie si´, ˝e ten wyrok Êmierci podzia∏a∏ najbardziej przygn´biajàco. Oficerowi pogorszy∏o si´
nagle, a po dwudziestu czterech godzinach uczu∏ trudnoÊci oddechowe i ból ko∏o serca. Po∏o˝y∏ si´ do
∏ó˝ka z przekonaniem, ˝e ju˝ nie wstanie, a w nocy stan jego pogorszy∏ si´ do tego stopnia, ˝e ˝o∏nierz
pobieg∏ po lekarza.
– “Co si´ panu sta∏o na Boga? – wykrzyknà∏ lekarz. – Przecie˝ badajàc pana wczoraj, nie zauwa˝y∏em
nic podobnego”.
– “Zdaje si´, ˝e to serce – z trudem wyszepta∏ chory”.
– “Serce! Ale˝ wczoraj by∏o ca∏kiem normalne”.
– “W takim razie p∏uca – westchnà∏ pacjent”.
– “P∏uca? Co pan wygaduje? Czy˝by pan by∏ troch´ podchmielony?”
– “Ale list pana doktora, list! Wszak mi pan pisa∏, ˝e zostaje mi tylko kilka tygodni ˝ycia”.
– “CzyÊ pan oszala∏? – krzyknà∏ lekarz. – Pisa∏em, by pan na kilka dni wyjecha∏ w góry i odpoczà∏,
a wszystko b´dzie dobrze”.
Pacjent, Êmiertelnie blady, zaledwie zdo∏a∏ unieÊç g∏ow´ z poduszki, by z pod niej wyciàgnàç list lekarza.
– “Przebóg! To jest list odnoszàcy si´ do kogo innego. Widocznie mój asystent pomyli∏ si´ w zaadresowaniu dwóch kopert”.
Oficer, nie mogàcy przed chwilà podnieÊç g∏owy, usiad∏ na ∏ó˝ku, a po kilku godzinach ca∏kowicie odzyska∏ si∏y.
Gdy by∏em na wydziale lekarskim w Harward, jeden z najlepszych tamtejszych profesorów, s∏ynny lekarz, wyk∏adajàc o ogromnej sile wyobraêni, przestrzega∏ swych uczniów, by nie wmawiali sobie chorób,
o których si´ uczà. RównoczeÊnie profesor ów mi powiedzia∏, i˝ czuje rozwijajàcà si´ w nim pewnà niebezpiecznà chorob´. By∏ o tym tak silnie przekonany, ˝e nie chcia∏ nawet poradziç si´ innego lekarza, wiedzàc ˝e choroba ta jest nieuleczalnà. Straci∏ apetyt, schud∏ i po pewnym czasie nie mia∏ ju˝ si∏ do kontynuowania swych wyk∏adów. Pewnego dnia kolega, zdumiony nag∏à zmianà jego wyglàdu, zapyta∏ go
o przyczyn´.
– “Cierpi´ na nieuleczalnà chorob´ – brzmia∏a odpowiedê. – Nie zwraca∏em si´ nawet do ˝adnego lekarza, bo symptomy sà oczywiste”.
D∏ugie proÊby i nalegania przyjaciela sk∏oni∏y go jednak do zwrócenia si´ do lekarza i oto okaza∏o si´,
˝e nie by∏o ani cienia choroby, której si´ obawia∏. Ta uspakajajàca wiadomoÊç podzia∏a∏a tak skutecznie,
˝e w ciàgu jednego dnia odzyska∏ si∏y, apetyt i swój zwyk∏y wyglàd.
Historia medycyny opowiada mnóstwo przyk∏adów, jak ludzie wpadali w chorob´ skutkiem urojenia.
Pismo lekarskie wychodzàce w Londynie podaje zdarzenie nast´pujàce: “Dwóch Londyƒczyków sp´dzi∏o noc na wsi, w domu, gdzie niedawno mia∏a byç szkarlatyna. Jeden z nich, cz∏owiek trzeêwy, bez wybuja∏ej wyobraêni, obudzi∏ si´ rano ca∏kiem zdrów – drugi natomiast, nerwowiec, dra˝liwy, sp´dzi∏ noc
bardzo êle i zbudzi∏ si´ z okropnà wysypkà na ciele, którà obaj wzi´li za szkarlatyn´. Wys∏ano depesz´
do Londynu i najbli˝szym pociàgiem przyby∏ lekarz. Okaza∏o si´, ˝e chory nie mia∏ nawet goràczki, ˝e
w domu tym nie by∏o wypadku szkarlatyny, a wysypka by∏a wynikiem wzburzenia nerwowego. Innym
razem znów dwaj m´˝czyêni zajechali do domu, w którym niedawno zmar∏ ktoÊ na choler´. Jeden z nich
umieszczony w pokoju, gdzie w∏aÊnie zdarzy∏ si´ ów wypadek Êmierci, nie wiedzia∏ o tym i spokojnie
przespa∏ ca∏à noc. Drugi natomiast, mylnie poinformowany, ˝e w jego pokoju zmar∏ cz∏owiek na choler´,
sp´dzi∏ noc w trwodze Êmiertelnej, a rano zapad∏ istotnie na choler´ i umar∏”.
Ludzie, czytajàc o podobnych zdarzeniach, wierzà w nie, a jednak nie zdajà sobie sprawy, ˝e sami
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podlegajà urojeniom chorej wyobraêni, która równie˝ mo˝e ich naraziç na podobne nast´pstwa.
W pewnych chwilach ˝ycia ka˝dy z nas jest ofiarà wyobraêni. Przekonanie, ˝e cierpimy na nieuleczalnà chorob´, zak∏óca ca∏y nasz system nerwowy i ró˝ne funkcje organizmu; umys∏ nie pracuje z nale˝ytà
spr´˝ystoÊcià i si∏à, nast´puje stopniowy zanik wszystkich w∏adz fizycznych i duchowych, a˝ nareszcie
stajemy si´ ofiarami swych urojeƒ i l´ków.

WP¸YW SUGESTII NA ZDROWIE
Piastujàc w myÊli idea∏ naszych marzeƒ, mo˝emy si-∏à sugestii
umo˝liwiç w znacznej cz´Êci jego osiàgni´cie.
Ludzie zaczynajà sobie uÊwiadamiaç,˝e ta sama si∏a, która ich
stworzy∏a, posiada tak˝e moc krzepiàcà, leczàcà i odradzajàcà.

KtoÊ powiedzia∏: “Najgorszym twoim wrogiem jest przyjaciel, który spotkawszy ci´, powiada: “Jak ty
êle wyglàdasz, co ci jest ?”. Od tej chwili zaczynasz si´ czuç êle”. Przyjaciel zak∏óci∏ pogodne usposobienie i rzuci∏ cieƒ na twà dusz´. Moc sugestii najlepiej ilustruje fakt, ˝e cz∏owieka zahipnotyzowanego
mo˝na przez przy∏o˝enie zimnej monety sparzyç tak mocno, ˝e na skórze potworzà si´ bàble.
JeÊli wi´c przez sugesti´ myÊli mo˝na wytworzyç oparzelizn´, to có˝ dziwnego, ˝e sugestywnie mo˝na te˝ leczyç zaburzenia ˝o∏àdka i inne choroby. JeÊli zasugerujesz komuÊ przekonanie, ˝e woda, którà
wypi∏ , by∏a wódkà, moêesz go doprowadziç do tego, ˝e b´dzie si´ chwia∏ i zatacza∏ jak pijany – niewàtpliwie za pomocà sugestii mo˝na osiàgaç rezultaty wszelkiego rodzaju.
Kilka cudownych przyk∏adów Êwiadczàcych o sile sugestii cytuje dr Fryderyk von Eden, który studiowa∏ medycyn´ w Amsterdamie i jest jednym z przedstawicieli psychoterapeutycznego sposobu leczenia.
O profesorze paryskim Debove, wybitnej powadze na tym polu, opowiada on co nast´puje: “W swym
szpitalu w St.Andral pokaza∏ mi, jak, podajàc pacjentowi szklank´ wody, sugeruje mu, ˝e to wino, a chory w to wierzy. Innemu choremu da∏ do r´ki zimnà ∏y˝k´, mówiàc, ˝e jest rozpalona, a tamten wypuÊci∏
jà z r´ki z wszelakimi objawami mocnego poparzenia skóry. Innemu znów da∏ ksià˝k´, mówiàc:’Patrz, oto
stronice niezapisane – czysty papier. Teraz dmuchnij, a zobaczysz same portrety. Dmuchnij znów, a zobaczysz same krajobrazy!’ A medium istotnie widzia∏o to, co tamten mu podsuwa∏, opisujàc w zdumieniu obrazy i portrety, których oprócz niego, nikt z obecnych nie widzia∏. ‘Nigdy w ˝yciu nie widzia∏em podobnej sztuczki czarnoksi´skiej’ – oÊwiadczy∏ zahipnotyzowany. ‘Poka˝´ ci coÊ lepszego – odpar∏ profesor. – Przymknij teraz oczy, a gdy je otworzysz, zobaczysz mnie bez g∏owy’. Zahipnotyzowany biedak po
chwili otworzy∏ oczy, które na widok profesora przybra∏y wyraz ob∏´dnej trwogi. ‘Jak˝e ci si´ podobam
bez g∏owy?’ – spyta∏ profesor, a tamten uderzywszy si´ w czo∏o, jakby gwa∏tem chcia∏ zebraç myÊli, wykrzyknà∏: ‘ Ja chyba zwariowa∏em!’ ”.
Wiadomo, ˝e trwoga i troska matki cz´sto powoduje chorob´ dzieci. Ustawiczna obawa, by dziecko
nie zachorowa∏o, wytwarzajàc chorobliwà atmosfer´, przyciàga niejako to, czego si´ najbardziej l´ka. Ciàg∏e jakby wyczekiwanie objawów choroby, która pojawi∏a si´ np. w sàsiedztwie, wyciska Êlad w umyÊle
matki i szybko udziela si´ niezwykle wra˝liwemu umys∏owi dziecka, podkopujàc jego zdrowie fizyczne.
B´dàc niedawno u pewnej rodziny, s∏ysza∏em, jak matka ustawicznie powtarza∏a swemu synkowi, ˝e
êle wyglàda, co chwil´ pytajàc go; czy mu coÊ nie dolega, dajàc do za˝ycia to lub owo. W ciàgu wieczora kilkakrotnie pyta∏a ka˝de z dzieci, czy ich coÊ nie boli, czy nie sà przezi´bione itp. Bezustannie si´ trapi∏a, by nie sta∏y w przeciàgu, nie wychodzi∏y z go∏à g∏owà, nie zamacza∏y sobie nóg. Ciàgle je ostrzega∏a, by nie robi∏y tego lub owego, inaczej zachorujà na koklusz, zapalenie lub innà strasznà chorob´. Jednym s∏owem utrzymywa∏a dzieci w bezustannej obawie choroby, a rezultat by∏ taki, ˝e stale któreÊ z nich
by∏o chore. Matka zaÊ skar˝y∏a si´, ˝e wprost nie mo˝e wyjÊç za próg domu, bo ciàgle musi piel´gnowaç
swych pacjentów. Ojciec by∏ równie˝ przesàdny co do zdrowia rodziny. Raz po raz przywo∏ywa∏ do siebie najm∏odszego synka, bada∏ mu puls, twierdzàc, ˝e ma g∏ow´ rozpalonà, j´zyk ob∏o˝ony, jednym s∏owem, ˝e jest chory. I niebawem ch∏opczyk czu∏ si´ istotnie chorym i tak trzeba go by∏o po∏o˝yç do ∏ó˝ka.
Jak˝e cz´sto rodzice nie zdajà sobie sprawy, ˝e bardzo szkodzà dzieciom, sugerujàc ich wra˝liwym
umys∏om w∏asne swe l´ki i obawy i przez to rozwijajà w nich to, co w∏aÊnie pragn´liby odsunàç.
PomyÊleç tylko o dzieciach, które wychowane w podobnej atmosferze ustawicznych l´ków i obaw,
ostrzegane ciàgle przed gro˝àcym im niebezpieczeƒstwem, napominane, by nie robi∏y tego i owego
wmówià sobie nareszcie, ˝e na ka˝dym niemal kroku czyha na nie niebezpieczeƒstwo! Wyrastajà w cià-
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g∏ej trwodze, która przez ca∏e ˝ycie przeÊladuje ich jak zmora potworna.
Gdyby rodzice wiedzieli, jak strasznym przekleƒstwem jest ustawiczny l´k przed chorobà, ze wszech
si∏ staraliby si´ wyp∏oszyç jà z umys∏u dziecka i nigdy nie zatruwaliby go podobnymi obrazami.
Zaczynamy dopiero zdawaç sobie spraw´ z cudownej mocy sugestii w kierunku zgn´bienia lub wypogodzenia ducha. Niedawno opowiada∏a mi pewna bardzo inteligentna kobieta, ˝e na kilka dni musia∏a si´
po∏o˝yç z powodu przeczytania powieÊci napisanej j´zykiem brutalnym. PowieÊç ta rozbudzi∏a w niej
wszystkie pierwiastki chorobliwe i ca∏kowicie pozbawi∏a si∏. Studenci medycyny cz´sto zapadajà na zdrowiu skutkiem strasznych obrazów sali sekcyjnej oraz przebywania myÊlà w kr´gu chorób rozmaitych.
Umys∏ cz∏owieka chorego, b´dàc w stanie mniej lub wi´cej bezsilnym, negatywnym, jest ogromnie
wra˝liwy na sugestie myÊlowe dodatnie i ujemne. Cz∏owiek zdrowy natomiast mo˝e swym twórczym,
pozytywnym stanem ducha zachowywaç si´ odpornie wobec wp∏ywów zewn´trznych.
Ka˝dy z nas wie z doÊwiadczenia, jak krzepiàco i o˝ywczo wp∏ywajà podczas choroby odwiedziny
osób weso∏ych, optymistycznych, inspirujàc nas nadziejà i odwagà. A z drugiej strony obawiamy si´ osób
zniech´conych, smutnych, gdy˝ odbierajà nam resztki nadziei, pozostawiajàc za sobà cieƒ w∏asnej melancholii. Chorzy ludzie, podobnie jak dzieci, potrzebujà zach´ty, podniecenia, umocnienia od drugich.
Wyobraêcie sobie, jakà ulg´ uczu∏by chory, gdyby lekarz, piel´gniarka, krewni i przyjaciele wytwarzali
ko∏o niego nastrój radosny, pe∏en nadziei – jak te˝ niewàtpliwie post´powaç b´dà w przysz∏oÊci!
Lekarz weso∏y, optymistyczny, uspakajajàcy swych chorych, rozbudzajàcy w nich potencjalne zasoby
zdrowia, tkwiàce w ka˝dym cz∏owieku, zapewniajàcy ich, ˝e dobrze wyglàdajà, ˝e rych∏o wrócà do zdrowia, wywiera wp∏yw niejzbawienniejszy. Optymizm lekarza jest znacznie cenniejszy dla chorego ni˝ lekarstwa, które mu zapisuje. Zna∏em kiedyÊ w Bostonie dwóch lekarzy szpitalnych, znakomicie ilustrujàcych to twierdzenie. Jeden z nich by∏ skrajnym optymistà z wybitnym poczuciem humoru. Ciàgle ˝artowa∏ ze swymi chorymi, bawi∏ ich dowcipami i anegdotami. Sama jego obecnoÊç, jasna, pogodna twarz
i s∏oneczny optymizm w jednej chwili zmienia∏y usposobienie chorych. Drugi z lekarzy by∏ ponurym, milczàcym uczonym, ma∏omównym i rzadko si´ uÊmiechajàcym. Gdy pacjent wyglàda∏ gorzej, zaraz mu
o tym mówi∏, znaczàco kiwajàc g∏owà. Z nadmiaru sumiennoÊci mówi∏ chorym rzeczy najokrutniejsze,
odnoszàce si´ do ich choroby, odbierajàc im tym samym nadziej´ i pogarszajàc ich stan.
Lekarze wiedzà dobrze, jakà chorzy pok∏adajà w nich wiar´ i jak bystro Êledzà wyraz ich twarzy, by na
niej wyczytaç promieƒ nadziei. Najbardziej post´powi lekarze zaczynajà te˝ sobie uÊwiadamiaç, jak wielkà moc leczàcà posiada wiara pacjenta, przekonanie, i˝ wyzdrowieje. Niejeden sumienny lekarz sàdzi, ˝e
ma obowiàzek informowania pacjenta o jego stanie, ˝e chory ma prawo wiedzieç, co mu jest, zw∏aszcza
w wypadkach niebezpiecznych. Otó˝ poglàd taki by∏by uzasadniony, gdyby lekarz by∏ wszechwiedzàcy,
gdyby nigdy nie myli∏ si´ w diagnozie, gdyby z ca∏à Êcis∏oÊcià móg∏ okreÊliç si∏y chorego. Tymczasem lekarze, nawet najbardziej uczeni, wiedzà, jak stosunkowo drobnà jest ich wiedza o si∏ach tkwiàcych w organiêmie ludzkim; wiedzà, ˝e chorzy skazani na Êmierç przez pierwszorz´dnych specjalistów nieraz jednak odzyskujà zdrowie. Dlaczego wi´c niepozostawienie choremu zbawiennej nadziei wyzdrowienia,
tym wi´cej – pozbawienie go tej nadziei, wyrok niekorzystny, dzia∏a druzgocàco na wycieƒczony organizm. Czy˝ nie najwi´kszym obowiàzkiem lekarza jest pomaganie choremu wed∏ug si∏ do odzyskania
zdrowia? A nadzieja, ufnoÊç posiadajà w∏aÊnie wielkà moc uzdrawiania.
Si∏a sugestii na umys∏ wyczekujàcy, ufajàcy, graniczy prawie z cudem. Cz∏owiek chory od lat, który dozna∏ mnóstwa zawodów i uwa˝a si´ za beznadziejnego i do g∏´bi rozczarowanego, na wieÊç o cudownym jakimÊ lekarstwie ponownie odzyskuje nadziej´. Czyni wszelkie ofiary, by Êrodek ten otrzymaç i za˝ywa go z takà nadziejà i ufnoÊcià, ˝e organizm, odpowiadajàc sugestii ducha, odczuwa ulg´ i przypisuje jà cudownemu dzia∏aniu lekarstwa.
Dzieje religii cytujà mnóstwo przyk∏adów o ludziach uleczonych przez cudowne êród∏o, w których moc
uzdrawiajajàcà Êwi´cie wierzyli. Ludzie wyje˝d˝ajàcy do wód lub miejsc klimatycznych przypisujà polepszenie zdrowia wodzie lub powietrzu, gdy w rzeczywistoÊci zmiana na lepsze jest prawdopodobnie
w równej mierze wynikiem zmiany otoczenia i sugestii.
Z∏o tkwi w tym, ˝e nie zdajemy sobie sprawy z najskuteczniejszych leków, które posiadamy we w∏asnej jaêni. Nie ma cierpienia ludzkiego, na które Biblia nie podawa∏aby Êrodka skutecznego – nie tylko
uÊmierzajàcego cierpienie, lecz uzdrawiajàcego ca∏kowicie wszelkà chorob´. Biblia twierdzi z najwi´kszym naciskiem, ˝e nie ma lekarstwa silniejszego nad mi∏oÊç. Najlepiej dowodzi tego mi∏oÊç macierzyƒska, której balsam uÊmierza i leczy trwogi i drobne cierpienia dziecka. Uderzywszy si´, dziecko instynk-
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townie biegnie do matki, by poca∏unkiem uleczy∏a ból, a uÊciskiem odp´dzi∏a od niego trwog´.
JeÊli dziecko zna moc leczàcà mi∏oÊci macierzyƒskiej, to có˝ dopiero da si´ powiedzieç o mi∏oÊci boskiej – bezinteresownej? Pismo Âwi´te uczy, ˝e: “mi∏oÊç doskona∏a odp´dza wszelkà trwog´”, a trwoga
jest w∏aÊnie najsilniejszym êród∏em dysharmonii i rozstroju.
Czy˝ mo˝e istnieç lepszy Êrodek na owà trwog´ trawiàcà – najgorszego wroga ludzkoÊci –nad stosowanie psalmu dziewi´çdziesiàtego pierwszego? Kto nale˝ycie w˝yje si´ i wczuje w te s∏owa podnios∏e,
do tego zniech´cenie ni rozpacz nie mogà mieç przyst´pu. Kto ˝yje w Bogu, w idei dobra, nie potrzebuje si´ niczego obawiaç, gdy˝ czuje nad sobà moc wszechogarniajàcà i màdroÊç nieskoƒczonà.
Gdy si´ ca∏kowicie przejmiemy ideà jednoÊci z si∏à wszechogarniajàcà, wszechobecnà, gdy sobie
uÊwiadomimy, ˝e nie potrzebujemy czerpaç zdrowia z zewnàtrz, gdy˝ sami jesteÊmy zdrowiem; ˝e nie
znajdujemy tu i ówdzie kruszyn sprawiedliwoÊci, lecz sami jesteÊmy sprawiedliwoÊcià; ˝e nie chwytamy
czàsteczek prawdy, lecz sami jesteÊmy prawdà – wówczas dopiero zaczynamy ˝yç prawdziwie.
Wierz´, ˝e przewa˝na cz´Êç ludzi zdaje sobie spraw´ z si∏y pot´˝nej, tkwiàcej w g∏´bi ich duszy, a zdolnej do uleczenia wszystkich ich cierpieƒ – o ile potrafiliby si∏´ t´ wydobyç. Czujemy wszyscy, ˝e jest w nas
coÊ boskiego, coÊ bezcielesnego, co ostatecznie musi nas zbawiç i wytworzyç w nas pe∏ni´ owej b∏ogiej
szcz´ÊliwoÊci, b´dàcej naszym prawem przyrodzonym. Wielkim celem ˝ycia jest w∏aÊnie odkrycie owej
twórczej, odm∏adzajàcej ˝yciodajnej si∏y, którà winniÊmy stosowaç w ˝yciu codziennym.

DLACZEGO SI¢ STARZEJEMY?
“Twarz nie mo˝e zdradziç wieku cz∏owieka, dopóki duch
nie da swego przyzwolenia, gdy˝ on kszta∏tuje cia∏o”.
“Odradzamy swe cia∏o, odradzajàc myÊli; przeobra˝amy
wyglàd swój i nawyki.

Niedawno by∏y sekretarz najwy˝szego Sàdu w Nowym Jorku pope∏ni∏ samobójstwo w siedemdziesiàtà rocznic´ swych urodzin. Obok zw∏ok znaleziono prac´: “Granice naszej mo˝liwoÊci. Krótki zarys Oslerowskiej teorii ˝ycia”. Mi´dzy innymi, czytamy w niej ust´p: “Siedemdziesiàt lat – oto granica, wyznaczona nam przez Pismo Âw. Przekroczywszy jà, cz∏owiek staje si´ niezdolnym do pracy i jego ˝ywot dobiega
swej mety... Ja skoƒczy∏em w∏aÊnie lat siedemdziesiàt – nadaj´ si´ jedynie do wygrzewania pod piecem”... Cz∏owiek ten obcowa∏ d∏ugo z tak zwanà teorià Oslera, utrzymujàcà, ˝e przekroczywszy szeÊçdziesiàtk´, cz∏owiek staje si´ ci´˝arem zarówno dla siebie, jak dla Êwiata, przy tym tak silnie wierzy∏ w granic´ ˝ycia okreÊlonà przez Pismo Âw., ˝e postanowi∏ zakoƒczyç ˝ycie w dniu ukoƒczenia siedemdziesiàtego roku ˝ycia. Teoria dr. Oslera, mówiàca o granicy ˝ycia wyznaczonej przez Bibli´, brana zbyt dos∏ownie, okazuje si´ w wysokim stopniu szkodliwà. Rozmaite ograniczenia myÊlowe, które sobie sami
nak∏adamy, wywierajà silny wp∏yw na nasze ˝ycie fizyczne i wiadomym jest, ˝e bardzo wielu ludzi umiera mniej wi´cej w tym wieku, który sobie wmówili jako met´ swego istnienia – pomimo ˝e, wyznaczajàc
sobie t´ granic´, byli jeszcze ca∏kiem silni i zdrowi. A jednak trudno przypuszczaç, by psalmista mia∏ zamiar ograniczaç ˝ycie ludzkie; a w ka˝dym razie nie mia∏ prawa tego czyniç. Rozmaite ust´py biblijne, brane cz´sto dos∏ownie i na Êlepo, uwa˝ane za wskaêniki ˝yciowe, sà jedynie przenoÊniami ilustrujàcymi jakàÊ myÊl. Trzymajàc si´ Biblii, moglibyÊmy z równà s∏usznoÊcià uwa˝aç za granic´ ˝ycia rok sto dwudziesty, a nawet wiek Metuzala, wi´c lat dziewi´çset siedemdziesiàt. ˚aden ust´p Pisma Âw. nie wskazuje, by cz∏owiekowi naznaczonà by∏a granica wieku, której nie wolno mu przekroczyç.
Przeciwnie, Biblia zdaje si´ zach´caç do d∏ugowiecznoÊci przez zdrowy tryb ˝ycia, jakiego nas naucza.
Wskazuje wszak obowiàzek ˝ycia szlachetnego i po˝ytecznego, rozwijanie wed∏ug mo˝noÊci naszych si∏,
co zmierza ku przed∏u˝eniu naszego bytowania na ziemi.
NieufnoÊcià wzgl´dem Si∏y Najwy˝szej by∏oby przypuszczenie, ˝e ˝ycie cz∏owieka nie mia∏oby bodaj
trzykrotnie przewy˝szaç epoki jego dojrzewania (trzydziestki), gdy analogie w naturze, a zw∏aszcza w królestwie fauny wskazujà, ˝e ˝ycie zwierz´cia trwa co najmniej pi´ç razy d∏u˝ej od okresu jego dojrzewania. Mia∏by wi´c najwy˝szy twór przyrody byç w ten sposób pokrzywdzonym? MàdroÊç nieskoƒczona nie
pozwoli, by owoc zmarnia∏, zanim dojrzeje.
Nie zdajemy sobie sprawy, do jakiego stopnia jesteÊmy niewolnikami swych przekonaƒ i jak donios∏y
wp∏yw wywierajà one na nasze ˝ycie. Mnóstwo ludzi skraca swe ˝ycie o wiele lat przez silnà autosuge-
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sti´, ˝e umrà w pewnym wieku np. w tym samym wieku, co ich rodzice. Jak cz´sto s∏yszy si´ s∏owa: “Jestem pewny, ˝e nie b´d´ ˝yç d∏ugo, bo ojciec i matka zmarli za m∏odu”.
Niedawno pewien m∏ody cz∏owiek z Nowego Jorku oÊwiadczy∏ swej rodzinie, ˝e ma silne przekonanie, i˝ umrze w najbli˝szà rocznic´ swych urodzin. Rodzina zaniepokojona, ˝e owego dnia nie chcia∏
wstaç ani zabraç si´ do pracy, twierdzàc, ˝e umrze przed pó∏nocà, wezwa∏a lekarza, który zbadawszy go,
oÊwiadczy∏, ˝e solenizant jest zupe∏nie zdrów. Ten jednak nie chcia∏ wstaç z ∏ó˝ka ani jeÊç, w ciàgu dnia
szybko opada∏ z si∏ i istotnie umar∏ przed pó∏nocà. Przekonanie, ˝e umrze, tak g∏´boko wyry∏o si´ w jego
umyÊle, ˝e zdo∏a∏o przeciàç niç istnienia, zd∏awiç wszystkie funkcje ˝yciowe. Gdyby to jego przeÊwiadczenie zosta∏o unicestwione przez kogoÊ majàcego na niego silny wp∏yw, gdyby przyjaciel jakiÊ zdo∏a∏
ide´ Êmierci zastàpiç przekonaniem, ˝e do˝yje póênego wieku – niezawodnie ˝y∏by d∏ugie lata.
JeÊli sobie wytworzysz przekonanie lub zostanie ci ono narzuconym przez rozmaite przyk∏ady z zewnàtrz, ˝e oko∏o pi´çdziesiàtki zaczniesz si´ starzeç, oko∏o szeÊçdziesiàtki utracisz zdolnoÊç ˝ycia, staniesz si´ bezu˝ytecznym i musisz si´ wycofaç ze swych zaj´ç, nast´pnie zaczniesz stopniowo traciç si∏y – to ˝adna moc na Êwiecie nie zdo∏a powstrzymaç procesu starzenia si´, którego Êlady zacznà si´ stawaç coraz widoczniejsze.
MyÊl jest przewodnikiem. JeÊli si´ poddasz myÊli staroÊci, przyciàgniesz staroÊç. JeÊli wytworzysz
w sobie myÊl m∏odzieƒczà, energicznà, twórczà, cia∏o b´dzie si´ do niej stosowaç. StaroÊç bierze poczàtek w duchu. Fizyczne oznaki staroÊci sà ˝niwem starych myÊli, wyros∏ych na gruncie twej duszy. Widzimy, ˝e nasi rówieÊnicy zaczynajà si´ starzeç i niedo∏´˝nieç i sàdzimy, ˝e oto i dla nas nadesz∏a staroÊç.
Zaczynamy wi´c przejawiaç oznaki staroÊci, uwa˝ajàc je za nieuniknione – gdy w rzeczywistoÊci sà one
tylko wynikiem naszej starczej myÊli i odziedziczonych wierzeƒ. GdybyÊmy jednak postanowili, ˝e si´ nie
poddamy staroÊci, gdybyÊmy zdo∏ali utrzymaç w sobie silne ognisko myÊli m∏odzieƒczych, entuzjastycznych, oznaki staroÊci wcale by si´ nie ukaza∏y. Eliksirr m∏odoÊci tkwi w naszym duchu, nigdzie indziej. Nie
b´dziesz m∏odym, usi∏ujàc zachowaç pozory m∏odoÊci, ubierajàc si´ jak cz∏owiek m∏ody. Przede wszystkim musisz pozbyç si´ wszelkiego Êladu myÊli starczej. Dopóki myÊl taka b´dzie ci towarzyszyç, na nic
nie zdadzà si´ kosmetyki i m∏odzie˝owy strój. Przede wszystkim nale˝y zmieniç przekonanie.
Najwi´ksza przeszkoda polega na tym, ˝e nasza wyobraênia starzeje si´ przedwczeÊnie. Ci´˝kie i wyt´˝ajàce warunki ˝ycia wspó∏czesnego przyczyniajà si´ w znacznej mierze do wysuszania i kostnienia naszego mózgu i komórek nerwowych, os∏abiajàc tym samym wyobraêni´, która powinna byç Êwie˝a, rzutka, elastyczna. A przeci´tny tryb naszego ˝ycia niszczy w∏aÊnie gibkoÊç, elastycznoÊç i wra˝liwoÊç wyobraêni. Ludzie bioràcy ˝ycie nazbyt powa˝nie, sàdzàcy, ˝e wszystko zale˝ne jest od ich indywidualnych
usi∏owaƒ, uczyniwszy z ˝ycia ustawicznà walk´ o byt, majà wyraz twarzy surowy, a wyraz ten jest odzwierciedleniem ich myÊli. Ludzie ci szybko si´ starzejà, dostajà zmarszczek na twarzy – tkanki ich stajà
si´ tak twarde jak ich myÊli. Tak samo ludzie despotyczni, bezwzgl´dni, sk∏onni sà do przedwczesnego
starzenia si´, gdy˝ myÊl ich jest twarda, wyt´˝ona, anormalna. Jeszcze innym powodem przedwczesnego starzenia si´ wielu ludzi jest stagnacja ich ˝ycia duchowego. Fakt to godny ubolewania, ˝e doszed∏szy
do wieku Êredniego, mnóstwo ludzi czuje si´ niezdolnymi do przyswajania sobie nowych idei. Mi´dzy
czterdziestym a pi´çdziesiàtym rokiem ˝ycia nast´puje u nich ca∏kowity zastój umys∏owy. Nie myÊl, ˝e
musisz zwinàç ˝agle, przystanàç w rozwoju umys∏owym dlatego, ˝e jesteÊ w póêniejszym wieku. Rozumujàc w ten sposób, szybko zaczniesz si´ chyliç ku upadkowi. Nie odzwyczajaj si´ od m∏odoÊci; nie
mów, ˝e nie mo˝esz robiç tego lub owego tak dobrze, jak dawniej. ˚yj ˝yciem m∏odym. Nie l´kaj si´, ˝e
b´dàc w wieku podesz∏ym, myÊlà czujesz si´ m∏odym. Zachowuj si´ tak, byÊ niczym nie przypomina∏
staroÊci. Pami´taj, ˝e znu˝ona myÊl, wyczerpanie ducha, sprowadzajà staroÊç. Rozwijaj si´, okazuj zainteresowanie dla wszystkich zagadnieƒ ˝yciowych.
JeÊli pragniesz zachowaç m∏odoÊç, nie myÊl o przykrych doÊwiadczeniach i prze˝yciach.Pewna osiemdziesi´cioletnia kobieta, zapytana w jaki sposób zdo∏a∏a zachowaç tak d∏ugo wyglàd m∏ody, odpowiedzia∏a: “Umiem zapominaç rzeczy nieprzyjemne”.
Nikt nie mo˝e zachowaç m∏odoÊci, przystanàwszy w rozwoju duchowym, a nikt nie mo˝e si´ rozwijaç, nie bioràc ˝ywego udzia∏u we wszystkich sprawach ˝yciowych. JesteÊmy tak skonstruowani, ˝e
znacznà cz´Êç pokarmu duchowego musimy braç od drugich. Cz∏owiek nie mo˝e si´ izolowaç, odciàç
od ˝ycia, bez zw´˝enia swego ducha. Umys∏ nie asymilujàcy nowych pierwiastków i nie pozostajàcy
w ustawicznym kontakcie z dawnymi, rych∏o musi popaÊç w stagnacj´.
Nie rozwijamy w sobie i nie stosujemy si∏ powstrzymujàcych pochód staroÊci. Odradzajàce, odÊwie-
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˝ajàce, odporne si∏y fizyczne do tego stopnia zostanà os∏abione przekonaniem, ˝e si´ starzejemy, ˝e tracimy sprawnoÊç i stajemy si´ w rzeczywistoÊci ∏atwym ∏upem wszelkich u∏omnoÊci.
Dr Miecznikow pracujàcy w Pary˝u w Instytucie Pasteura, twierdzi, ˝e ludzie powinni ˝yç co najmniej
po sto dwadzieÊcia lat. Nie ulega te˝ wàtpliwoÊci, ˝e przewa˝nie skracamy sami nasze ˝ycie przez nieodpowiedni jego tryb, przykre myÊli i przedwczesne sprowadzanie staroÊci.
Przed paru laty najlepszy organ lekarski “Lancet”, wychodzàcy w Londynie, poda∏ Êwietny przyk∏ad, jakim sposobem si∏a ducha zdolna jest do utrzymania cia∏a w stanie m∏odoÊci. Pewna m∏oda kobieta, porzucona przez ukochanego, postrada∏a zmys∏y.Utraci∏a te˝ w zupe∏noÊci ÊwiadomoÊç czasu. Wierzàc
w powrót kochanka, przez szereg lat sta∏a przy oknie, czekajàc jego powrotu. Liczàcà przesz∏o siedemdziesiàt lat zobaczyli lekarze i byli pewni, ˝e majà przed sobà kobiet´ dwudziestoletnià. Ani jeden siwy
w∏os, ani jedna zmarszczka, ani ˝adna inna oznaka nie zdradza∏y jej wieku. Cer´ mia∏a jasnà i g∏adkà jak
m∏oda dziewczyna. Nie starza∏a si´, sàdzàc, ˝e ciàgle jest dziewczynà wyczekujàcà kochanka. Nie liczy∏a sobie lat i nie myÊla∏a, ˝e si´ starzeje. By∏a bowiem g∏´boko przekonanà, ˝e kochanek dopiero co jà
opuÊci∏. Ta wiara utrzymywa∏a te˝ jej cia∏o w stanie m∏odoÊci. Mia∏a tyle lat, ile si´ jej zdawa∏o, ˝e ma. Ta
wiara, odzwierciedlajàc si´ w jej ciele, utrzymywa∏a je m∏odym.
Jedynà oznakà starzenia si´ powinien byç przyp∏yw màdroÊci. Spot´gowana màdroÊç i si∏a ducha powinny byç jedynymi oznakami,˝e d∏ugo ˝yjesz, ˝e wiele lat sp´dzi∏eÊ ju˝ na ziemi. Si∏a, pi´kno, dostojnoÊç, a nie s∏aboÊç, bezsi∏a i u∏omnoÊç powinny charakteryzowaç cz∏owieka d∏ugowiecznego.
JPragnàc zachowaç m∏odoÊç, musisz unikaç jej wrogów, spoÊród których najzaci´tszymi sà myÊli
o staroÊci i stopniowe oboj´tnienie wobec spraw i rozrywek b´dàcych udzia∏em m∏odoÊci. JeÊli nie zajmujà ci´ ju˝ nadzieje i pragnienia m∏odoÊci, jeÊli przestajesz uczestniczyç w jej zabawach i sportach,
wówczas przyznajesz si´ istotnie do staroÊci, okazujesz, ˝e umys∏ twój si´ zasklepia, a soki m∏odoÊci wysychajà. Nic nie sprzyja tak bardzo zachowaniu m∏odoÊci, jak w∏aÊnie obcowanie z m∏odymi.
Pewien m´˝czyzna w podesz∏ym wieku, zapytany, jakim sposobem zdo∏a∏ zachowaç tak m∏ody wyglàd, odpowiedzia∏, ˝e przez trzydzieÊci lat z górà by∏ prze∏o˝onym wy˝szego zak∏adu naukowego i przez
ca∏y ten czas dzieli∏ zami∏owania, rozrywki i pragnienia m∏odzie˝y. To utrzymywa∏o jego umys∏ w
m∏odzieƒczej atmosferze, skutkiem czego myÊli starcze nie mia∏y doƒ dost´pu. Cz∏owiek ten ani zachowaniem, ani rozmowà nie nasuwa myÊli o staroÊci, tyle w nim ˝ycia i zapa∏u, a obcowanie z nim dzia∏a
wprost odm∏adzajàco.
Umys∏, który nie chce si´ postarzeç, musi ciàgle byç czynnym. “Rozwijaj si´ lub umieraj” – oto motto
natury wypisane na ka˝dym z jej tworów. Bàdê silnie przekonanym, ˝e masz prawo pozostaç m∏odym.
Ustawicznie sobie powtarzaj, ˝e pope∏niasz grzech wobec siebie i natury, starzejàc si´ i niedo∏´˝niejàc.
Utrwalaj si´ w tym przekonaniu i powtarzaj sobie: “Jestem m∏ody i zdrów. Nie mog´ si´ zestarzeç, o ile
sam nie wytworz´ w sobie warunków staroÊci”. JeÊli ludzie ci mówià: “Starzejesz si´, znaç ju˝ na tobie
staroÊç”; powtarzaj sobie wbrew ich twierdzeniom: “Prawda si´ nie starzeje, Pierwiastek si´ nie starzeje.
Ja jestem Pierwiastkiem i Prawdà”.
Nie zasypiaj nigdy z myÊlà starczà, z obrazem staroÊci. Jest rzeczà bardzo wa˝nà, byÊ czu∏ si´ m∏odym podczas snu; odp´dê przeto, wyp∏osz, zatrzyj w swym umyÊle wszystkie starcze oznaki, myÊli, obrazy; pozbàdê si´ przed zaÊni´ciem wszystkich trosk i niepokojów, które mog∏yby wycisnàç swój niszczycielski Êlad na twym mózgu i odbiç si´ na twej twarzy. MyÊli dr´czàce wytwarzajà bowiem w mózgu
substancje wapienne, powodujàc kostnienie komórek.
Zasypiajàc, musisz myÊleç o tym, co ci najdro˝sze, o urzeczywistnieniu marzeƒ najgor´tszych. MyÊl,
pracujàc w dalszym ciàgu podczas snu, utrwala niejako i pot´guje owe pragnienia. Wiadomo, ˝e plugawe myÊli i pragnienia dokonujà podczas snu okropnego dzie∏a zniszczenia. Przed zaÊni´ciem powinieneÊ
przeto piastowaç w swym umyÊle marzenia najczystsze i najbardziej podnios∏e.
Przebudziwszy si´, powinieneÊ natychmiast skierowaç swà myÊl ku obrazom m∏odoÊci – zw∏aszcza,
gdy sam przekroczy∏eÊ ju˝ pierwszà m∏odoÊç. PowinieneÊ sobie powtarzaç: “Jestem zawsze m∏odym,
pe∏nym si∏y i zapa∏u. Nie mog´ si´ zestarzeç i zniedo∏´˝nieç, gdy˝ w g∏´bi mej istoty tkwi pierwiastek boski, a ten si´ nie starzeje. Tylko strona negatywna, z∏udna, mo˝e we mnie przybraç pozory staroÊci”. Chodzi wi´c o to, by w duchu wytworzyç sobie obraz m∏odoÊci, a nie staroÊci. Podobnie jak rzeêbiarz tworzy posàg wed∏ug modelu opracowanego w myÊli, tak samo procesy ˝yciowe kszta∏tujà w ciele nasz model myÊlowy. Musimy pozbyç si´ myÊli, ˝e im d∏u˝ej ˝yjemy, im wi´cej zebraliÊmy doÊwiadczeƒ, im wi´kszej dokonaliÊmy pracy, tym bardziej musimy byç znu˝eni, wyczerpani, zu˝yci. Musimy zrozumieç, ˝e
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dzia∏alnoÊç, praca, doÊwiadczenie nie wyczerpujà ˝ycia, lecz w∏aÊnie je pot´gujà. Wszak praca rozwija
i pot´guje si∏y, które nie u˝ywane musia∏yby zmarnieç. Skàd wi´c twierdzenie, ˝e cz∏owiek wyczerpuje
si´ przez prac´?
Faktem jest, ˝e natura obdarzy∏a nas wiecznà m∏odoÊcià – zdolnoÊcià wiecznego odradzania si´, odm∏adzania. W organiêmie naszym nie ma ani jednej komórki mogàcej si´ zestarzeç, gdy˝ wszystkie si´
ustawicznie odradzajà; a poniewa˝ komórki najczynniejsze odradzajà si´ najcz´Êciej, przeto ca∏y proces
starzenia si´ jest w znacznej mierze sztuczny i nienaturalny.
Fizjologia naucza,˝e komórki niektórych musku∏ów odradzajà si´ co kilka godzin, inne co kilka dni lub
tygodni. Najwolniej odradzajà si´ komórki koÊci, lecz powagi lekarskie twierdzà, ˝e osiemdziesiàt do dziewi´çdziesi´ciu procent komórek cia∏a u ludzi normalnych odradza si´ w ciàgu szeÊciu do dwunastu miesi´cy. Uczeni wykazali, ˝e chemiczne procesy organizmu zale˝à ca∏kowicie od stanu ducha. Ka˝da myÊl
rozrastajàca wytwarza zmian´ chemicznà w komórkach, wprowadzajàc do nich sk∏adniki obce i wywo∏ujàc reakcj´ szkodliwà dla zdrowia komórek.
W ten sposób stempel wieku, wyciÊni´ty przez myÊl, odbija si´ na nowych komórkach. JeÊli myÊl jest
starcza, na komórkach odbija si´ stempel staroÊci. JeÊli zaÊ w myÊlach naszych panuje duch m∏odzieƒczy, taki sam odcisk pojawi si´ na komórkach. Innymi s∏owy: proces starzenia si´ dokonuje si´ przez
umys∏, a biliony komórek czynnych w organiêmie pozostajà w ustawicznym kontakcie z ka˝dà myÊlà
przechodzàcà przez nasz umys∏. Nape∏niaç nowe komórki starczymi myÊlami, znaczy – wlewaç Êwie˝e
wino do starych flaszek. Komórki dwuletnie, zale˝nie od myÊli wyciskajàcych na nich swój Êlad, mogà
wyglàdaç na pi´çdziesi´cio- lub szeÊçdziesi´cioletnie; tak szybko starcze myÊli nadaç mogà komórkom
pozór staroÊci.
Pesymizm jest jednym z najgorszych wrogów m∏odoÊci. Pesymista starzeje si´ przedwczeÊnie, gdy˝
umys∏ jego przebywa po mrocznej, bezs∏onecznej stronie ˝ycia; nie patrzy naprzód, nie pozostaje w kontakcie z m∏odoÊcià, lecz spoglàda wstecz, co fatalnie oddzia∏uje na jego usposobienie i wytwarza warunki sprzyjajàce staroÊci. Anormalne ˝ycie duchowe przyÊpiesza oczywiÊcie proces starzenia si´. ˚adne
Êrodki nie zdo∏ajà zatrzeç Êladów staroÊci wytworzonych przez troski czy niszczycielskie nami´tnoÊci. Zale˝nie od stanu ducha odbywa si´ w nas proces dodatni lub ujemny.
Samolubstwo jest uczuciem anormalnym, wysuszajàcym mózg i komórki nerwów. JesteÊmy tak stworzeni, ˝e musimy byç dobrymi, by zaznawaç szcz´Êcia, które jest znów êród∏em m∏odoÊci. Samolubstwo
jest wrogiem szcz´Êcia, gdy˝ gwa∏ci podstawowà zasad´ naszej istoty – sprawiedliwoÊç. Instynktownie
protestujemy te˝ przeciw niemu, gardzimy nim, a praktykujàc je, obni˝amy w sobie poczucie w∏asnej
godnoÊci. Samolubstwo nie wytwarza zdrowia, harmonii ani szcz´Êcia, gdy˝ pozostaje w sprzecznoÊci
z najg∏´bszà naszà istotà.
Dla wielu ludzi staroÊç jest ustawicznym postrachem, niszczy szcz´Êcie i spokój, zamieniajàc w istnà
tragedi´ ˝ycie, które mog∏oby byç radosne i pogodne. Wielu bogaczy nie umie korzystaç nale˝ycie z warunków szcz´Êcia, gdy˝ bezustannie czuwa w nich l´k potworny, ˝e lada chwila b´dà musieli rozstaç si´
ze wszystkim. MyÊli rozstrajajàce w znacznej mierze skracajà nasze ˝ycie.
Miej wi´c stale przed oczyma niby pochodni´ jasnà, idea∏ m∏odoÊci, si∏y, nadziei i zapa∏u. MyÊl o tym,
˝e cia∏o twoje jest wytworem ostatnich dwóch lat, ˝e nie ma w nim ani jednej komórki, która by wiek ten
przekroczy∏a; jest wiecznie m∏odym, gdy˝ wiecznie si´ odradza, wi´c musi te˝ wyglàdaç Êwie˝o i m∏odo. Powtarzaj sobie ciàgle: JeÊli natura co par´ miesi´cy odradza moje cia∏o, jeÊli biliony komórek bezustannie si´ odradzajà, ˝e najstarsza z nich nie mo˝e liczyç wi´cej nad dwa lata, dlaczego mia∏yby wyglàdaç na lat szeÊçdziesiàt lub siedemdziesiàt? Komórka dwuletnia nie mo˝e sama przez si´ wyglàdaç staro; wiemy jednak z doÊwiadczenia, ˝e nasza myÊl starcza mo˝e jej nadaç pozór staroÊci. Skoro cia∏o jest
ciàgle m∏ode, powinno te˝ wyglàdaç m∏odo i wyglàda∏oby tak, gdybyÊmy nie wyciskali na nim swych myÊli starczych.
Cudownej si∏y odm∏adzajàcej dostarczy ci wiara w nieÊmiertelny pierwiastek zdrowia, przenikajàcy ka˝dy atom twej istoty. Wszyscy wiemy, ˝e jest w nas coÊ, co nie choruje i nie umiera, coÊ ∏àczàcego nas
z bóstwem. ÂwiadomoÊç wielkiej tej prawdy mieÊci w sobie cudownà moc leczàcà.
Niektórzy ludzie posiadajà dar ciàg∏ego odradzania si´; nigdy te˝ nie czujà znu˝enia, nie m´czà si´ ˝adnà pracà, gdy˝ umys∏ ich ustawicznie si´ odÊwie˝a. Sà oni przetwórcami, kszta∏cicielami siebie samych.
Chcàc uniknàç oznak i zapowiedzi staroÊci, musimy ustawicznie mieç przed oczyma obraz m∏odoÊci,
w ca∏ym jej pi´knie i ÊwietnoÊci. Nie mo˝esz wyglàdaç m∏odo, byç m∏odym, jeÊli si´ takim nie czujesz.
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Przewa˝na cz´Êç ludzi ca∏kiem bezwiednie u˝ywa myÊli starczych jako d∏utka, by nim ryç zmarszczki
na twarzy. Taka myÊl starcza wyciska si´ na komórkach liczàcych zaledwie po par´ miesi´cy i nadaje im
wyglàd czterdziesto-, pi´çdziesi´cio-, szeÊçdziesi´cio-, a nawet siedemdziesi´cioletnich.
Nie dopuszczaj do siebie myÊli, ˝e si´ starzejesz. Chocia˝byÊ nawet czu∏ zapowiedê staroÊci, utrwalaj
si´ w przekonaniu wr´cz przeciwnym: “Jestem m∏ody, poniewa˝ si´ ciàgle odradzam; ˝ycie moje czerpie
ustawicznie Êwie˝e si∏y z niekoƒczàcego êród∏a bytu. Odradzam si´ co ranka i co wieczora, gdy˝ ˝yj´,
poruszam si´, tkwi´ w centrum wszechistnienia”. Nie tylko w duchu, lecz tak˝e g∏oÊno i mo˝liwie cz´sto
powtarzaj owe s∏owa. Niech obraz ustawicznego odradzania, ciàg∏ego odÊwie˝ania, b´dzie w tobie tak
˝ywy, by ca∏y twój organizm czu∏ dreszcz owego cudownego procesu odm∏adzania. MyÊl m∏odzieƒcza
powinna si´ staç twojà nieodst´pnà towarzyszkà. Pot´˝nym czynnikiem odm∏adzajàcym jest wznios∏y
nastrój ducha, piastowanie idea∏ów. Dà˝àc ku celom wy˝szym, lepszym, szlachetniejszym, duch nie mo˝e si´ starzeç. Rozwijanie g∏´bszej naszej istoty, przebywanie w kr´gu myÊli i zagadnieƒ wy˝szych – oto
pot´˝ni stra˝nicy m∏odoÊci. Jedynie staroÊç duszy czyni ludzi starymi.
˚ycie powinno byç jednà nieprzerwanà radoÊcià. M∏odoÊç i radoÊç sà jednoznaczne. JeÊli nie odczuwamy radoÊci istnienia, jeÊli nie umiemy si´ nim rozkoszowaç, jeÊli pracy swej nie uwa˝amy za wielki
przywilej – musimy si´ zestarzeç przedwczeÊnie.
Staraj si´ utrzymywaç w nastroju pogodnym, piastuj w duszy idea∏y, a nie staniesz si´ ∏upem staroÊci.
Idea∏ jest bowiem najskuteczniejszym Êrodkiem do utrzymania m∏odoÊci. MyÊlàc o sobie, wytwarzaj obraz idealny, bàdê inkarnacjà zdrowia, si∏y, zapa∏u. Czuj w ca∏ym swym organiêmie dreszcz pot´˝ny m∏odoÊci i nadziei. Miej przed oczyma mo˝liwie najdoskonalszy obraz cz∏owieka. Wprowadê w swoje ˝ycie
czynnik pi´kna, ˝ywiàc pi´kne myÊli, piastujàc pi´kne marzenia i idea∏y.
Nie ma jednak silniejszego Êrodka przeciw staroÊci nad mi∏oÊç – mi∏oÊç pracy, mi∏oÊç bliênich, mi∏oÊç
wszechistnienia. Najpot´˝nejsza to odrodzicielka, przetwórczyni ˝ycia. Mi∏oÊç rozbudza w nas uczucia
najszlachetniejsze, wra˝liwoÊç najsubtelniejszà, zalety najdoskonalsze.
Staraj si´ odkrywaç wsz´dzie dusz´, najlepszà stron´ istnienia. MyÊlàc o jakimÊ cz∏owieku, wyobra˝aj
go sobie takim, jakim móg∏by byç w swym stadium najdoskonalszym, gdyby fa∏szywy tryb ˝ycia nie
uczyni∏ z niego istoty s∏abej, nieÊwiadomej, kalekiej. Takie oglàdanie wszystkiego w Êwietle idealnym b´dzie w najwy˝szym stopniu korzystne nie tylko dla drugich, lecz tak˝e dla ciebie. Nie patrz po prostu na
s∏aboÊç i u∏omnoÊç, lecz stale miej przed oczami idea∏ najwy˝szy.
Skoro wyrobimy w sobie silne przekonanie,˝e procesy ˝yciowe utrwalajà w nas m∏odoÊç, zamiast powodowaç staroÊç, to ta autosugestia sprowadzi po˝àdany skutek. Fakt, ˝e grzech i nieÊwiadomoÊç prawdziwego ˝ycia, uczyni∏y owà siedemdziesiàtk´ biblijnà przeci´tnym wiekiem cz∏owieka, nie przeszkadza
˝adnà miarà, byÊmy w czasach ogólnej emancypacji nie mieli si´ tak˝e wyzwoliç z tego przesàdu, zacieÊniajàcego granice naszego ˝ycia.
MàdroÊç i Dobroç najwy˝sza nie mog∏y tchnàç w cz∏owieka tak goràcego pragnienia d∏ugiego ˝ycia
i zachowania m∏odoÊci, nie dajàc mu zarazem mo˝noÊci urzeczywistnienia tych pragnieƒ. Sam fakt, ˝e
ca∏a ludzkoÊç protestuje przeciw dysproporcji mi´dzy ogromem zadaƒ, jakie mamy spe∏niç na ziemi,
a krótkoÊcià êycia i brakiem sposobnoÊci do ich urzeczywistnienia; ogólne pragnienie d∏ugowiecznoÊci,
analogie w królestwie fauny wypadajàce na naszà niekorzyÊç – wszystko to wskazuje, ˝e cz∏owiek nie tylko by∏ przeznaczony do ˝ycia znacznie d∏u˝szego, lecz nadto mia∏ byç wolnym od przerozmaitych przypad∏oÊci i cierpieƒ b´dàcych obecnie nieod∏àcznà stronà staroÊci.
W cudownym mechaniêmie ludzkiego organizmu nic nie wskazuje na to, by po krótkim stosunkowo
okresie czasu, staç si´ mia∏ s∏abym, bezu˝ytecznym, zu˝ytym. Przeciwnie – wszystko wskazuje na mo˝noÊç rozwoju, spot´gowania i udoskonalenia. Cofanie si´, pochód wstecz, sprzeciwia si´ wszelkiej zasadzie i prawu. Na ka˝dym najdrobniejszym atomie wszechistnienia widnieje napis: “naprzód i wzwy˝!”
Czy˝ mo˝liwe, by cz∏owiek przez krótki tylko czas mia∏ si´ rozwijaç i doskonaliç, by nast´pnie cofaç si´
i niedo∏´˝nieç? Nie, w obrazie tym nie czuç tchnienia boskiego. Ka˝dy twór przyrody wskazuje na ustawiczny rozwój, pochód ku formom wy˝szym. Cofanie si´, pochód wstecz, sprzeciwia∏by si´ prawu boskiemu nakazujàcemu dà˝yç ku celom wy˝szym, doskonalszym.
Bezsilny, u∏omny starzec jest karykaturà idei bóstwa. Gdyby ludzie zdo∏ali tylko przejàç si´ nale˝ycie
myÊlà, ˝e tkwi w nich pierwiastek boski, który nie mo˝e si´ cofaç ni starzeç, natychmiast zd∏awiliby w sobie wszelkie trwogi i troski – wrogów post´pu i szcz´Êcia, unicestwiajàc tym samym wytwórców staroÊci.
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Do cz∏owieka przysz∏oÊci staroÊç nie znajdzie dost´pu. M∏odoÊç wieczysta jest jego przeznaczeniem.
Nadejdzie czas, gdy staroÊç uwa˝ana b´dzie za coÊ nieistotnego, za z∏ud´ prawdziwego cz∏owieka.
Cz∏owiek prawdziwy jest idea∏em bóstwa, a w Êwietle dni nadchodzàcych cz∏owiek przysz∏oÊci uchwyci
b∏ysk owego idea∏u. Pozna Prawd´, a ta stanie si´ jego wyzwoleniem. W Êwietle owych nadchodzàcych
dni odrzuci os∏aniajàce go zu˝yte szaty tkane przez ludzkà myÊl w ciàgu d∏ugich stuleci i wyprostuje si´
– wspania∏y, doskona∏y, idealny twór przyrody.

CUDA UFNOÂCI WE W¸ASNE SI¸Y
JeÊli istnieje wiara przenoszàca góry, to jest nià jedynie wiara we w∏asne si∏y.
Zamiast byç ofiarami losu, mo˝emy go w znacznej mierze przeobra˝aç i kszta∏towaç.
Idea∏ twój jest przepowiednià, czym ostatecznie si´ staniesz.

“Z jakiej racji – pyta∏ Mirabeau – mielibyÊmy si´ nazywaç ludêmi, gdybyÊmy nie potrafili zewszàd i zawsze wychodziç zwyci´sko?” Nic nie uzdolni ci´ w równej mierze do dokonania rzeczy wielkich, jak wiara w twà w∏asnà wielkoÊç i zdolnoÊci. Za wroga uwa˝aj tego, kto podkopuje twà wiar´ w siebie, w zdolnoÊç dokonania tego, co zamierza∏eÊ, gdy˝ cz∏owiek ten, zabierajàc ci ufnoÊç, niweczy tak˝e twe si∏y.
Dzie∏o twe nie przewy˝szy nigdy wiary, jakà w sobie pok∏adasz. Tak samo jak Napoleon nigdy nie przeprawi∏by swej armii przez Alpy, gdyby wczeÊniej oÊwiadczy∏, ˝e przedsi´wzi´cie to przerasta jego si∏y, podobnie ty nie dokonasz nigdy nic wielkiego, jeÊli w g∏´bi duszy trawiç ci´ b´dà obawy i wàtpliwoÊci co
do twych si∏.
Wielkie odkrycia, b´dàc istnymi cudami cywilizacji, dokonane zosta∏y przez ludzi niez∏omnie wierzàcych w swe si∏y i zdolnoÊç doprowadzenia do skutku podj´tych zadaƒ. BylibyÊmy o setki lat wstecz, gdyby nie ich stanowczoÊç i wytrwa∏oÊç w dà˝eniu do celów, które Êwiat niejednokrotnie uwa˝a∏ za chimeryczne i niemo˝liwe do osiàgni´cia.
Nie ma sposobu dokonania czegokolwiek, dopóki nie wierzysz, nie wyczekujesz wprost powodzenia.
Gdzie nie ma silnej, niez∏omnej wiary we w∏asne si∏y, nie mo˝na si´ spodziewaç powodzenia. W Êwiecie,
gdzie wszystko polega na najwy˝szym ∏adzie i systemie, nie ma miejsca na Êlepy przypadek. Wszystko
musi mieç swà dostatecznà przyczyn´, której móg∏by odpowiadaç skutek. Rzeka nie mo˝e w biegu
swym podnieÊç si´ ponad swe êród∏o. Wielkie powodzenie musi wyp∏ywaç z równie wielkiej wiary w siebie i niewyczerpanej wytrwa∏oÊci. Bez wzgl´du na zdolnoÊci, talent i wykszta∏cenie danej jednostki, powodzenie nie mo˝e przewy˝szyç jej wiary we w∏asne si∏y. Dokona dzie∏a, kto wierzy w mo˝noÊç jego
dokonania, a nie dokona, komu brak owej wiary. Prawo to niez∏omne, niewzruszalne. Oboj´tne jest, co
drudzy myÊlà o tobie, o twych planach i zamiarach. Oboj´tne, jeÊli nazywajà ci´ wizjonerem, marzycielem lub g∏upcem; chodzi o to, byÊ ty wierzy∏ w swe si∏y. Unicestwiasz swe zdolnoÊci, tracàc wiar´ w siebie. Nie pozwól wi´c, by ktokolwiek lub cokolwiek w ˝yciu wiar´ t´ podkopa∏o. Mo˝esz utraciç mienie,
zdrowie, a nawet dobrà s∏aw´ i zaufanie u ludzi; dopóki jednak zachowasz wiar´ w siebie, zawsze jeszcze mo˝esz mieç nadziej´. Wiara taka – niez∏omna, niewzruszona – wczeÊniej czy póêniej musi sprowadziç zwyci´stwo.
Pewien ˝o∏nierz z takim poÊpiechem p´dzi∏ do Napoleona z poselstwem, ˝e a˝ koƒ pad∏ pod nim, gdy
stanà∏ u celu. Napoleon podyktowa∏ odpowiedê i wr´czajàc jà owemu êo∏nierzowi, rozkaza∏, by dla wi´kszego poÊpiechu dosiad∏ w∏asnego jego wierzchowca.
èo∏nierz rzuci∏ okiem na wspania∏e zwierz´ i rzek∏:
– “Generale, to zbyt wspania∏e dla zwyk∏ego˝o∏nierza”.
– “Nic nie mo˝e byç zbyt dobrym ni zbyt wspania∏ym dla êo∏nierza francuskiego” – brzmia∏a odpowiedê
Napoleona.
Na Êwiecie jest mnóstwo ludzi, którzy, jak ów ˝o∏nierz francuski, sàdzà, ˝e to, co posiadajà inni, zbyt
jest wspania∏e dla nich, ˝e nie mogà spodziewaç si´ tego, co jest udzia∏em “szcz´Êliwszych”. Ludzie ci
nie zdajà sobie sprawy, jak bardzo os∏abiajà swe zdolnoÊci, obni˝ajàc w ten sposób swà w∏asnà wartoÊç. Po prostu nie ˝àdajà, nie spodziewajà si´, nie oczekujà wiele od siebie samych.
Nigdy nie b´dziesz olbrzymem, ˝ywiàc tylko pragnienie kar∏a, spodziewajàc si´ od ˝ycia udzia∏u
nale˝nego kar∏owi. Nie ma prawa, na mocy którego myÊl kar∏a wytworzy∏aby olbrzyma. Posàg musi od-

29

powiadaç modelowi, a modelem jest nasza wizja duchowa.
Wielu ludzi wprost nauczano, ˝e nie dla nich sà rzeczy najlepsze, ˝e najpi´kniejsze dobra ˝yciowe przeznaczone sà dla wybraƒców fortuny. WyroÊli wi´c w przekonaniu o swej ni˝szoÊci, skutkiem czego
muszà te˝ byç nierównorz´dnymi, dopóki nie nauczà si´ czuç i myÊleç inaczej. Mnóstwo ludzi prawdziwie zdolnych do czynów wielkich, spe∏nia drugorz´dne zaj´cia, nie umiejàc czy nie chcàc stawiaç sobie
˝àdaƒ wy˝szych. Nie umiejà ujawniç swych najlepszych si∏.
Jednym z najwa˝niejszych powodów, dla których ludzkoÊç nie osiàgn´∏a dotychczas wy˝szej doskona∏oÊci, dlaczego ludzie bardzo zdolni dokonujà dzie∏ Êredniej wartoÊci, jest w∏aÊnie to, ˝e nie uÊwiadamiajà sobie ca∏ej swej wartoÊci. Nie zdajemy sobie sprawy z tkwiàcego w nas pierwiastka boskiego; zapominamy, ˝e sami jesteÊmy czàstkà wielkiej zasady twórczej. Nie oceniamy nale˝ycie swych praw przyrodzonych, dajàcych nam mo˝noÊç wspania∏ego rozwoju; nie przeczuwamy nawet, do jakich wy˝yn
zdo∏amy si´ wznieÊç i opanowaç w∏asnà swà natur´. Nie widzimy jeszcze, ˝e mo˝emy kszta∏towaç
w∏asne losy i staç si´ tym, czym pragniemy. “Skoro nie chcemy byç niczym wi´cej jak glinà, – powiada
Maria Corelli – to pozostaniemy glinà, którà dzielniejsi b´dà mogli deptaç”. Ustawiczna myÊl, ˝e jesteÊ cz∏owiekiem gorszym od innych, s∏abym i niezdolnym, obni˝y ca∏à twà wartoÊç, parali˝ujàc zdolnoÊci. Cz∏owiek ufajàcy swym si∏om, optymistyczny, podejmujàcy prac´ z silnym przekonaniem zwyci´stwa, magnetyzuje poniekàd warunki, sprowadza dos∏owne wype∏nienie obietnicy nadmiaru zapowiedzianego
przez Pismo Âw. Wszystko zale˝y od nale˝ytego przej´cia si´ swà rolà i odegrania jej wspaniale. JeÊli
masz wysokie ambicje, musisz nakreÊliç sobie odpowiedni program ˝yciowy i do niego si´ zastosowaç.
Majàc silne zaufanie do swych si∏ i wiar´ nieprzepartà w zwyci´stwo, cz∏owiek wytwarza wokó∏ siebie
pewnà specjalnà atmosfer´; sam jego widok nape∏nia przekonaniem, ˝e za pierwszym strza∏em forteca
mu si´ podda. Z drogi jego znikajà tysi´czne przeszkody utrudniajàce pochód ludziom s∏abym, wàtpiàcym.
Nieraz s∏yszy si´ s∏owa: “Szcz´Êcie samo wchodzi mu w drog´”; “Czego dotknie, zamienia si´ w z∏oto”. Si∏à charakteru i pot´gà twórczà swych myÊli, cz∏owiek taki wywalcza sobie zwyci´stwo wÊród okolicznoÊci najbardziej nieprzyjaznych. Zaufanie i wiara w siebie sugerujà innym zaufanie i wiar´ w nasze
zdolnoÊci. Promieniujàc w swe otoczenie pewnoÊç zwyci´stwa i powodzenia, cz∏owiek taki z biegiem
czasu czerpie nowe si∏y nie tylko z w∏asnej wiary w nie, lecz tak˝e z przekonania drugich.
JeÊli chcesz czegoÊ dokonaç, musisz wszystkie swe myÊli skoncentrowaç wokó∏ swego pragnienia
z takà si∏à i stanowczoÊcià, by nic na Êwiecie nie zdo∏a∏o ci´ odciàgnàç od twego zadania. Utrwalanie si´
w poczuciu si∏y i wiary w siebie, uwa˝anie powodzenia za prawo przyrodzone cz∏owieka doda ci mocy
cudownej, rozwijajàc zdolnoÊci, które w atmosferze l´ku, wàtpienia i braku wiary musia∏yby zmarnieç. UfnoÊç w swe si∏y jest niejako Napoleonem naszej armii duchowej. Podwaja ona i potraja wszystkie nasze
zdolnoÊci. Ca∏a armia duchowa zdaje si´ wyczekiwaç, i˝ rych∏o zaufanie obejmie nad nià dowództwo naczelne.
Przyczyna niepowodzenia tylu ludzi tkwi w tym, ˝e nie uzbroili si´ w stanowczoÊç uràgajàcà wszelkim
przeszkodom. Nie majà owej wspania∏ej wiary, która, nie oglàdajàc si´ wstecz, spala za sobà wszystkie
mosty. GdzieÊ w zakàtku duszy czai si´ pewna wàtpliwoÊç, czy dopnà swego, a w∏aÊnie ten cieƒ wàtpliwoÊci nie pozwala im zebraç wszystkich si∏, ca∏ej odwagi i energii, skutkiem czego rezultat ich usi∏owaƒ
nie wychodzi poza przeci´tnoÊç.
JeÊli wàtpisz w swe zdolnoÊci, jeÊli sàdzisz, ˝e inni zdo∏aliby si´ lepiej wywiàzaç z podj´tego przez ciebie zadania, jeÊli obawiasz si´ ryzyka, jeÊli ci brak odwagi, jeÊli jesteÊ z natury trwo˝liwy i chwiejny, jeÊli
w s∏owniku twym przewa˝ajà okreÊlenia negatywne – nigdy nie zdo∏asz dokonaç dzie∏a prawdziwie wielkiego. Twój autoportret duchowy jest doskona∏à miarà twych si∏ i zdolnoÊci. Miara zaufania do siebie samego jest te˝ miarà twych mo˝liwoÊci.
Czyn musi wpierw ˝yç w myÊli, zanim stanie si´ rzeczywistoÊcià; silne powzi´cie zamiaru jest przeto
pierwszym krokiem mocarnym. MyÊl zrodzona trwo˝liwie, b´dzie te˝ trwo˝liwie wykonana. JeÊli wykonanie ma byç silne, musi go poprzedziç silny zamiar. Najwi´ksze czyny zosta∏y pocz´te w t´sknocie, w pragnieniach i marzeniach podsycanych rozpaczliwà ˝àdzà urzeczywistnienia tworów wyobraêni. T´sknota
rozpala∏a odwag´, umo˝liwia∏a samoofiar´, podtrzymujàc w napi´ciu wszystkie si∏y ducha, dopóki wizja
ducha nie przybra∏a kszta∏tu realnego.“I stanie ci si´ pod∏ug wiary twojej”. Nasza wiara jest miarà naszego powodzenia. Cz∏owiek ma∏ej wiary osiàga ma∏o; silnie wierzàcy – wszystko.
GdybyÊmy poddali analizie niezwyk∏e kariery ludzi, którzy w∏asnà si∏à doszli do celu, dowiedzielibyÊmy
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si´, ˝e g∏ównym motorem by∏a silna wiara, i˝ zadaniu swemu sprostajà. Skierowawszy wi´c ca∏à energi´ w kierunku raz obranym, usuwali oni wszelkie przeszkody, które zniech´ci∏yby ludzi s∏abych i wàtpiàcych, a˝ ostatecznie Êwiat stanà∏ przed nimi otworem.
Ludzi, którym towarzyszy niezwyk∏e powodzenie, zwykliÊmy uwa˝aç za specjalnych ulubieƒców fortuny i powodzenie ich t∏umaczymy rozmaitymi przyczynami, pomijajàc jedynà prawdziwà. Owym jedynym prawdziwym wyt∏umaczeniem jest fakt, ˝e ich powodzenie odpowiada ÊciÊle ich wierze i ufnoÊci we
w∏asne si∏y – jest przeto sumà, wynikiem, inkarnacjà ich stanu ducha. Czegokolwiek dokonali, zdzia∏ali,
do czego doszli – jest dzie∏em ich myÊli twórczej i niez∏omnej wiary w siebie.
Nie wystarczy wierzyç w mo˝noÊç dokonania czegoÊ – trzeba wierzyç Êwi´cie, goràco, nieprzeparcie,
˝e zwyci´˝ymy, ˝e zwyci´˝yç musimy. Przeci´tna energia i ambicja nigdy jeszcze nie zdzia∏a∏y nic wielkiego. W pragnieniach naszych i nadziejach musi byç si∏a i ogieƒ. Ca∏à energi´ musimy wyt´˝yç w kierunku naszych pragnieƒ. Jak ˝ar p∏omienia topi ˝elazo i pozwala mu nadawaç dowolny kszta∏t; jak nat´˝ona si∏a elektryczna kruszy diament – najtwardszà znanà substancj´, tak skondensowana myÊl,
niewzruszone postanowienie, zdobywajà powodzenie. Po∏owicznoÊç nie dokona∏a nigdy nic wielkiego.
Musimy wyrobiç w sobie t´ stanowczoÊç, która nigdy nie oglàda si´ wstecz i nie dopuszcza myÊli o kl´sce, stanowczoÊç, która spala za sobà mosty i dla osiàgni´cia celu gotowa jest do wszelkich ofiar. Gdy
cz∏owiek przestaje wierzyç w siebie, zaprzestaje walki, nie mo˝esz dlaƒ uczyniç nic innego, jak przywróciç mu utraconà wiar´ i wyp∏oszyç myÊl, ˝e przeÊladuje go tak zwany los, a przeznaczenie wbrew jego
woli kszta∏tuje mu ˝ycie. Nie mo˝esz mu pomóc, zanim go nie przekonasz, ˝e jest silniejszym od losu,
˝e tkwi w nim si∏a pot´˝niejsza od wszystkich czynników zewn´trznych.
UfnoÊç we w∏asne si∏y jest czymÊ zgo∏a ró˝nym od samolubstwa. Jest to po prostu ÊwiadomoÊç làcznoÊci z si∏à nieskoƒczonà, która uzdalnia nas do spe∏nienia zadaƒ podj´tych. Dzisiejsza cywilizacja polega w∏aÊnie na ufnoÊci cz∏owieka we w∏asne si∏y.
Ogromna jest ró˝nica mi´dzy cz∏owiekiem, który powiada, ˝e “mo˝e” potrafi coÊ zrobiç lub “b´dzie
próbowa∏”, a cz∏owiekiem, który “wie”, ˝e dokona swego dzie∏a i zdecydowany jest go dokonaç. Cz∏owiek taki czuje w sobie pot´˝nà, nieprzepartà si∏´ mogàcà sprostaç wszystkim trudom i przeciwnoÊciom.
Ta ró˝nica pomi´dzy niepewnoÊcià a pewnoÊcià, wahaniem a stanowczoÊcià, mi´dzy cz∏owiekiem
chwiejnym a energicznym, mi´dzy “mam nadziej´” a “chc´” – drobna ta ró˝nica odgranicza w∏aÊnie s∏aboÊç od mocy, przeci´tnoÊç od doskona∏oÊci, pospolitoÊç od niezwyk∏oÊci.
Wiara wchodzi na wierzcho∏ki gór – stàd szersze jej widnokr´gi. Widzi to, czego nie dostrzegajà kroczàcy w tyle. Owa pot´˝na wiara podtrzymywa∏a Kolumba, ka˝àc mu znosiç szyderstwa i uw∏aczajàce posàdzenia hiszpaƒskiego dworu; dodawa∏a mu mocy, gdy na ma∏ym statku wÊród nieznanego morza zdany by∏ na ∏ask´ i nie∏ask´ zbuntowanej za∏ogi; pozwala∏a mu trwaç niez∏omnie przy swym przedsi´wzi´ciu i co wieczór, dzieƒ po dniu wpisywaç do swego dziennika: “P∏yn´liÊmy ku zachodowi”...
Ile˝ cudów dokona∏a wiara w siebie! Ile˝ czynów wprost nieprawdopodobnych spe∏niono dzi´ki jej mocy krzepiàcej w Êwiecie wynalazków, nauki i sztuki! Odnios∏a tysiàce tryumfów w wojnie i pokoju – tryumfów, które ma∏odusznym sceptykom wydawa∏y si´ niemo˝liwymi do osiàgni´cia. Wiara w siebie by∏a
przez ca∏e wieki istnym cudotwórcà. Niejednemu uczonemu i odkrywcy dodawa∏a si∏ do znoszenia niepowodzeƒ i przykroÊci, które bez tej silnej ostoi z∏ama∏yby go.
Jedynà naszà s∏aboÊcià i nieudolnoÊcià jest ta, którà sobie sami przypisujemy, a przez to jà stwarzamy.
GdybyÊmy jednak zdo∏ali uÊwiadomiç sobie boski pierwiastek, który w nas przebywa, wszyscy posiedlibyÊmy owà silnà wiar´, b´dàcà na razie przywilejem najlepszych. Sami sobie wmawiamy s∏aboÊç, ograniczonoÊç, która nast´pnie staje si´ naszym udzia∏em. GdybyÊmy mieli o sobie lepsze wyobra˝enie, dà˝ylibyÊmy wzwy˝, by marzeniom swym nadaç kszta∏t realny.
Byç mo˝e, ˝e jedynà przyczynà, dla której tylu ludzi ˝yje w ci´˝kich warunkach, jest w∏aÊnie niedocenianie i obni˝anie w∏asnych si∏. MyÊl ograniczajàca ich zdolnoÊci, niedorzeczne przekonanie, ˝e nie sprostajà swemu zadaniu, wi´kszà wyrzàdzajà szkod´ ni˝ jakiekolwiek przeszkody zewn´trzne, gdy˝ nic na
Êwiecie nie pomo˝e cz∏owiekowi przeÊwiadczonemu o swej niemocy. Przewodnikiem powodzenia musi
byç wiara w siebie. Niepodobna cz∏owiekowi wyjÊç poza granic´, którà sam sobie zakreÊli∏.
Zwyk∏emu Êmiertelnikowi trudno jest uwierzyç we w∏asnà wielkoÊç, przejàç si´ swym dostojeƒstwem
i zrozumieç, ˝e jego pragnienia, aspiracje, t´sknoty ku celom wy˝szym, szlachetniejszym, sà w∏aÊnie
oznakà, ˝e jest powo∏anym do zadaƒ wy˝szych i mo˝e ich dokonaç. Sà one odruchami przebywajàcego
w nas bóstwa, pobudkà wzywajàcà nas wzwy˝.
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Nikt na Êwiecie nie jest zdolny wyraziç najg∏´bszej swej istoty, wyzwoliç tkwiàcych w nim zdolnoÊci,
dopóki nie przejmie si´ wiarà w siebie, dopóki nie uÊwiadomi sobie swych pierwiastków wy˝szych, szlachetniejszych, dopóki nie zrozumie,˝e w∏aÊnie t´sknoty jego i ambicje dowodzà, ˝e zdolny jest do osià
gni´cia przyÊwiecajàcego mu idea∏u. Natura nie roznieci∏aby w nas owych t´sknot górnych i marzeƒ, gdyby równoczeÊnie nie uposaêy∏a nas w moc urzeczywistnienia naszych idea∏ów; podobnie jak nie obdarzy∏aby ptactwa instynktem odlotu do ciep∏ych krajów, gdyby s∏oneczna kraina,gdzie chronià si´ przed zimà, wcale nie istnia∏a.
Przyczyna wszystkiego, co przynosi ci ˝ycie, tkwi w tobie samym – gdy˝ z ciebie si´ zrodzi∏a. Twoje
t´sknoty i pragnienia sà tworem twej myÊli; nawiedzajà ci´, przyciàgane bezwiednie przez twego ducha.
Przychodzà prawem powinowactwa duchowego. Przychodzi do ciebie twa w∏asna istota, bezustannie ci´
poszukujàca.
JeÊli spotkasz cz∏owieka cieszàcego si´ niezwyk∏ym powodzeniem, pami´taj ˝e powodzenie swe zawdzi´cza przede wszystkim autosugestii; stworzy∏ je swà postawà ducha i energià. Stanowisko, jakie zajà∏ w myÊli nat´˝onej i wytrwa∏ej wobec ˝ycia, otoczenia, pracy swej i siebie samego, przybra∏o kszta∏t
realny. Jest wynikiem jego silnej wiary, odbiciem wizji wewn´trznej, jakà sobie stworzy∏ o swych zdolnoÊciach i si∏ach.
Jedyna rada, jakiej udzieli∏bym ka˝demu m∏odemu cz∏owiekowi na drog´ ˝ycia, streszcza∏aby si´
w s∏owach: “Wierz w siebie ca∏à pot´gà swego ducha”. To znaczy: wierz wytrwale, ˝e w duszy twej spoczywa twe przeznaczenie, ˝e tkwi w tobie moc, która nale˝ycie rozwini´ta i stosowana, uczyni ci´ cz∏owiekiem szlachetnym, nadto da ci powodzenie i szcz´Êcie.
Biblia mówi z najwi´kszym naciskiem o mocy cudotwórczej, jaka p∏ynie z wiary. Wiara w siebie dowodzi, ˝e cz∏owiek ma przeczucie w∏asnej mocy, zdolnej do zniweczenia przeszkód stojàcych na jego drodze lub zbagatelizowania ich jako ma∏oznacznych w porównaniu z jego si∏à przezwyci´˝ajàcà trudnoÊci.
Wiara otwiera podwoje duszy i pozwala nam spojrzeç w g∏àb bezkresnych mo˝liwoÊci i si∏ niewyczerpanych, które nie tylko nas zach´cajà do dalszej pracy, lecz pot´gujà jeszcze ÊwiadomoÊç drzemiàcych
w nas zdolnoÊci, przez zetkni´cie z praêród∏em wszelkiej si∏y.
Wiara jest w∏aÊnie tà si∏à tajemniczà, która nie odgaduje, nie domyÊla si´, lecz wie. Wie – poniewa˝
wzrokiem subtelniejszym si´ga tam, gdzie nie dociera nasza istota ni˝sza. Jest ona naszym prorokiem,
wys∏aƒcem boskim, majàcym towarzyszyç nam przez ˝ycie, prowadziç, nape∏niaç otuchà. Daje nam
przeczucie niewyczerpanych mo˝liwoÊci, które podtrzymujà w nas nadziej´ i pozwalajà wytrwaç w walce z przeciwnoÊciami losu.
Wiara wie to, co my zaledwie przeczuwamy. Widzi êród∏a, mo˝liwoÊci, si∏y, których my nie dostrzegamy, majàc wzrok przes∏oni´ty obawà i wàtpieniem. Wiara ma pewnoÊç, nigdy si´ nie l´ka, poniewa˝ widzi kres swej drogi, rozwiàzanie zagadnienia. Dociera do naszego królestwa g∏´bszego, pi´kniejszego, boskiego.Wszystko staje si´ mo˝liwe dla cz∏owieka wiary, gdy˝ ona widzi i poznaje drzemiàce w nas moce,
a ÊwiadomoÊç mocy jest drogà do zwyci´stwa.
Nadejdzie czas, gdy ka˝dy cz∏owiek posiàdzie pe∏nà wiar´ i wieÊç b´dzie ˝ycie szcz´Êliwe. Wówczas
zniknie ze Êwiata n´dza, wyst´pek i wszelkie z∏o panoszàce si´ w naszym ˝yciu obecnym.
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AFIRMACJA I AUTOSUGESTIA
“Przyrzek∏em swemu Bogu, ˝e tego dokonam”.
Rozejrzyj si´ za cz∏owiekiem, majàcym odwag´ stwierdzaç swe “ja”.
“Co mog´, to powinienem,
Co powinienem, to mog´,
Co powinienem i mog´,
To z Bo˝à pomocà spe∏ni´”.

Kto zdo∏a zmierzyç, jak olbrzymia niez∏omna moc sp∏yn´∏a na prezydenta amerykaƒskiego Lincolna,
gdy 22 wrzeÊnia 1862 r., postanowiwszy stanowczo doprowadziç do skutku zniesienie niewolnictwa, to
swoje postanowienie stwierdzi∏ solennymi s∏owy, które wpisa∏ do dziennika: “Przyrzek∏em swemu Bogu,
i˝ tego dokonam”. A˝ do tej chwili powstrzymywa∏y go od tego kroku wàtpliwoÊci, obawy, ostro˝noÊç;
teraz jednak postanowi∏ spaliç za sobà wszystkie mosty i oddaç si´ ca∏kowicie wielkiemu zadaniu swego
˝ycia.
Gdy rozesz∏a si´ fa∏szywa pog∏oska o rzekomej próbie ucieczki Dreyfusa z Czarciej Wyspy, podwojono
czuwajàce nad nim stra˝e i co noc przymocowywano go do pala ci´˝kimi ∏aƒcuchami tak, ˝e ca∏e jego
nogi by∏y okryte jàtrzàcymi si´ ranami. Nieszcz´sny wi´zieƒ sàdzi∏, ˝e w ten sposób chcà go uÊmierciç;
mimo to powtarza∏ z uporem rozpaczy; b´d´ ˝y∏, b´d´ ˝y∏ ! Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e to jego silne
pragnienie ˝ycia i oczyszczenia si´ ze strasznych zarzutów doda∏o mu si∏ nadludzkich do przetrzymania
tortur, na jakie by∏ nara˝ony.
Niewielu ludzi zdaje sobie spraw´, jaka pot´ga tkwi w silnym i ciàg∏ym utwierdzaniu si´ w pragnieniach
i dà˝eniach. Mo˝na dokonaç wielkich rzeczy pod naporem silnego i niez∏omnego przekonania, ˝e mamy
si∏´ do ich wykonania. Intensywne utwierdzanie si´ w przekonaniu, ˝e czemuÊ podo∏asz, dodaje ci koniecznej si∏y rozp´du. ¸atwiej jest przebiç kulà pancernik przy nadaniu jej odpowiedniej si∏y rozp´du ni˝
przy powolnym wystrzale armatnim.
Ludzie, którzy zwykli mówiç, ˝e uczynià to lub owo “jeÊli Bóg pozwoli”, nie majà wyobra˝enia, jak bardzo zastrze˝enie to st´pia ich si∏´ woli, rodzàc w umyÊle wàtpliwoÊci. Zastrze˝enie takie nie jest te˝ oznakà pobo˝noÊci, gdy˝ komu danà zosta∏a moc i zdolnoÊç do spe∏nienia czynu pi´knego lub dobrego, nie
potrzebujà ju˝ czekaç specjalnego zezwolenia Boga.
Nic na Êwiecie nie mo˝e cz∏owieka trwo˝liwego, chwiejnego natchnàç takà si∏à, jak cz´sta samoafirmacja przez powtarzanie: “Ja jestem. Ja jestem odwagà, ja jestem mocà, si∏à, zdrowiem; ja jestem spokojem; ja jestem pe∏nià; ja jestem czàstkà nadmiaru niewyczerpanego jako czàstka nieoddzielna êród∏a
bytu wieczystego. Ja jestem bogaty jako prawy spadkobierca wszystkich dóbr Êwiata”.
Silnie, ustawicznie, nieprzerwanie utwierdzaj si´ w myÊli, ˝e tym b´dziesz i to osiàgniesz, kim byç
chcesz i co osiàgnàç pragniesz. Nie mów: “Mo˝e mi si´ kiedyÊ powiedzie”, lecz mów z ca∏ym przekonaniem: “Powiedzie mi si´, gdy˝ powodzenie jest moim prawem przyrodzonym”. Nie mów: “Mo˝e mnie
czeka szcz´Êcie w przysz∏oÊci”, lecz mów: “By∏em przeznaczony do szcz´Êcia, szcz´Êcie jest moim
udzia∏em, jestem szcz´Êliwy”.
Uwa˝anie naszych pragnieƒ za coÊ ju˝ ziszczonego, istniejàcego, realnego, posiada ogromnà si∏´ magnetycznà. Ustawiczne, goràce utwierdzanie si´ w myÊli: “Jestem zdrowiem; jestem prawdà; jestem sprawiedliwoÊcià; jestem pi´knem, gdy˝ jestem stworzony na obraz doskona∏oÊci, harmonii, prawdy, pi´kna
nieÊmiertelnego” – przyczynia si´ do realizacji tego wszystkiego w naszym ˝yciu. “Jestem tym, za kogo
si´ uwa˝am – inaczej byç nie mo˝e”. Cz∏owiek tkwiàcy wy∏àcznie w sprawach materialnych, myÊlàcy jedynie o robieniu majàtku, wierzy, ˝e tego dokonaç potrafi. Nie mówi sobie co rano: “Zobaczymy, czy uda
mi si´ coÊ zarobiç. Spróbuj´ – mo˝e zarobi´”. On po prostu zabiera si´ do swych zaj´ç, do wykonania
planów obmyÊlonych i wie na pewno, ˝e dadzà one rezultat pozytywny.
JeÊli jednak, utwierdzajàc si´ w jakiejÊ myÊli, nie jesteÊ do g∏´bi przekonany o jej prawdzie, w takim razie go∏os∏owna afirmacja na nic si´ nie przyda. Musisz wierzyç.
Niewielu ludzi zdaje sobie spraw´, jak ogromnà si∏´ posiada energiczna samoafirmacja, silne stwierdzanie swego ja. Tylko ci, którzy teori´ t´ stosowali w ˝yciu praktycznym, znajà jej pot´g´ i donios∏oÊç.
Pewien wybitny nauczyciel muzyki w Nowym Jorku przygotowywa∏ do opery uczennic´ niezwykle
zdolnà, lecz ca∏kowicie pozbawionà pewnoÊci siebie. Nauczyciel poleci∏ jej, by codziennie w mo˝liwie
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wspania∏ej pozie stawa∏a przed lustrem i z najwi´kszym naciskiem powtarza∏a g∏oÊno: “Ja ! ja! ja!”. Przy
tym mia∏a sobie wyobra˝aç, ˝e jest ju˝ s∏awnà primadonnà i zachowywaç si´ odpowiednio, a w ten sposób przyzwyczajaç si´ do tej roli, w˝yç si´ w nià i zdobyç zaufanie do siebie. “Niech sobie pani wyobrazi, ˝e pani jest np. Patti. Prosz´ graç t´ rol´ Êmia∏o i zachowywaç si´ z odpowiednià godnoÊcià”. Rada ta,
dos∏ownie wprowadzona w czyn, podzia∏a∏a cudownie. Dziewczyna, przyzwyczaiwszy si´ do myÊli, ˝e
jest wielkà Êpiewaczkà, zdoby∏a ufnoÊç w swe zdolnoÊci i raz na zawsze wyzby∏a si´ trwogi i onieÊmielenia.
Autosugestia przez g∏oÊne utwierdzanie si´ w pewnych stanach czy myÊlach, przez powtarzanie g∏osem dobitnym, wyraênym pewnych nakazów, jest jeszcze skuteczniejsza od myÊlenia. Wiemy wszyscy,
jak bardzo utwierdzamy si´ w jakimÊ postanowieniu, wypowiedziawszy je g∏oÊno, solennie. Jest to po
prostu jeden ze sposobów rozbudzenia naszych mocy podÊwiadomych, które rozwini´te, zdolne sà
zdzia∏aç cuda. S∏owa g∏oÊno wypowiedziane majà si∏´, jakiej nie posiadajà te same s∏owa pomyÊlane.
Rozbudzajà niekiedy drzemiàce w nas si∏y, których myÊl sama rozbudziç nie zdo∏a – zw∏aszcza, ˝e niewielu z nas umie myÊl swà koncentrowaç. S∏owa g∏oÊno wypowiedziane silniej dzia∏ajà na umys∏, pozostawiajà trwalsze wra˝enie, tak samo jak s∏owa wydrukowane, wdra˝ajàc si´ w pami´ç za poÊrednictwem wzroku, odbijajà si´ silniej ni˝ te same s∏owa pomyÊlane; tak samo przedmioty lepiej widziane
zdo∏aliÊmy bardziej zapami´taç ni˝ te znane jedynie z opisu. S∏owu wypowiedzianemu z naciskiem,
przekonaniem, towarzyszy pewna si∏a, ˝ywotnoÊç, jakiej nie posiada myÊl. Utwierdziwszy si´ g∏oÊno
w jakimÊ postanowieniu, ∏atwiej zdo∏asz je wykonaç, ni˝ gdybyÊ je powzià∏ w milczeniu.
JesteÊmy tak przyzwyczajeni do kszta∏towania swych myÊli w milczeniu, ˝e g∏oÊne ich wypowiedzenie czyni na nas samych wra˝enie g∏´bsze, silniejsze. G∏oÊne dodawanie sobie odwagi niejednokrotnie
okaza∏o si´ skuteczne w przezwyci´˝eniu rozmaitych s∏aboÊci i na∏ogów.
Jeden z moich przyjació∏, cieczàcy si´ w ˝yciu ogromnym powodzeniem, opowiada∏ mi, ˝e przez g∏oÊne napominanie samego siebie odzwyczai∏ si´ od wielu b∏´dów i s∏abostek. Te drobne admonicje, jakich
sobie udziela∏, nazywa∏ “rozmowà serca z sercem”.
Ilekroç ma wra˝enie, ˝e ambicja jego si´ obni˝a, poddaje swe myÊli odpowiedniemu çwiczeniu, które
przywraca jej dawny polot i zapa∏. JeÊli sàdzi, ˝e traci zdolnoÊç do dalszego rozwoju, utwierdza si´ raz
po raz, stale i konsekwentnie w mniemaniu przeciwnym, a˝ osiàgnie nale˝ytà spr´˝ystoÊç ducha.
Co ranka postanawia, ˝e wieczorem wróci jako cz∏owiek wi´kszy i lepszy, ni˝ by∏ nim dotychczas.
Ubierajàc si´, rozmyÊla o swych wadach, a uk∏adajàc program dnia, prowadzi monolog mniej wi´cej nast´pujàcy: “Otó˝ panie Janie, znów wczoraj wpad∏eÊ w szalonà irytacj´ z powodu omy∏ki któregoÊ z podw∏adnych: oÊmieszy∏eÊ si´ tym w oczach urz´dników, a nadto straci∏eÊ mo˝noÊç skupienia uwagi na zadaniu wa˝niejszym, którego mia∏eÊ dokonaç. DziÊ nie pope∏nij podobnego b∏´du. JesteÊ chyba cz∏owiekiem ca∏kiem przeci´tnym, jeÊli lada b∏achostka potrafi ci´ wytràciç z równowagi. JeÊli nie umiesz staç ponad drobnostkami, to w ogóle nie nadajesz si´ na kierownika”. Jednà z najwi´kszych jego wad by∏ brak
stanowczoÊci. Mia∏ prawdziwy wstr´t do za∏atwiania wa˝nych spraw w ten sposób, by nie mo˝na si´ ju˝
by∏o wycofaç lub innego obmyÊliç planu. Tote˝ do ostatniej chwili zwyk∏ by∏ pozostawiaç sprawy swe
w zawieszeniu: nie podpisywa∏ listów ani kontraktów, dopóki nie zosta∏ do tego zmuszony, a wszystko
z obawy, czy nie nale˝a∏oby raz jeszcze sprawy ca∏ej przemyÊleç i ewentualnie zmieniç powzi´tegopostanowienienia. Opowiada∏ mi, ˝e ostatecznie przezwyci´˝y∏ t´ swojà s∏aboÊç dzi´ki ustawicznemu powtarzaniu sobie, jak Êmiesznym jest ten sta∏y brak decyzji, jak ujemnie wp∏ynie na jego karier´ i jak wszyscy ludzie czynu odznaczali si´ w∏aÊnie szybkoÊcià i stanowczoÊcià swych decyzji.
Bez wzgl´du na jakoÊç wady – czy polega∏a na guzdralstwie, opóênianiu decyzji, niezdolnoÊci zachowania równowagi, nieodpowiednim obchodzeniu si´ z podw∏adnymi – zwyk∏ omawiaç jà z sobà samym.
W tych rozmowach przemawia∏ do siebie po imieniu i wyobra˝a∏ sobie swój w∏asny obraz, lepszy jednak
i szlachetniejszy ni˝ w rzeczywistoÊci. W ten sposób, majàc wcià˝ przed oczami duszy swój obraz idealny, dà˝y∏ do coraz wi´kszej doskona∏oÊci i harmonii. Twierdzi te˝, ˝e nic nie okaza∏o si´ równie skutecznym w tym dziele samokszta∏cenia charakteru, jak w∏aÊnie owe monologi.
Inny m∏ody cz∏owiek z Nowego Jorku opowiada∏ mi niedawno, ˝e do swego biura idzie zawsze przez
Park Centralny, by po drodze móg∏ ze sobà rozmawiaç i umacniaç si´ w postanowieniach, które uzna∏ za
dodatnie dla swego rozwoju. Powtarza sobie, ˝e w ciàgu dnia nie wolno mu ˝adnà miarà utraciç równowagi; ˝e wsród wszelkich warunków musi zachowywaç si´ nienagannie, ˝e nie da przyst´pu ˝adnej trosce ni z∏ym humorom, które, podkopujàc energi´, os∏abiajà twórczoÊç i elastycznoÊç ducha. Powiada, ˝e
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tego rodzaju “pop´dzanie” siebie samego, podniecanie swej lepszej istoty, nie tylko pot´guje zdolnoÊç
czynu, lecz zaoszcz´dza mu wiele zbytecznego trudu i troski. Doskona∏y to Êrodek podniecajàcy, dzi´ki
któremu coraz lepiej przezwyci´˝a wszystkie trudnoÊci i przeszkody.
Zwyczaj rozmawiania ze sobà, jak gdyby z drugim cz∏owiekiem, którego losy ˝ywo nas obchodzà,
udzielanie sobie mo˝liwie najlepszych rad i umacnianie si´ w dobrych postanowieniach jest bardzo
wa˝nym Êrodkiem samowychowawczym. Ilekroç masz sposobnoÊç, staraj si´ byç sam i g∏oÊno, z naciskiem udzielaj sobie rad potrzebnych oraz napomnieƒ. Rych∏o si´ przekonasz, o ile silniej wdro˝à si´
w twój umys∏ ni˝ postanowienia powzi´te tylko w myÊli. JeÊli podlegasz jakiemuÊ szkodliwemu lub nawet wyst´pnemu na∏ogowi, który ci podkopuje ˝ycie, umocnisz si´ w przezwyci´˝aniu go, powtarzajàc
sobie g∏oÊno: “Wiem, ˝e b∏àd ten – nazwaç go musisz wyraênie – niszczy me si∏y ˝yciowe. On to sprawia, ˝e nie jestem tak silny fizycznie i duchowo, jak byç powinienem; on to sprawia, ˝e myÊl moja nie
jest tak jasna, a decyzja tak stanowcza, jak mog∏aby byç, gdybym zdo∏a∏ s∏aboÊç swà przezwyci´˝yç.
Parali˝ujàcy jej wp∏yw dzia∏a ujemnie na ca∏à mojà istot´; czyni mnie Êmiesznym i ma∏oznacznym w porównaniu z innymi, pomimo ˝e mam wi´ksze zdolnoÊci od tych, którzy jednak w ˝yciu majà nade mnà
przewag´. Otó˝ musz´ pokonaç tego wroga mego szcz´Êcia i za wszelkà cen´ musz´ si´ wyswobodziç”.
JeÊli b∏àd twój jest natury niemoralnej, musisz sobie mówiç: “Na∏óg ten wczeÊniej czy póêniej skazi mojà dusz´, niszczàc te˝ na przysz∏oÊç perspektyw´ szcz´Êcia. Przekl´ty ten na∏óg jest obelgà dla idea∏u kobiety, jaki mam w duszy, jest obelgà dla przysz∏ej mej ˝ony i zbrodnià wobec przysz∏ych moich dzieci.
Przekl´ty ten na∏óg niszczy we mnie poczucie godnoÊci i wypacza ca∏y mój charakter. Solennie wi´c przy
si´gam, ˝e nigdy ju˝ nie poddam si´ temu, co niszczy mi ˝ycie i obni˝a poczucie w∏asnej godnoÊci. Gardz´ tym wstr´tnym na∏ogiem i musz´ si´ go pozbyç bezzw∏ocznie. Nie pozwol´ si´ otumaniç myÊli, ˝e
mo˝e póêniej potrafi´ go zwalczyç z wi´kszà ∏atwoÊcià, ˝e mo˝e wypadek jakiÊ doda mi wi´cej si∏; nie
chc´ odk∏adaç ani chwili, gdy˝ wiem, ˝e przyzwyczajenie nak∏ada na mnie ∏aƒcuchy coraz ci´˝sze, ∏amiàc równoczeÊnie si∏´ odpornà”. Mów do siebie w ten sposób g∏oÊno i stanowczo, ilekroç jesteÊ sam,
a b´dziesz zdumiony, jak ta autosugestia poparta ˝ywym s∏owem rozluêni kr´pujàce ci´ wi´zy. Stopniowo monologi te do tego stopnia wzmocnià twà si∏´ woli, ˝e b´dziesz zdolny do ca∏kowitego opanowania
swego na∏ogu. Musisz jednak bardzo stanowczo utwierdzaç si´ w swym postanowieniu, sugestionowaç
sobie si∏´ do przezwyci´˝enia go potrzebnà. JeÊli po prostu b´dziesz sobie mówiç: “Wiem, ˝e to szkodzi
memu zdrowiu, lecz nie sàdz´, bym mia∏ si∏´ przezwyci´˝enia na∏ogu, który zakorzeni∏ si´ ju˝ tak silnie, ˝e go chyba wyrwaç nie potrafi´”... – w takim razie mo˝esz si´ z góry wyrzec nadziei zwyci´stwa.
Musisz si´ stanowczo utwierdzaç w przekonaniu, ˝e nie zabraknie ci si∏ do wykonania postanowienia raz
powzi´tego. Musisz sobie mówiç: “Nie jestem stworzony na niewolnika wyst´pku i s∏aboÊci. Majàc si´
upodabniaç do bóstwa, nie mog´ si´ tarzaç w b∏ocie i zgniliênie. Nigdy nie zdo∏am rozwinàç swych zdolnoÊci, spe∏niç zadania, do którego zosta∏em powo∏any, jeÊli nie pozb´d´ si´ tego wroga unicestwiajàcego najlepsze moje si∏y. Na∏óg ten zak∏óca mi równowag´ fizycznà, znieprawia myÊli i dusz´. Skoƒczyç
z nim musz´ raz na zawsze, zniszczyç doszcz´tnie, bezpowrotnie. Nie potrzebuj´ go, nie chc´ go znaç,
nie chc´ do niego wracaç. Jestem stworzony, by g∏ow´ nosiç wysoko i byç cz∏owiekiem w ca∏ym znaczeniu tego s∏owa. Czuj´ w sobie pierwiastek boski – to doda mi si∏ do zd∏awienia wroga obni˝ajàcego
ca∏e me jestestwo”.
Nie poddawaj si´ zniech´ceniu, jeÊli sposób ten nie wyda skutków natychmiastowych. W dalszym ciàgu wytrwale utwierdzaj si´ w swym postanowieniu, zw∏aszcza przed zaÊni´ciem; utrwalaj si´ w myÊli,
˝e wyjdziesz z próby zwyci´sko, a zwyci´˝ysz niewàtpliwie. Dopomo˝e ci w tym si∏a woli, lecz tysiàckrotnie silniejszym od si∏y woli jest niez∏omne przekonanie, ˝e stanowiàc jednoÊç z bóstwem, masz w sobie si∏´ dostatecznà do zgn´bienia si∏ wrogich twemu rozwojowi i pochodowi wzwy˝. UÊwiadomiwszy
sobie nale˝ycie t´ swojà ∏àcznoÊç z bóstwem, znajdziesz w sobie doÊç si∏, by z wszelkich zapasów wyjÊç
zwyci´sko.
Poczàtkowo wyda ci si´ mo˝e Êmiesznym takie monologowanie, lecz rych∏o przekonasz si´ o jego
skutecznoÊci i w ka˝dej ci´˝szej potrzebie b´dziesz si´ do niego ucieka∏, pewny jego niezawodnej pomocy. Nie ma b∏´du, na∏ogu czy wyst´pku, którego nie móg∏byÊ zwalczyç za pomocà autosugestii popartej
˝ywym s∏owem. JeÊli na przyk∏ad jesteÊ z natury trwo˝liwy i nieÊmia∏y, co utrudnia ci obcowanie z ludêmi, musisz si´ systematycznie utrwalaç w przekonaniu, musisz sobie powtarzaç g∏oÊno i dobitnie, ˝e jesteÊ ucieleÊnieniem odwagi i pewnoÊci siebie. Musisz sobie powtarzaç, ˝e nie masz powodu do nieÊmia∏oÊci, gdy˝ nie jesteÊ ˝adnà miarà ni˝szym od swego otoczenia, ˝e jesteÊ zajmujàcym w rozmowie
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i w towarzystwie czujesz si´ zupe∏nie swobodnie. Musisz solennie utwierdziç si´ w postanowieniu, ˝e nigdy nie dasz do siebie przyst´pu myÊlom obni˝ajàcym twà wartoÊç, ˝e b´dziesz chodzi∏ z g∏owà podniesionà, bez l´ku i trwogi, jak przystoi cz∏owiekowi. Stworzony jesteÊ do stwierdzania swej indywidualnoÊci, a nie do p∏aszczenia si´ i poni˝ania wobec drugich. Cz∏owiek ma chodziç prosto, patrzeç ludziom
w oczy wzrokiem pe∏nym odwagi, a nie zwieszaç g∏ow´ i przybieraç min´, jakby chcia∏ si´ usprawiedliwiaç, ˝e zabiera miejsce na Êwiecie.
JeÊli niezdolny jesteÊ do powzi´cia inicjatywy, to w∏aÊnie utrwalaj si´ w przekonaniu wr´cz przeciwnym; podejmuj rozmaite zadania i korzystaj z ka˝dej nadarzajàcej si´ sposobnoÊci, by je co rychlej wprowadziç w czyn. JeÊli w towarzystwie czujesz si´ nieswojo, ogarnia ci´ zmieszanie, skutkiem czego uwa˝asz si´ za ni˝szorz´dnego od innych, staraj si´ wszelkimi si∏ami przezwyci´˝yç swà nieÊmia∏oÊç i przy
ka˝dej sposobnoÊci çwicz si´ w rozmowie towarzyskiej i obcowaniu z ludêmi. Nie dopuszczaj myÊli, ˝e
by∏eÊ przedmiotem szyderstwa lub poÊmiewiska. Miej poczucie w∏asnej godnoÊci i nie poni˝aj si´ we w∏asnych oczach, gdy˝ jakà miar´ ty przyk∏adasz do siebie, takà b´dà ci´ mierzyç drudzy. JeÊli trudno ci zebraç si´ na moc postanowienia lub dokonania czegoÊ, co uwa˝asz za swà powinnoÊç, postaraj si´ o takà chwil´ sam na sam z sobà i roznieç w duszy swej zapa∏ czynu. Mów do siebie tak, jakbyÊ mówi∏ do
najdro˝szego przyjaciela, o którym wiesz, ˝e posiada zdolnoÊci, lecz cierpi na brak odwagi i zaufania.
Rozbudê wi´c wiar´ w siebie, zbierz si∏y, utrwal si´ w przekonaniu zwyci´stwa.
Takie monologiii, o ile b´dziesz ca∏kiem szczery wobec siebie, a silny w afirmacji swych zdolnoÊci,
w cudowny sposób spot´gujà w tobie odwag´, wiar´ w siebie i moc urzeczywistnienia twych przedsi´wzi´ç.
Znam m∏odego cz∏owieka, który by∏ tak nieÊmia∏y, ˝e, widzàc nadchodzàcego znajomego, przechodzi∏
na drugà stron´ ulicy, by si´ z nim nie spotkaç, a gdy ktoÊ do niego przemówi∏, wprawia∏o go to w takie
zmieszanie, ˝e nie wiedzia∏, co do niego mówià. Dopiero autosugestià, za pomocà ˝ywego s∏owa do tego stopnia zdo∏a∏ przezwyci´˝yç t´ swojà s∏aboÊç, ˝e obecnie nikt by nie uwierzy∏, i˝ ten cz∏owiek by∏
kiedykolwiek ofiarà nieÊmia∏oÊci i braku wiary w siebie. Opowiada∏ mi, ˝e chcàc si´ uleczyç ze swej s∏aboÊci, wychodzi∏ w pole, gdzie nie by∏o ludzi i tam w g∏os sobie mówi∏: “Otó˝ Arturze, raz musi si´ okazaç, czy jesteÊ coÊ wart lub nie; a ja to chc´ teraz stwierdziç. Nie bàdê przeto g∏upcem i nie ukrywaj Êwiat∏a pod korcem. Masz zdolnoÊci wi´ksze od innych, a przedstawiasz si´ w Êwietle znacznie gorszym. NoÊ
g∏ow´ do góry i bàdê m´˝czyznà. Nie obawiaj si´ ludzi, lecz obcuj z nimi jak równy z równym. A przede
wszystkim odzwyczaj si´ od tego ustawicznego poni˝ania siebie samego. Masz takie same prawo do ˝ycia i szcz´Êcia jak ka˝dy inny, wi´c swobodnie poruszaj si´ wÊród ludzi, zamiast przesuwaç si´ jak cieƒ,
z zatrwo˝onà minà, zdajàc si´ prosiç wszystkich o wybaczenie, ˝e ˝yjesz, ˝e innym zabierasz miejsce”.
Tak samo, b´dàc z siebie zadowolonym, g∏oÊno sobie udziela∏ pochwa∏y, co w cudowny sposób dodawa∏o mu si∏ i podnieca∏o do dalszej pracy.
Dla ludzi trwo˝liwch, cierpiàcych na brak wiary i zaufania do siebie samych, taki zwyczaj utwierdzania
si´ w swej godnoÊci, zdolnoÊciach, mocy, posiada znaczenie pierwszorz´dne. UÊwiadomiwszy sobie
swà wy˝szoÊç, na jeden b∏ysk sekundy ods∏oniwszy tajnà g∏´bi´ swej duszy, gdzie drzemià si∏y najwspanialsze, czekajàc tylko swego wyzwolenia, nigdy ju˝ nie wstàpisz do brudu i pospolitoÊci, nie b´dziesz
wàtpi∏ w zdolnoÊci przebóstwienia ca∏ej swej istoty. To najgorsze, ˝e ludzie nie majà nale˝ytego wyobra˝enia o swych si∏ach i zdolnoÊciach i nie znajàc swego dostojeƒstwa, nie zadajàc sobie trudu rozwini´cia
swych pierwiastków boskich, ustawicznie zacieÊniajà, zw´˝ajà, obni˝ajà siebie samych.
Stan obiektywny cz∏owieka ma moc cudownà w kierunku podniecania i krzepienia jego strony subiektywnej, przez rozbudzanie podÊwiadomych si∏ i mo˝liwoÊci, tkwiàcych w g∏´bi jego jaêni. Utajone te si∏y,
o których istnieniu cz∏owiek nie ma cz´sto ˝adnego wyobra˝enia, przeobrazi∏yby ca∏e jego ˝ycie,gdyby
zdo∏a∏ rozwinàç je i zu˝ytkowaç.
Niejedna rodzina sp´dza ˝ycie w ostatecznej n´dzy i utrapieniu, nie wiedzàc, ˝e tu˝ za progiem chaty
drzemià g∏´boko w ziemi pok∏ady kruszców drogocennych lub êród∏a wosku ziemnego. Tak samo miliony s∏abeuszów ducha przechodzi przez ˝ycie, nie odkrywszy, nie zu˝ytkowawszy bezmiernych swych
skarbów duchowych. W∏aÊciciele kopalƒ nie odkrytych umierajà w n´dzy, a w∏aÊciciele skarbów duchowych, nie znalaz∏szy do nich klucza, wiodà marny ˝ywot pariasów. G∏ównym naszym b∏´dem jest to, ˝e
nie umiemy doÊç g∏oÊno i pot´˝nie rzuciç zewu naszej istocie g∏´bszej, wspanialszej, utajonej. JesteÊmy
zbyt trwo˝liwi, zbyt skromni w swych ˝àdaniach i wymaganiach.
“Ja sam jestem szcz´Êciem” – powiada Walt Whitman.
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GdybyÊmy tylko zdo∏ali przejàç si´ wiarà, ˝e sami jesteÊmy cz´Êcià sk∏adowà tego, co najbardziej pragniemy osiàgnàç, ˝e nietylko posiadamy wszelkie warunki dobra, lecz sami jesteÊmy dobrem, ku któremu zmierzamy – gdybyÊmy ustawicznie i goràco stwierdzali wobec siebie: “ja sam jestem szcz´Êciem, ja
sam jestem dobrem, ja sam jestem wielkim sk∏adnikiem wszechistnienia, gdy˝ boska moja jaêƒ jest cz´Êcià bóstwa wszechogarniajàcego” – jak˝e olbrzymie horyzonty ods∏oni∏yby si´ przed znu˝onymi oczami
ziemskich pielgrzymów!

SUGESTIA TWÓRCZA I NISZCZYCIELSKA
Mnóstwo ludzi cierpi na z∏o trojakie – to, które kiedykolwiek
je nawiedzi∏o, które towarzyszy im obecnie i którego mogà si´
obawiaç w przysz∏oÊci.
Edward EverettHal

Ka˝dy zbrodniarz by∏ wpierw zbrodniarzem w swej wyobraêni. Czyn zbrodniczy jest tylko
uzewn´trznieniem tego, co wielokrotnie pope∏ni∏ ju˝ w myÊli. Pewien uwolniony przest´pca, który przez
dwadzieÊcia pi´ç lat odsiadywa∏ swà kar´ w rozmaitych wi´zieniach Nowego Jorku opowiada, ˝e dawniej nigdy nie przypuszcza∏, i˝ gotów si´ staç zbrodniarzem. Mia∏ jednak wrodzonà sk∏onnoÊç do czynów,
które dla innych by∏y niemo˝liwymi do wykonania, a ilekroç przechodzi∏ ko∏o domu bogacza, nie móg∏ si´
oprzeç myÊli, w jaki sposób móg∏by si´ tu dostaç nocà. MyÊl ta dopóty go zaprzàta∏a, a˝ jà ostatecznie
wprowadzi∏ w czyn. Dumà przejmowa∏a go ÊwiadomoÊç, ˝e oto przechodzi z pokoju do pokoju poÊród
uÊpionych, a wyszed∏szy niepostrze˝ony doznawa∏ uczucia tryumfu, jak gdyby spe∏ni∏ coÊ chwalebnego.
Twierdzi∏, ˝e dokonywa∏ kradzie˝y nie tyle dla zysku, ile dla zaspokojenia nami´tnoÊci, która go par∏a do
czynów karko∏omnych, ryzykownych. Tak cz´sto pope∏nia∏ owe czyny w myÊli, ˝e wobec rzeczywistego post´pku stawa∏ zdumiony. Uwi´ziony po raz pierwszy, nie móg∏ wprost uwierzyç. ˝e sta∏ si´ zbrodniarzem.
Z tego widzimy, jak niebezpiecznie dzia∏a sugestia ujemna podtrzymywana przez naszà myÊl; jak stara si´ wcieliç w naszà istot´ i zanim si´ zorientujemy, jesteÊmy do niej podobni.
Zawodowi w∏amywacze opowiadajà, ˝e przez ca∏e lata pope∏niali mnóstwo kradzie˝y – w imaginacji.
RozmyÊlali nad sposobami wtargni´cia do ró˝nych domów i dokonania kradzie˝y niepostrze˝enie. Tak
d∏ugo obcowali ze zbrodniczà myÊlà, ˝e zbrodni´ pope∏niali ju˝ prawie bezwiednie. Sugestia zbrodni przebywa∏a w ich umyÊle dopóty, a˝ sta∏a si´ jego cz´Êcià sk∏adowà i sami nie wiedzàc kiedy i jak, stawali si´
zbrodniarzami. Wielu z nich, obcujàc po raz pierwszy z myÊlà zbrodniczà, wcale nie mia∏o zamiaru wprowadzenia jej w czyn, lecz sugestia zbrodni, wpe∏z∏wszy do ich mózgu, powoli sàczy∏a weƒ swój jad, a˝
dokona∏a swego.
Kto zdo∏a zmierzyç okropne dzie∏o zniszczenia, jakiego w m∏odych sercach dokona∏o np. nies∏uszne
podejrzenie? PomyÊleç o demoralizujàcym wp∏ywie, jaki na s∏u˝b´ i podw∏adnych wywiera podejrzliwoÊç
pracodawców! S∏u˝ba bardzo cz´sto stawa∏a si´ nieuczciwà pod wp∏ywem ustawicznych podejrzeƒ.
Pierwsze podejrzenie o nieuczciwoÊç wytwarza w duszy posàdzonego pierwszy zawiàzek nieuczciwoÊci, który, zakorzeniajàc si´, z wolna i niepostrze˝enie, pewnego dnia wydaç mo˝e owoc fatalny. Podejrzewanie cz∏owieka bez zdobycia wpierw niewzruszalnych dowodów jest po prostu okrucieƒstwem.
Umys∏ twego bliêniego musi ci byç Êwi´toÊcià; nie masz prawa zara˝aç go swymi ma∏odusznymi obrazami i myÊlami dyktowanymi przez podejrzliwoÊç. Nie wolno ci ˝ywiç podobnych myÊli, podobnie jak nie
wolno ci myÊleç o wyst´pkach i zbrodniach. Niejedno ˝ycie ludzkie zosta∏o wypaczone i z∏amane przez
bezlitosne, z∏e myÊli drugich.
Wielu ludzi promieniuje wprost w swe otoczenie trwog´, wàtpienie, niech´ç, a zarazki te zatruwajà
umys∏y innych, którzy mogli ˝yç spokojnie i szcz´Êliwie. Nie zdajemy sobie sprawy, ile strasznych tragedii, cierpieƒ, kl´sk sprowadza niszczycielska sugestia, którà hipnotyzujemy siebie lub drugich.
Przyjdzie czas, gdy z wi´kszym wspó∏czuciem b´dziemy si´ zwracaç do przest´pców, a nawet do
zbrodniarzy; uÊwiadomimy sobie bowiem w pe∏nej mierze, jak pot´˝nie dzia∏ajà na ludzi zbrodnicze myÊli drugich. Niejeden m∏ody cz∏owiek, dostawszy si´ do wi´zienia za drobne jakieÊ wykroczenie, wycho-
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dzi∏ z niego jako zbrodniarz, a to wskutek przebywania w atmosferze zbrodni, bez mo˝noÊci stykania si´
z dobrymi wp∏ywami, bo by∏ pozbawiony nawet dobrych ksià˝ek. MyÊli z∏e, zbrodnicze, p∏ynàce z jego
otoczenia, dopóty oddzia∏ywa∏y na jego umys∏, a˝ zrodzi∏y w nim pop´dy zbrodnicze. Gdyby zamiast ludzi takich zamykaç w wi´zieniu, mo˝na ich umieszczaç gdzieÊ na wsi, w pi´knym otoczeniu, wÊród gór,
pól i jezior; gdyby zamiast atmosfery wi´ziennej podlegali wp∏ywom dobrym, kszta∏càcym – wielkà cz´Êç
zbrodniarzy mo˝na by niewàtpliwie przekszta∏ciç w u˝ytecznych cz∏onków spo∏eczeƒstwa. Deprawujàca
atmosfera wi´zienna, ÊwiadomoÊç odosobnienia, odci´cia od Êwiata, od wszystkich, których kocha∏, od
zdrowych wp∏ywów, niemo˝liwoÊç wykonywania zwyk∏ej pracy – wszystko to rozgorycza wi´ênia, odejmuje mu nadziej´ i czyni tym wra˝liwszym na ustawicznà sugesti´ z∏ego.
JesteÊmy tworami wszechobecnej sugestii, która sp∏ywa na nas z gazet, z ksià˝ek, ze wszystkiego,
z czym si´ tylko stykamy. Ca∏a atmosfera przepe∏niona jest sugestià, a sami nawet wywieramy na siebie
autosugesti´. Innymi s∏owy; charakter nasz jest w znacznej mierze dzie∏em ró˝norodnych sugestii. Wiemy doskonale, jak ogromnie dzia∏a na nas teatr lub silna ksià˝ka. Jedna z moich znajomych z upodobaniem dobiera sobie lektur´ jak najbardziej wstrzàsajàcà, która oddzia∏uje na nià tak silnie, ˝e cz´sto po
przeczytaniu podobnej ksià˝ki, na ca∏y dzieƒ k∏adzie si´ do ∏ó˝ka. Musi bowiem wypoczàç po tragedii,
którà prze˝ywa∏a podczas czytania, wyobra˝ajàc sobie, ˝e jest jednà z osób, których losy tak silne na nià
wywar∏y wra˝enie.
Nietrudno odkryç czasem w czynach zbrodniarza wp∏yw powieÊci kryminalistycznych, podniecajàcych
opowiadaƒ o morderstwach i grabie˝y, s∏yszanych kiedyÊ w dzieciƒstwie. Niejeden m∏ody cz∏owiek bezwiednie rozp∏omienia swà wyobraêni´ lekturà z dziedziny kryminalistyki, rozbudzajàc w sobie szkodliwe
pop´dy, które niekiedy wypaczajà ca∏e jego ˝ycie. Ogromna te˝ odpowiedzialnoÊç spada na tych wszystkich, którzy s∏owem lub rysunkiem podsuwajà sugesti´ skandalu, mordu, samobójstwa i innych wyst´pków, nieuchwytnie, niepostrze˝enie sàczà w ˝ycie najgorsze trucizny. Niedawno burmistrz jednego
z miast amerykaƒskich zwróci∏ si´ do redakcji pism codziennych z proÊbà, by zaprzestali szczegó∏owych
opisów samobójstw, gdy˝ spowodowa∏y one istnà ich epidemi´,
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e niejeden przest´pca odsiaduje kar´, na którà nale˝a∏o w∏aÊciwie skazaç tych,
którzy w nim rozbudzili pierwszy zbrodniczy instynkt.
Nieuchwytny, a piekielny jad sàczà z siebie pewne ksià˝ki i obrazy; wypaczajà idea∏y ˝yciowe i obni˝ajà poczucie ludzkiej godnoÊci. Tote˝ tak zwana skandaliczna literatura jest jednym z czynników najbardziej destrukcyjnych. Niejeden fabrykant podobnych utworów zdoby∏ majàtek, a nawet s∏aw´, dzi´ki Êliskim tematom i ustawicznemu wa∏´saniu si´ na pograniczu ordynarnej sensacji i zbrodni. Gdyby m∏odzie˝
wiedzia∏a, jak straszny wp∏yw wywiera bodaj jedna brudna sugestia dopuszczona do umys∏u, przenigdy
nie czyta∏aby Êliskich elukubratów, obliczonych w∏aÊnie na ∏askotanie najni˝szych instynktów. Ze wstr´tem odrzuca∏aby ksià˝ki, które pon´tnym obrazowaniem, pi´knym j´zykiem uwodzà czytelnika i otaczajà go trujàcà atmosferà brudu i ohydy.
Wszystkim wiadomo, jak podnios∏e, szlachetne uczucia budzà w nas losy bohatera przedstawione
w ksià˝ce lub na scenie.Sami czujemy si´ wówczas zdolnymi do bohaterstwa, wielkoÊci i samoofiary, pragnàc si´ w miar´ mo˝noÊci upodobniç do owego bohatera. Ten prosty przyk∏ad doskonale ilustruje
wp∏yw sugestii, gdy˝ ka˝dy z nas niejednokrotnie podlega∏ jej przejawom. Tote˝ ogromnà donios∏oÊç na
charakter wywiera atmosfera otaczajàca nas w dzieciƒstwie. Wychowawcy winni dbaç o to, by otoczenie
dzieci podsuwa∏o im zawsze obrazy podnios∏e, szlachetne, idealne. Wiadomo, ˝e w ni˝szych klasach
spo∏ecznych cz´sto spotyka si´ dzieci, które nigdy si´ nie Êmiejà, ustawicznie zgn´bione i smutne wskutek strasznej atmosfery domu rodzicielskiego. Otoczone n´dzà, brudem, niechlujnymi post´pkami i myÊlami, te biedne istoty nie zazna∏y nigdy uczuç czystych, pogodnych.
Zna∏em dzieci zdrowe, weso∏e, które oddane na wychowanie do ludzi ordynarnych, z wolna ulega∏y
sugestii otoczenia i zatraciwszy wszystkie szlachetniejsze zadatki swej natury, charakterem i usposobieniem upodabnia∏y si´ do swych wychowawców.
¸atwo zrozumieç i usprawiedliwiç w cz∏owieku natur´ twardà, egoistycznà, brutalnà, gdy si´ wie, ˝e
umys∏ jego od dzieciƒstwa karmiony by∏ obrazami brutalnoÊci i zezwierz´cenia. W takiej atmosferze nie
wyrasta ∏agodnoÊç, s∏odycz ni pogoda ducha. W naturze i ˝yciu panuje niewzruszone prawo powinowactwa: gorycz, zawiÊç i samolubstwo nie mogà wytworzyç mi∏oÊci i pi´kna.
Dr Elwood Worcester, znany przywódca tzw. ruchu Emanuela w Bostonie, wierzy g∏´boko,˝e za pomocà odpowiedniej sugestii mo˝na zupe∏nie przeobraziç charakter dziecka. Powiada on: “W prosty i ∏atwy
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sposób mo˝na oduczyç dzieci wielu b∏´dów, a to za pomocà dobrych sugestii podczas snu. Ja post´puj´ w ten sposób, ˝e zwracam si´ do dziecka uÊpionego i pó∏g∏osem serdecznie mówi´ do niego, a ono
us∏yszy, nie budzàc si´ jednak. Udzielam mu wtedy potrzebnych napomnieƒ i wskazówek, kilkakrotnie
powtarzajàc to samo, w troch´ tylko odmiennej formie. W ten sposób odzwyczaja∏em dzieci od trwogi
i rozmaitych b∏´dów, jak dra˝liwoÊç, wybuchowoÊç, sk∏onnoÊç do k∏amstwa, a dzieci jàkajàce si´ nauczy∏em lepszej wymowy”.
JesteÊmy w tak znacznej mierze wytworem naszego otoczenia, przy tym tak wra˝liwi na sugesti´ naszego ducha, ˝e mo˝emy wywieraç bardzo znaczny wp∏yw na w∏asne losy za pomocà autosugestii.Wyst´pne myÊli p∏ynàce z otoczenia, mo˝emy do tego stopnia unicestwiç autosugestià, ˝e doszcz´tnie utracà swà moc destrukcyjnà. Pot´˝na autosugestia czystoÊci, sprawiedliwoÊci i prawdy, szybko zdo∏a zniweczyç sugesti´ fa∏szu i niesprawiedliwoÊci p∏ynàcà z otoczenia. Dr Worcester powiada, ˝e jako czynnik
kszta∏tujàcy charakter i jako si∏a etyczna – autosugestia posiada znaczenie pierwszorz´dne. Niepodobna
wprost wyliczyç, w ilu cierpieniach fizycznych i duchowych wp∏yw jej okaza∏ si´ zbawienny. We wszystkich niemal wypadkach cierpiàcy mo˝e powtórzyç za Szekspirem: “Sam sobie pomó˝”. Jak˝e radosna
Ewangelia sp∏ywa stàd dla wszystkich nieszcz´Êliwych i zgn´bionych! Jaka sposobnoÊç samowyzwolenia dla wszystkich tych niewolników j´czàcych pod jarzmem warunków zewn´trznych lub w∏asnej g∏upoty!
Chodzi tylko o to, by tak silnie, z takà wiarà i przekonaniem rzuciç zew lepszej naszej naturze, by si´
zbudzi∏a i wydoby∏a bezmiar drzemiàcych w niej pierwiastków boskich.
Gdy cz∏owiek, który przez po∏ow´ swego ˝ycia by∏ haƒbà i przekleƒstwem dla siebie i drugich, nagle
pod wp∏ywem kochajàcej go kobiety lub szlachetnego przyjaciela, przeobra˝a si´ do gruntu, ukazujàc jasnà stron´ swej natury – zwykliÊmy to cudowne przeobra˝enie przypisywaç jakiejÊ mocy nadziemskiej.
Tymczasem moc ta ˝y∏a w nim samym, czekajàc tylko wyzwolenia. Odpowiednia sugestia, zew pot´˝ny, goràcy, powo∏uje do ˝ycia utajone w nas moce. Ludzie majàcy w ˝yciu tzw. pecha sà najcz´Êciej ofiarami swych negatywnych sugestii. Gdyby negatywny, wàtpiàcy stan ducha mogli zastàpiç sugestià twierdzenia, pewnoÊci, twórczoÊci, niewàtpliwie fortuna stan´∏aby na ich us∏ugi.
Darwin wykaza∏, ˝e ka˝dy stan ducha ma odpowiedni wyraz fizyczny i ˝e jeden warunkuje pojawienie
si´ drugiego. Gniew wyra˝a si´ np. gwa∏townà mowà, zaciskaniem pi´Êci itp. I na odwrót: o ile gesty te
mogà cz∏owieka wprawiç w gniew, o tyle znów pozycja modlitewna, zbo˝ny wyraz twarzy mo˝e uciszyç
wzburzone nami´tnoÊci.
Za pomocà sugestii mo˝na ducha ludzkiego nastroiç na ton wysoki i podnios∏y lub te˝ niski i poziomy.
Sugestywnie dzia∏aç mo˝e s∏owo wypowiedziane przez ciebie samego lub przez drugich; sugestywnie
dzia∏a ksià˝ka, obraz, obecnoÊç przyjaciela lub wroga, charakteru wielkiego, bohaterskiego lub tchórzliwego i niedo∏´˝nego. Sugestia sp∏ywa na nas z tysi´cznych êróde∏, rozmaitymi drogami wsàczajàc si´ do
naszego ducha, lecz zawsze ryjàc swój Êlad niezatarty – dodatni lub ujemny.
Sugestia w swej formie najwy˝szej to zew do naszej wy˝szej natury, uÊwiadamiajàcy jej w∏asnà istot´.
Jakkolwiek z∏ym cz∏owiek mo˝e si´ wydawaç, w najg∏´bszej jego istocie tai si´ coÊ dobrego.Chocia˝by
upad∏ moralnie jak najni˝ej, jest w nim jednak coÊ nieskazitelnego, coÊ, czego skalaç ni zatrzeç niepodobna, a pewnego dnia musi si´ przejawiç i rozb∏ysnàç w ca∏ej swej ÊwietnoÊci.
Jakkolwiek banknot b´dzie pomi´ty i zbrukany, niemniej zachowa swà wartoÊç pierwotnà. Tak w
cz∏owieku pozostanie zawsze coÊ cennego i niezniszczalnego, chocia˝by jak najbardziej odchyli∏ si´ od
drogi prawoÊci i dobra. W ka˝dym zbrodniarzu jest pierwiastek boski, który ostatecznie zbawi go i
doprowadzi do zwyci´stwa. Ka˝da istota kiedyÊ dojdzie do harmonii i wkroczy na drog´ wiodàcà ku
zbawieniu.
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TROSKA – CHOROBÑ NASZEJ EPOKI
Przez trwog´ cz∏owiek staje si´ niewolnikiem drugich. L´k jest
pewnà formà tchórzostwa, goryczà przepajajàcà ˝ycie.
C h e n n i n g.
Trwoga jest gazem trujàcym, który wnika w naszà atmosfer´.
Powoduje dusznoÊç fizcznà i duchowà, a cz´sto zd∏awia na Êmierç
wszelki polot i energi´.

Cz∏owiek, który oswobodzi∏by Êwiat od trosk, odda∏by ludzkoÊci wi´kszà przys∏ug´ ni˝ wszyscy odkrywcy i wynalazcy, którzy kiedykolwiek ˝yli i dzia∏ali.
Ludzie ucywilizowani ze wspó∏czuciem odnoszà si´ do biednych dzikich, ˝yjàcych w Êmiertelnej
trwodze przed okrutnymi bóstwami i demonami, których stali si´ bezwolnymi niewolnikami. A przecie˝
ci sami oÊwieceni ludzie sà niewolnikami z∏ego ducha, który gasi ich nadziej´, niszczy szcz´Êcie, rzuca
cieƒ potworny na ich ˝yciowà radoÊç, niszczy sen, podkopuje zdrowie i przez wi´kszà cz´Êç ˝ycia czyni
ich nieszcz´Êliwymi. Ten potworny demon towarzyszy nam od ko∏yski a˝ do grobu. ˚adne miejsce,
˝adna sposobnoÊç nie sà zbyt Êwi´te, by mog∏y go powstrzymaç. Przychodzi nieproszony zarówno na
gody weselne, jak na pogrzeb. Zasiada do uczty i bierze w niej udzia∏.
Niepodobna wprost ogarnàç myÊlà spustoszenia i ruiny b´dàcych dzie∏em troski. Ona to zmusza∏a
geniuszów do wykonywania pracy przeci´tnej, ona by∏a przyczynà niezliczonych kl´sk, z∏ama∏a wi´cej
serc, wi´cej zgasi∏a nadziei ni˝ jakiekolwiek inne z∏o na Êwiecie. Czego˝ by ludzie nie czynili pod
naciskiem troski! Pogrà˝ali si´ w wyst´pkach wszelakich, oddawali si´ pijaƒstwu, osza∏amiali,
sprzedawali w∏asne dusze, by tylko uciec od tej straszliwej zmory. PomyÊleç, ile rodzin zrujnowa∏a, ile
zniszczy∏a nadziei, ile ofiar poch∏on´∏a, pchnàwszy je do samobójstwa! Zaiste, jeÊli istnieje jakiÊ szatan,
to jest nim niewàtpliwie troska z ca∏ym swym piekielnym orszakiem.
A jednak, gdyby jakiÊ mieszkaniec z innych Êwiatów zstàpi∏ na ziemi´, odniós∏by wra˝enie, ˝e troska
jest najdro˝szym naszym i najch´tniej widzianym przyjacielem – tak silnie si´ jej trzymamy i tak niech´tnie
si´ z nià rozstajemy.
Bo czy˝ to nie jest czymÊ wr´cz niezrozumia∏ym, by ludzie, wiedzàc doskonale, i˝ powodzenie i
szcz´Êcie zale˝ne sà od stanu ducha, od mo˝noÊci wydobycia z siebie w najpe∏niejszej mierze wszystkich si∏ i zdolnoÊci – by ludzie ci w umys∏ach swych piastowali najzaci´tszego wroga wszelkiego
szcz´Êcia i powodzenia? Czy˝ to nie dziwne, ˝e Êwiadomie wprawiajà si´ w trwog´, nieustannie
wyczekujàc z∏a, które prawdopodobnie nigdy ich nie nawiedzi i m´czarnià tà pozbawiajà si´ si∏ i energii
do pracy oraz skracajà niejcenniejsze lata swego ˝ycia?
Niby Guliwer skr´powany przez liliputów, niejeden silny cz∏owiek zostaje ca∏kowicie ubezw∏adniony
przez drobne troski i k∏opoty, z którymi nie umie sobie daç rady.
Co by powiedziano o szefie wielkiego przedsi´biorstwa, który wiedzàc, i˝ personel okrada go od lat
codziennie, systematycznie – jednak by go nie zmienia∏? A przecie˝ w domu naszym duchowym, u
samego êród∏a si∏y ˝yciowej, przetrzymujemy z∏odzieja znacznie gorszego od tego, który kradnie jedynie
pieniàdze i dobra materialne; przetrzymujemy z∏odzieja pozbawiajàcego nas energii, si∏y twórczej i
wszystkiego, co ˝yciu nadaje wartoÊç istotnà.
Litujemy si´ nad poganami, którzy dla przypodobania si´ swym bóstwom, zadajà sobie potworne rany,
a przecie˝ wielu z nas wytwarza sobie Êwiadomie rozmaite narz´dzia tortury ducha.
Wprost si´ zapo˝yczamy u êród∏a troski, by nam jej nie zabrak∏o ani na chwil´; miesiàcami i latami
prze˝ywamy m´ki majàce dopiero nadejÊç; zam´czamy si´ wyczekiwaniem nieszcz´Êç przewidywanych, które najcz´Êciej wcale nie nadchodzà, ustawicznie podsycajàc w sobie cierpienie.
Znam kobiety, które nie otworzà depeszy bez dr˝enia, przekonane, ˝e nie mo˝e im przynieÊç nic
innego prócz wieÊci ˝a∏obnej o Êmierci przyjaciela lub innym nieszcz´Êciu. Gdy dzieci wyjdà na
wycieczk´, matki niepokojà si´ przez ca∏y czas ich nieobecnoÊci; wprawiajà si´ w trwog´, aby nie
zdarzy∏o im si´ coÊ z∏ego. Niejedna matka traci wi´cej si∏ i energii na ciàg∏e obawy i zbyteczne troski, ni˝
ich zu˝ywa na ca∏odziennà prac´, a potem si´ dziwi, ˝e wieczorem jest tak strasznie wyczerpana. Nigdy
jej jednak nie przychodzi na myÊl, ˝e najlepsze swe si∏y marnuje i niszczy w sposób wprost niepoczytalny.
Czy˝ to nie straszne, by drobne troski , ma∏oznaczne k∏opoty niszczy∏y nam ˝ycie w sposób tak okrop-
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ny, ˝e nie doszed∏szy wieku Êredniego, mamy ju˝ wyglàd starców? Wystarczy spojrzeç na te kobiety trzydziestoletnie, postarza∏e i zwi´d∏e nie wskutek nadmiernej pracy lub nieszcz´Êç prawdziwych, lecz pod
wp∏ywem troski gn´biàcej, bezustannej, która na nic si´ nie przyda, a wnosi do domu niepokój i
nieszcz´Êcie. Czyta∏em o pewnej kobiecie, która, ˝yjàc pod brzemieniem nieustajàcej troski, sporzàdzi∏a
sobie nawet spis wszelkich mo˝liwych nieszcz´Êç, jakie niechybnie na nià czyhajà. Spis ten zaginà∏, a
gdy go po d∏ugim czasie odnalaz∏a, przekona∏a si´ ze zdumieniem, ˝e nie spe∏ni∏a si´ ani jedna fatalna
przepowiednia zapisana w katalogu nieszcz´Êç. Czy˝ to nie doskona∏a wskazówka dla ofiar samoudr´ki?
Niech spiszà wszystkie mo˝liwe nieszcz´Êcia, rzekomo na nich czyhajàce, a nast´pnie od∏o˝à fatalnà
list´. Zobaczà, jak niewiele z nieszcz´Êç przewidywanych sprawdzi si´ w ˝yciu.
LitoÊç ogarnia na widok tych niezliczonych rzesz ludzkich, o twarzach zgn´bionych, smutnych,
wyra˝ajàcych l´k i trosk´ o wczoraj, dziÊ i jutro.
Jadàc co rano do Nowego Jorku, obserwuj´ w pociàgu m´˝czyzn o twarzach wyra˝ajàcych napi´cie,
rozgoràczkowanie. W pobli˝u stacji zrywajà si´ szybko, cisnà si´ ku wyjÊciu, jak gdyby niecierpliwoÊcià
swà zdo∏ali przyÊpieszyç bieg pociàgu i zyskaç kilka minut czasu. W ka˝dym ich ruchu i geÊcie jest
niepokój i l´k nieokreÊlony; ca∏e zachowanie Êwiadczy o trybie goràczkowego, anormalnego ˝ycia.
Cz∏owiek rozpraszajàcy nerwowà energi´ na niepotrzebnà trosk´ i niepokój, nie mo˝e w ca∏ej pe∏ni
rozwinàç swych si∏; nic bowiem nie wyczerpuje do tego stopnia jego ˝ywotnoÊci, nie gasi pragnieƒ i
ambicji, jak w∏aÊnie troska – t∏oczàca, bezustanna. Praca nie zabija nikogo, lecz troska poch∏on´∏à ju˝ ofiary niezliczone. Nie trud nas wyczerpuje, lecz obawa trudu – l´k przed nim prze˝ywany niezliczonà iloÊç
razy i wyczekiwanie czegoÊ przykrego. Niejeden z nas przyst´puje do pracy w takim stanie, jak ów biegacz, który rozp´dza si´ ze wszystkichch si∏, a dobiegajàc do mety, jest ju˝ tak wyczerpany, ˝e ˝adnà
miarà nie mo˝e si´ zdobyç na ostatni skok.
Troska nie tylko wyczerpuje nasze si∏y ˝ywotne i niszczy energi´, lecz oddzia∏uje ujemnie na jakoÊç
pracy. Niepodobna wydobyç z siebie si∏ najlepszych, gdy na umyÊle cià˝y trwoga. Duch nasz musi byç
zupe∏nie swobodny, jeÊli ma stworzyç coÊ mo˝liwie najlepszego. Umys∏ stroskany nie mo˝e myÊleç
jasno, logicznie. Niepodobna skoncentrowaç nale˝ycie swej uwagi, gdy komórki mózgowe zatrute sà
trwogà i niepokojem. Profesor Elmer Gates i inni specjaliÊci utrzymujà, ˝e ludzie ˝yjàcy w ustawicznej
samoudr´ce majà krew zatrutà szkodliwymi sk∏adnikami, które nadwàtlajà wszystkie komórki organizmu.
Szkodliwe nami´tnoÊci i uczucia wytwarzajà w organiêmie trucizny, powodujàc zmiany chemiczne w
najwy˝szym stopniu fatalne dla cia∏a i ducha. Komórki mózgu ustawicznie op∏ywa krew, z której biorà one
potrzebnà karm´; jeÊli przeto krew ta zatruta jest trwogà, l´kiem, nienawiÊcià czy gniewem, delikatna substancja komórek twardnieje, os∏abiajàc bezpoÊrednio funkcje mózgu.
G∏ównym rezultatem troski jest obni˝enie funkcji mózgu. Wywiera ona taki ucisk na mózg, ˝e myÊl nie
mo˝e pracowaç prawid∏owo, a cz∏owiek zrozpaczony daremnym wysi∏kiem, ucieka si´ do pijaƒstwa lub
innego Êrodka osza∏amiajàcego. Parali˝ujàc stopniowo komórki, udaremnia ich cz´ste odradzanie si´, a˝
system nerwowy popada w stan niemocy.
JeÊli nie zdo∏asz dokonaç w ˝yciu nic innego, to przynajmiej zdobàdê si´ na odp´dzenie od siebie troski. Nie ma wi´kszych wrogów harmonii ni˝ drobne troski i k∏opoty. Czy˝ muchy nie bardziej dokuczajà
koniowi ni˝ praca, którà wykonuje? Czy˝ ustawiczne ∏askotanie go batem, Êciàganie cugli, nie dra˝nià go
i nie m´czà wi´cej ni˝ ciàgnienie wozu? Ciàg∏e szpilkowanie i drobne troski codzienne niszczà nasze
szcz´Êcie i spokój, zabierajàc nam wi´cej si∏ ni˝ wielkie kl´ski ˝yciowe, do których przezwyci´˝enia gromadzimy wszystkie swoje si∏y. Ustawiczne ∏ajanie i wyszukiwanie b∏´dów zak∏óca i niszczy bezpowrotnie harmoni´ niejednej rodziny.
Pewna stara kobieta, która przez ca∏e ˝ycie zam´cza∏a si´ troskà, skar˝y∏a si´ swemu lekarzowi: “Mam
g∏ow´ tak zbola∏à i ci´˝kà, ˝e nie mog´ si´ ju˝ nawet martwiç”. Mnóstwo ludzi uskar˝a∏oby si´ w podobny sposób, gdyby zatracili zdolnoÊç samoudr´ki. Sàdzà bowiem, ˝e troska jest ich Êwi´tym obowiàzkiem
i ˝e dopuÊciliby si´ po prostu niesumiennoÊci, gdyby prac´ swà spe∏niali bez troski i l´ku. Ich zdaniem,
Êwiadczy∏oby to o braku przej´cia si´ swymi obowiàzkami.
Wyczekiwanie czegoÊ przyÊpiesza ziszczenie si´ owego pragnienia. Obawa przed chorobà spowoduje chorob´. Profesor Gates opowiada, ˝e jeÊli skoncentruje myÊl na jednym z palców, to do palca tego
nap∏ynie w ciàgu dziesi´ciu minut tyle krwi, ˝e o jakieÊ dwa stopnie podniesie si´ jego temperatura. W ten
sam sposób dzia∏a ustawiczny l´k przed chorobà, obawa, ˝e ona jest dziedzicznà, nieuleczalnà.
Mnóstwo ludzi wpada w hipochondri´ wskutek ustawicznego l´ku przed chorobà. JeÊli chwilowo nie
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mogà nale˝ycie skupiç myÊli, co cz´sto zdarza si´ umys∏om najt´˝szym, od razu rodzi si´ w nich fatalne
przypuszczenie, ˝e to mo˝e poczàtek rozstroju umys∏owego.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e szybkie jedzenie, tzw. “przekàski na stojàco”, bez chwili spoczynku potrzebnego do trawienia, spowodujà rozmaite zaburzenia ˝o∏àdkowe, niestrawnoÊç, co od razu odbija si´ na
ca∏ym organiêmie, wyprowadzajàc go z równowagi.
Troska i l´k nie tylko sprowadzajà przedwczesnà siwizn´, lecz tak˝e ∏ysin´. Tej samej sile destrukcyjnej
nale˝y te˝ przypisaç zwiotcza∏oÊç i utrat´ elastycznoÊci w musku∏ach twarzy. “Wargi, policzki i dolna
szcz´ka opadajà pod swym w∏asnym ci´˝arem” – powiada Darwin. Wskutek troski kobieta nie tylko
wyglàda starzej, lecz staje si´ starszà. To nieub∏agane d∏uto ryje na jej twarzy zmarszczki.
Najgorszà formà troski jest rozmyÊlanie nad b∏´dami pope∏nionymi i ju˝ nieodwo∏alnymi. RozmyÊlania
takie zabijajà w cz∏owieku ambicj´ i parali˝ujà zdolnoÊç czynu, a wi´c tak˝e poprawy. Niektórzy ludzie
majà fatalny zwyczaj prze˝ywania w nieskoƒczonoÊç swej przesz∏oÊci, swych kl´sk i niepowodzeƒ i
zamiast patrzeç w przysz∏oÊç, ca∏à swà uwag´ koncentrujà na mrocznej przesz∏oÊci, zas´piajàc nià ca∏y
swój obecny horyzont ˝yciowy. Im d∏u˝ej obcujemy z obrazem czy wspomnieniem nieszcz´Êcia, tym
g∏´biej ryje si´ on w naszym umyÊle i tym trudniej go zatrzeç, unicestwiç.
Czy zdarzy∏o si´ kiedyÊ, by troska wyda∏a kiedykolwiek plon dodatni? Czy dopomog∏a szcz´Êciu,
korzystniejszemu ukszta∏towaniu si´ warunków ˝yciowych? Czy przeciwnie – obecnoÊç jej nie spowoduje wsz´dzie i zawsze upadku zdrowia, wyczerpania si∏ ˝yciowych, os∏abienia zdolnoÊci? Czy nie jesteÊmy
przekonani, ˝e ca∏y wszechÊwiat przenika si∏a wymykajàca si´ spod naszej ÊwiadomoÊci, ˝e ka˝da
chwila troski uszczupla nasz kapita∏ szcz´Êcia i zbli˝a nas do prawdopodobnej kl´ski; ˝e troska i l´k
pozostawiajà swój Êlad niszczàcy, zak∏ócajà harmoni´ naszych si∏ fizycznych i duchowych i ˝e stan taki
przeciwdzia∏a naszym najlepszym pragnieniom i najszczytniejszym celom ?
Zaprzestaƒmy przeto trosk i utyskiwaƒ. Zaprzestaƒmy biadaç i skar˝yç si´ na swój los. Chcàc si´
pozbyç trosk, musimy o nich zapomnieç, pogrzebaç, a nie podsycaç myÊlà i pami´cià. W znacznej mierze
mo˝emy przeciwdzia∏aç przyczynom z∏a, utrzymujàc si´ w zdrowiu: dobre trawienie i zdrowy sen same
przez si´ stawiajà zapor´ wielu troskom, pleniàcym si´ najbujniej na pod∏o˝u chorobliwym, pozbawionym
si∏y odpornej.
Mnóstwo kobiet, pragnàc zatrzeç spustoszenia dokonane przez trosk´, ucieka si´ do takich Êrodków
jak masa˝, elektryzowanie, gimnastyka itp., nie wiedzàc, ˝e jedyny skuteczny Êrodek tkwi we w∏asnym
ich umyÊle, który trapià w dalszym ciàgu obmyÊlaniem Êrodków majacych zatrzeç Êlady trosk poprzednich.
Nic nie odp´dza troski tak skutecznie jak pogodne usposobienie, zwyczaj patrzenia na ˝ycie z jasnej
strony, a zas∏aniania sobie oczu na rzeczy brzydkie, przygn´biajàce. Ilekroç nachodzi ci´ l´k, nieufnoÊç,
trwoga, ca∏à si∏à woli przywo∏uj na odsiecz nadziej´, zaufanie, otuch´. Nie pozwól, by wrogowie spokoju i szcz´Êcia zagnieêdzili si´ w twym umyÊle. Przemocà odp´dê ca∏e to rojowisko wampirów. Mo˝esz
ka˝dej chwili z ∏atwoÊcià zabiç trosk´, stosujàc odpowiednie antidotum, które masz zawsze pod r´kà. Nie
potrzebujesz wzywaç pomocy lekarza ni aptekarza, a tylko si´gnàç do w∏asnej duszy i z niej wydobyç
pogod´, nadziej´, radoÊç. MyÊli i uczucia wr´cz si´ wykluczajàce nie mogà ˝yç obok siebie; obecnoÊç
pogody wyp´dzi te˝ trosk´ i obezw∏adniajàcy l´k.
Patti opowiada: “Patrzàc na mojà twarz bez jednej zmarszczki, ludzie co dnia mnie pytajà, co robi´ dla
zachowania m∏odoÊci. Odpowiadam im, ˝e ilekroç czuj´ wytwarzajàcà si´ na twarzy zmarszczk´,
odp´dzam jà Êmiechem. Ka˝dej kobiecie pragnàcej zachowaç m∏odoÊç udzielem rady: bàdê szcz´Êliwa,
nie poddawaj si´ trosce i u˝ywaj ruchu na Êwie˝ym powietrzu”.
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TRWOGA PRZEKLE¡STWEM LUDZKOÂCI
“Powiedz mi, ˝e umiesz panowaç nad sobà – powiada pani Oliphant,
a wówczas ci powiem, czy jesteÊ cz∏owiekiem wykszta∏conym; jeÊli tego
nie umiesz, wszelka twoja kultura niewiele jest warta”.

Czym jest trwoga? Niczym – z∏udzeniem, poza którym nie ma ani cienia rzeczywistoÊci. Dla cz∏owieka
doros∏ego jest tym, czym dla dziecka “strachy”. W trwodze i ca∏ym jej orszaku nie ma ani jednego rysu
dodatniego – wsz´dzie i zawsze jest ona tylko klàtwà ludzkoÊci. Pozbawiona prawdy i rzeczywistoÊci
ujarzmia jednak mnóstwo ludzi, którzy stajà si´ niewolnikami tego potwora wyobraêni. Trwoga jest jednym z najskuteczniejszych narz´dzi , jeÊli chodzi o obezw∏adnienie i zniszczenie si∏ ˝ywotnych cz∏owieka. Wprowadza trujàce sk∏adniki do krwi, zak∏óca trawienie, przeciwdzia∏a normalnemu od˝ywianiu organizmu i w ogóle obni˝a naszà sprawnoÊç fizycznà i duchowà. Druzgocze nadziej´, zabija odwag´ i os∏abia czynnoÊç mózgu do tego stopnia, ˝e pozbawia go zdolnoÊci twórczych.
Pod uciskiem trwogi niepodobna dokonaç nic wielkiego. L´k d∏awi w nas wszelkà oryginalnoÊç, Êmia∏oÊç, polot, zabija indywidualizm, os∏abia wszystkie procesy myÊlowe – jest oznakà niezawodnà s∏aboÊci
i tchórzostwa. Ten nieuchwytny potwór skraca nasze ˝ycie, niszczy powodzenie, zabija ambicj´ i szcz´Êcie. Pismo Êwi´te powiada: “Duch z∏amany wysusza koÊci”. Wiadomo, ˝e zgn´bienie, melancholia wywierajà na organizm najszkodliwszy wp∏yw, wysuszajàc pewne tkanki. Trwoga obni˝a czynnoÊç umys∏owà i pozbawia mo˝noÊci dzia∏ania rozsàdnego, celowego, gdy˝ niepodobna myÊleç jasno i dzia∏aç rozsàdnie pod jej parali˝ujàcym uciskiem.
Straciwszy odwag´ i nadziej´ powodzenia, trapiony trwogà przysz∏ych nieszcz´Êç, widmem ubóstwa
i innych kl´sk ˝yciowych, cz∏owiek taki bezwiednie przyciàga to, czego najbardziej si´ obawia∏, powoduje swà kl´sk´ ˝yciowà. Wpierw jednak by∏ ju˝ sam ucieleÊnieniem owej kl´ski. Aby nie dawaç przyst´pu
trwodze, cz∏owiek b´dzie si´ utwierdza∏ w pogodnym, jasnym, radosnym stanie ducha, co oczywiÊcie
musi si´ przyczyniç do systematycznego, energicznego spe∏nienia jego zaj´ç – niepowodzenie stanie si´
zjawiskiem stosunkowo rzadkim. W stanie beznadziejnoÊci i l´ku cz∏owiek nie jest zdolny do skupienia
wszystkich si∏ ko∏o jednego celu – upragnionego, po˝àdanego; zamiast wi´c zdà˝aç do zwyci´stwa, cofa si´ na ca∏ej lini. Niepodobna bowiem skutecznie stawiç czo∏o gro˝àcemu niebezpieczeƒstwu, gdy
wszystkie si∏y ˝ywotne sà w stanie rozprz´˝enie i os∏abienia.
Jednà z najgorszych form trwogi jest przeczuwanie gro˝àcego niebezpieczeƒstwa, cià˝àcego nad ˝yciem niby czarna chmura, która wisi nad kraterem wulkanu, tu˝ przed wybuchem. Niektórzy ludzie sà
prawdziwymi ofiarami tego rodzaju trwogi. Ciàgle ˝yjà w obawie jakiegoÊ niebezpieczeƒstwa; przeczuwajà utrat´ majàtku lub stanowiska, bojà si´ nieszcz´Êliwych przypadków lub choroby rzekomo si´
w nich rozwijajàcej. Gdy dzieci ich sà nieobecne, wyobra˝ajà sobie najrozmaitsze niebezpieczeƒstwa –
wykolejenie pociàgu, po˝ar itp. Stale sà jakby na czatach nieszcz´Êcia majàcego spaÊç na nich niechybnie. “Nie wiadomo, co si´ mo˝e zdarzyç, a lepiej byç przygotowanym na najgorsze” – powiadajà.
Jedna z moich znajomych przez ca∏e d∏ugie lata trawi∏a si´ l´kiem przed majàcà nastàpiç katastrofà,
której by nie znios∏a. A gdy katastrofa ta wreszcie nastàpi∏a, kobieta, wyczerpana ju˝ tyluletnià m´czarnià,
przekona∏a si´ ze zdumieniem, ˝e jednak znalaz∏a w sobie dostateczny zasób si∏ odpornych.
Nasze cierpienia powodujà takie urojenia, jak l´k przed wykolejeniem si´ pociàgu, zatoni´ciem okr´tu,
uderzeniem pioruna, nabawieniem si´ choroby zakaênej, utratà jakiegoÊ cz∏onka cia∏a itd. A jednak mnóstwo ludzi, odbywajàc dalekie i nawet niebezpieczne podró˝e, przewa˝nie wychodzi z nich zdrowo i ca∏o, nie wyniós∏szy nawet drobnej blizny ni draÊni´cia. Niemniej trwoga, ten wróg Êmiertelny ˝ycia ludzkiego, w dalszym ciàgu podkopuje nasze si∏y!
Wiele kobiet do tego stopnia obawia si´ w´˝y, ˝e bawiàc na wsi, nie majà chwili spokoju. Ciàgle sobie
wyobra˝ajà, ˝e lada chwila nadepnà na w´˝a lub przejdà tu˝ obok niego. Strach ten zatruwa im ca∏e wakacje, gdy˝ nie majà odwagi chodziç po lesie lub wÊród traw. Znam kobiety, które uczuwa∏y tak Êmiertelnà trwog´ przed urojonymi grzechotnikami, ˝e krokiem nie ruszy∏y si´ same poza próg domu i ciàgle mia∏y wra˝enie, ˝e wokó∏ pe∏zajà te straszne gady.
Niektórzy ludzie zwiedzajàcy goràce kraje, nie majà chwili spokoju we dnie ni w nocy – wyobra˝ajàc
sobie, ˝e wsz´dzie czajà si´ jadowite p∏azy i owady. Jeden z moich znajomych tak strasznie si´ obawia
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cierpieƒ fizycznych i choroby, ˝e ta ustawiczna trwoga, to wyczekiwanie chorób, które nigdy go nie nawiedzajà, zatruwa ka˝dà niemal chwil´ ˝ycia. Gdy uczuje chwilowy ch∏ód, pewny jest, ˝e dostanie ju˝ zapalenia p∏uc; lekkie drapanie w gardle uwa˝a za niechybnà zapowiedê ci´˝kiej choroby, która go pozbawi mo˝noÊci prze∏ykania; a przyÊpieszone bicie serca, spowodowane np. obfità ucztà, uwa˝a za poczàtek choroby serca, która rych∏o zakoƒczyç si´ musi katastrofà. Te ciàg∏e obawy o zdrowie uczyni∏y go tak
nieznoÊnym, ˝e rodzina i znajomi wprost nie mogà sobie z nim daç rady. Ciàgle zamyka okna swego
mieszkania, by si´ nie przezi´bi∏, raz mu jest za goràco, to znów za ch∏odno – jednym s∏owem, ustawicznie troszczy si´ o swojà osob´. Przyjaciele unikajà jego towarzystwa, bo psuje ka˝dà wspólnà wycieczk´ przesadnymi wymaganiami co do po˝ywienia; przy tym wcià˝ si´ obawia, by go nie zamordowano
w hotelu, by nie wybuch∏ po˝ar, nie nastàpi∏a katastrofa kolejowa lub coÊ podobnego.
Przyk∏ad to wyjàtkowy, jednak wi´ksza cz´Êç ludzi podlega podobnym obawom w stopniu s∏abszym,
lecz wystarczajàcym, by ˝ycie uczyniç jednym pasmem udr´ki. Ludzie ci pracujà jak niewolnicy, nie pozwalajàc sobie na ˝adne przyjemnoÊci, gdy˝ ciàgle straszy ich widmo utraty majàtku, zdrowia lub inna
podobna zmora, która sprawia, ˝e ˝ycie wydaje si´ im czymÊ bezwzgl´dnie smutnym i ponurym.
To, czego si´ obawiamy, nie ziÊci∏o si´ jeszcze, nie istnieje i nie jest rzeczywistoÊcià. JeÊli istotnie ulegniesz chorobie, której si´ obawia∏eÊ, tym wi´cej powinieneÊ si´ wyzbyç trwogi pogarszajàcej jedynie
twój stan przez os∏abienie odpornoÊci.
Trwoga skraca nasze ˝ycie, niszczàc ˝ywotnoÊç wszystkich procesów fizjologicznych. O szkodliwoÊci
jej dzia∏ania Êwiadczy fakt, ˝e zmienia na gorsze substancje chemiczne organizmu ludzkiego. Ofiary trwogi nie tylko si´ starzejà przedwczeÊnie, lecz przedwczeÊnie te˝ umierajà.
Ludzie nerwowi, wra˝liwi i fizycznie wycieƒczeni, najwi´cej cierpià z powodu trwogi. Wiemy dobrze,
jak wyobraênia zwyk∏a wszystko wyolbrzymiaç, a w∏aÊnie ludzie natury przewra˝liwionej, nerwowej, wyobra˝ajà sobie zawsze rzeczy najgorsze. Cz∏owiek silny, zdrowy da sobie rad´ z mnóstwem podobnych
l´ków, które obni˝ajàc ˝ywotnoÊç i si∏´ odpornà, sprowadzajà tysi´czne cierpienia.
Znaczna cz´Êç ludzi, ˝yjàc ustawicznie pod w∏adzà tego demona, nie zdo∏a∏a si´ normalnie rozwinàç.
Ju˝ w dzieciƒstwie zabito w nich i st∏umiono pewne pierwiastki; ju˝ wówczas wszczepiono im zarodek
l´ku, a to przez ustawiczne napominania i groêby. Matka, przedstawiajàc im fatalne skutki tego lub owego kroku, rzuci∏a na ich wra˝liwe dusze cieƒ trwogi, która stopniowo wnika∏a w ich ˝ycie i jako upiór potworny towarzyszy im bezustannie, niszczàc spokój wewn´trzny i szcz´Êcie.
Ka˝de brzydkie zdarzenie, ka˝de wstrzàÊnienie, ka˝de s∏owo budzàce w dziecku l´k pozostanie w nim
do koƒca ˝ycia niby cierƒ dra˝niàcy i bolesny. Matka zatruwajàca wra˝liwy umys∏ dziecka obrazami budzàcymi w nim l´k, nie zdaje sobie sprawy, jakie pope∏nia okrucieƒstwo; nie wie, ˝e owe trwogi dziecinne b´dà si´ w nim pot´gowaç i wzrastaç z latami, podobnie jak litery wyci´te w korze m∏odego drzewka. Dziecko normalnie si´ rozwijajàce, nie obcià˝one trwogà dziedzicznà, nie mo˝e nawet znaç uczucia
l´ku. Nie po to przyszliÊmy na Êwiat, by byç Êciganymi przez tego demona. Jest on wytworem w∏asnego
mózgu, w∏asnych naszych myÊli i uczynków. A jednak widzimy wsz´dzie spustoszenia dokonane przez
ten twór w naszej w∏asnej wyobraêni. Jego dzie∏em sà przedwczesne zmarszczki, siwizna, pochylone ramiona. Trwo˝liwy wyraz twarzy Êwiadczy wymownie, ˝e w jakimÊ zakamarku duszy czai si´ ten ohydny potwór. Znany lekarz chorób nerwowych powiada: “Tysiàckrotnie robi∏em smutne spostrze˝enia, ˝e co
najmniej osiemdziesiàt procent dzieci cierpiàcych na chorobliwà trwog´, mo˝na by∏o swego czasu uleczyç za pomocà najprostszych Êrodków higieny cia∏a i ducha, a przede wszystkim przez stosowanie zbawiennej sugestii – sugestii odwagi”. ¸atwiej jednak matce lub piastunce wymusiç na dziecku pos∏uszeƒstwo za pomocà gróêb i strachów, ni˝ uspokoiç je rozsàdnymi s∏owami, tote˝ matki s∏abe, niewykszta∏cone i bezmyÊlne najcz´Êciej uciekajà si´ do tego skutecznego Êrodka, nie zdajàc sobie sprawy z jego fatalnych nast´pstw .
“Niby smuga upiorna, trwoga znaczy ca∏e nasze ˝ycie, od poczàtku a˝ do kresu” – powiada dr Holcomb. “˚yjemy w atmosferze l´ku i strachu, a matka, która nas zrodzi∏a, przed naszym przyjÊciem na
Êwiat ˝y∏a ca∏e miesiàce w tej samej atmosferze. Boimy si´ rodziców, nauczycieli, towarzyszy; boimy si´
upiorów i kar, i przepisów, boimy si´ nawet lekarza. Jako doroÊli ˝yjemy w ustawicznej trosce b´dàcej tylko ∏agodniejszà formà trwogi. L´kamy si´ niepowodzeƒ, rozczarowaƒ i b∏´dów; l´kamy si´ wrogów jawnych lub potajemnych; l´kamy si´ ubóstwa, opinii publicznej, przypadków nieszcz´Êliwych, chorób,
Êmierci, a nawet ˝ycia pozagrobowego. Od ko∏yski a˝ do grobu cz∏owiek jest niejako zwierzynà Êciganà
i przeÊladowanà, ofiarà trwogi i to nie tylko w∏asnej, lecz tak˝e sugestionowanej mu przez innych, za po-
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Êrednictwem przesàdów, samou∏udy, fa∏szywych wierzeƒ i wszelkich b∏´dów ludzkoÊci, przesz∏ych
i obecnych”.
Nieraz widzimy t∏umy rozgoràczkowanych ludzi, oblegajàce jakàÊ kas´ lub bank w celu wycofania
swych wk∏adek. Nie ma ˝adnej podstawy do obaw – bank prosperuje doskonale, lecz spekulanci gie∏dowi czy maklerzy umyÊlnie rozpuszczajà pog∏oski sprzyjajàce w∏asnym ich interesom, a oto t∏um chwyta
w lot wieÊç trwogi i rozpala ˝agiew paniki, wyrzàdzajàc nieobliczalne szkody. NieufnoÊç wyra˝ona przez
g∏ównych finansistów zaraêliwie dzia∏a na umys∏y s∏absze, które oczywiÊcie wyolbrzymiajà obawy istniejàce i coraz to bardziej rozszerzajà kràg trwogi. W ten sposób pop∏och udziela si´ niezliczonym masom
i od razu powstajà legendy o ci´˝kich czasach, katastrofach ekonomicznych, bezrobociu, g∏odzie itp.
Innymi s∏owy: myÊl skierowana w kierunku majàcych nastàpiç katastrof wytwarza atmosfer´ przygn´biajàcà i powoduje istotnie fatalne nast´pstwa. OczywiÊcie, ˝e paniki podobne majà te˝ cz´sto podstaw´
realnà np. ogólny nieurodzaj, lecz nawet w tych wypadkach trwoga nie tylko nie przeciwdzia∏a z∏emu, lecz
znacznie je pot´guje, odbierajàc ludziom si∏´ do walki.
Ile˝ niepotrzebnych cierpieƒ sprawia nam obawa przed sàdami i szyderstwem naszych bliênich! Ilu˝
ludzi trapi si´ sàdem i opinià choçby najbli˝szego swego sàsiedztwa! Ka˝dy krok swój, ka˝dy post´pek
oglàdajà trwo˝liwie w Êwietle sàdu drugich, w najwy˝szym stopniu obawiajàc si´ okazaç Êmiesznymi. Ta
ciàg∏a obawa, niepewnoÊç, do tego stopnia pozbawia ludzi równowagi ducha, ˝e niejednego pchn´∏a nawet do zbrodni, a cz´Êciej ni˝ przypuszczamy, spowoduje ci´˝kie tragedie.
Jaskrawego przyk∏adu w tej mierze dostarcza wypadek, który zdarzy∏ si´ w prowincji Indiana. Otó˝ pewien tamtejszy farmer, zaproszony do swego przyjaciela, lekarza, zasta∏ u niego kilku lekarzy z pobliskiego zak∏adu dla ob∏àkanych, którzy przez uprzejmoÊç pytali go o zdrowie. Te pytania przerazi∏y go do tego stopnia, ˝e, tracàc przytomnoÊç, zwróci∏ si´ do gospodarza i wykrzyknà∏;
–” Johnie, czy chcesz mnie oddaç do zak∏adu ob∏àkanych?”
Po tych s∏owach zaniemówi∏, tkni´ty parali˝em, a po kilku godzinach umar∏.
Pewien malarz holenderski, majàcy skopiowaç do jakiejÊ kompozycji kilka szkieletów, uda∏ si´ do gabinetu anatomicznego. Po kilkugodzinnej pracy by∏ tak znurzony, ˝e zasnà∏. Nagle zerwa∏ si´ zbudzony trz´sieniem ziemi, a widok chwiejàcych si´ szkieletów przerazi∏ go tak strasznie, ˝e rzuci∏ si´ z okna i jakkolwiek nie dozna∏ obra˝eƒ cielesnych, umar∏ wskutek wstrzàsu nerwowego. Znane sà wypadki, ˝e ˝o∏nierze, uwa˝ajàc si´ za niebezpiecznie rannych, umierali ze strachu, gdy tymczasem lekarze stwierdzali, i˝
kula zaledwie drasn´∏a im skór´.
Dr William E. Parker z New Orleans opowiada, ˝e zosta∏ raz wezwany do olbrzymiego murzyna, którego przywieziono do szpitala w budzie ratunkowej. Medycy sprawujàcy w∏aÊnie s∏u˝b´ na stacji ratunkowej powiedzieli mu, ˝e rana, jakà otrzyma∏ w jakiejÊ bójce ulicznej, jest Êmiertelna. Pot´˝ny olbrzym zblad∏
okropnie, a trwoga przyprawi∏a go o konwulsyjne drgawki i stan istotnie groêny. Wprawdzie nie by∏o ani
na ciele, ani na odzie˝y Êladu krwi, lecz studenci powiedzieli mu, ˝e nastàpi∏ krwotok wewn´trzny. Murzyn wiedzia∏, ˝e zosta∏ postrzelony, gdy˝ widzia∏ w odzie˝y dziur´, przez którà kula utorowa∏a sobie drog´ i trwoga jego pot´gowa∏a si´ z ka˝dà chwilà. Badanie lekarskie dowiod∏o, ˝e kula wcale si´ nie dosta∏a do cia∏a, gdy˝ zatrzyma∏a si´ na jakimÊ metalowym guziku i przy uprzàtaniu odzie˝y spad∏a na ziemi´.
Gdy lekarz pokaza∏ murzynowi sp∏aszczonà kul´, Êmiertelnie blada twarz natychmiast si´ zaczerwieni∏a,
puls i temperatura unormowa∏y si´ po chwili, a wdzi´czny b∏ysk zaszklonych ju˝ oczu i szeroki grymas
uÊmiechu dowiod∏y, ˝e cz∏owiek niemal ju˝ konajàcy szybko wraca do ˝ycia.
Po chwili murzyn zszed∏ ze sto∏u operacyjnego i przeprosiwszy za k∏opot, wyszed∏ ze szpitala ca∏kiem
silny i zdrów, pomimo ˝e przed chwilà by∏ ju˝ bliski Êmierci. Nieraz zdarza si´ wypadek, ˝e ktoÊ zaplàcze
si´ tak niezr´cznie mi´dzy szynami toru kolejowego, ˝e nie mo˝e wyciàgnàç nogi. Na widok nadje˝d˝ajàcego pociàgu ogarnia go taki l´k, ˝e od razu krew jego zostaje zatruta i cz∏owiek umiera, pomimo ˝e
zdo∏a∏ ostatecznie wydobyç nog´ zanim pociàg nadjecha∏.
Szko∏a powinna wpajaç dzieciom odwag´, gdy˝ od niej w g∏ównej mierze zale˝ne jest powodzenie
i szcz´Êcie. Prócz tego pot´guje ona w najwy˝szym stopniu inne nasze w∏adze duchowe i stanowi kompensat´ za mnóstwo wad i braków.
Cz∏owiek Êcigany przez trwog´ nie jest w pe∏ni cz∏owiekiem, lecz lalkà, manekinem, karykaturà cz∏owieka. Nie obawiaj si´ wi´c z∏a, które prawdopodobnie nigdy si´ nie ziÊci i pozbàdê si´ trwo˝liwych myÊli, jak pozbywasz si´ rozmaitych rzeczy przykrych. Przede wszystkim staraj si´ zachowaç nadziej´, odwag´ i ufnoÊç. Nie czekaj, a˝ myÊli te opanujà ca∏kowicie umys∏ twój i wyobraêni´, nie utrwalaj si´ w nich,
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nie obcuj z nimi. Natychmiast stosuj antidotum myÊli wr´cz przeciwnych, a wróg umknie w pop∏ochu. Nie
ma trwogi tak silnej lub tak zakorzenionej, by nie mo˝na jej by∏o wyp∏oszyç lub zneutralizowaç za pomocà Êrodka niezawodnego – sugestii, odwagi i spokoju.
Dr Chalmers, odbywajàc raz podró˝, zauwa˝y∏, siedzàc na koêle obok woênicy, ˝e ten ca∏kiem niepotrzebnie mocno smagnà∏ batem jednego z koni. Zapytany o przyczyn´ tej srogoÊci, odpar∏, ˝e koƒ ten boi
si´ bia∏ego g∏azu sterczàcego opodal, wi´c uderza go batem, by uczuciem bólu rozproszyç jego l´k. Dr
Chalmers zamyÊli∏ si´ nad tym i po powrocie do domu rozwinà∏ t´ myÊl w rozprawce “Moc rozpraszajàca nowego uczucia”. Tak wi´c nale˝y odp´dzaç trwog´, za pomocà myÊli nowych.
Trwoga, w jakiejkolwiek formie – l´ku czy troski, nie mo˝e ani chwili zatrzymaç si´ w umyÊle pe∏nym
odwagi, zaufania, nadziei, poczucia w∏asnej si∏y. JeÊli tylko powàtpiewasz w zdolnoÊci dokonania czegoÊ,
wystawiasz sobie tym samym Êwiadectwo, ˝e zadaniu swemu nie podo∏asz. Nawet obawa choroby jest
dowodem, ˝e nie czujesz si´ na si∏ach przezwyci´˝enia cierpienia.
Napoleon zwyk∏ by∏ odwiedzaç szpitale, w których panowa∏a zaraza, nawet wówczas, gdy lekarze
obawiali si´ tam wchodziç. Cz´sto dotyka∏ te˝ chorych na zaraz´, mówiàc:”Kto nie zna trwogi, ten przezwyci´˝y nawet zaraz´”.
Dr Tuke we wspania∏ym swym dziele: “Wp∏yw ducha na cia∏o” powiada, ˝e mnóstwo chorób jest wytworem trwogi w najrozmaitszych jej objawach. “Ob∏´d, idiotyzm, parali˝ rozmaitych musku∏ów i organów, nadmierne poty, ˝ó∏taczka, przedwczesna siwizna, ∏ysina, nag∏a utrata z´bów, wstrzàsy nerwowe,
po których nast´puje straszna anemia, zaburzenia w drogach moczowych, choroby skórne i wiele innych
chorób”, uwa˝a on za wyniki “tych strasznych wrogów naszego zdrowia”. W dalszym ciàgu powiada, ˝e
epidemia ˝ó∏tej febry, ospy, dyfterii i innych chorób zakaênych, zagnieêdziwszy si´ w pewnej miejscowoÊci, pociàga setki ofiar, jedynie wskutek atmosfery duchowej, przyciàgajàcej wprost chorob´, przez zniszczenie lub os∏abienie si∏y odpornej. Ludzie wra˝liwi i podlegajàcy trwodze, podczas epidemii dochodzà
do stanu niepoczytalnego, a to wskutek udzielajàcej si´ zewszàd sugestii l´ku wytwarzanego ustawicznym omawianiem choroby i rozpisywaniem si´ o niej we wszystkich dziennikach. Podczas ˝ó∏tej febry
ludzie ci nie mogà si´ wprost oderwaç od tej choroby i jej symptomów – czarnych wymiotów, majaczeƒ
goràczkowych itp. ˝ywiàc w umyÊle obrazy Êmierci, pogrzebów, ˝a∏oby.
Dr W. H. Holcomb, autorytet w dziedzinie chorób zakaênych, twierdzi, ˝e w stanie ogromnej trwogi zbyteczne sà bakterie do wytwarzania ˝ó∏tej febry. Sama trwoga jest chorobà zaraêliwà, która rozszerza si´
z szybkoÊcià b∏yskawicznà. W ten sposób rozsadniki z∏a dostajà si´ do nas nawet za poÊrednictwem najlepszych naszych przyjació∏. Ten˝e lekarz opowiada, ˝e po wybuchu ˝ó∏tej febry w Jacksonville w r.1888
wszystkie paƒstwa Ameryki Po∏udniowej sta∏y si´ widownià istnej epidemii trwogi. Ta choroba duchowa,
nawiedziwszy wszystkie miejscowoÊci, wywo∏a∏a w s∏abszym tylko stopniu wszystkie te nami´tnoÊci
i objawy, jakie wybuchajà w palàcym si´ teatrze lub na tonàcym okr´cie, kiedy ludzie odwa˝ni nagle przemieniajà si´ w tchórzy, màdrzy w g∏upców, a ludzie ∏agodni w zwierz´ta. Dlatego nale˝a∏oby coÊ uczyniç w kierunku moralnego leczenia ˝ó∏tej febry.
Pewien autorytet na polu medycyny utrzymuje, ˝e suchoty sta∏y si´ chorobà zakaênà wskutek d∏ugowiekowej trwogi i l´ku, jakie choroba ta wywo∏ywa∏a.
Podczas ostatniego wybuchu cholery w Rosji, mo˝na by∏o na bardzo jaskrawych przyk∏adach obserwowaç parali˝ujàcy wp∏yw strachu dzia∏ajàcego przede wszystkim na ciemne t∏umy. Przywo˝ono do
szpitali ludzi wykazujàcych pozornie wszystkie charakterystyczne objawy cholery, a jednak badania lekarskie stwierdza∏y, ˝e chorzy ci cierpià jedynie i wy∏àcznie na strach, gdy˝ w organiêmie ich nie by∏o Êladu
cholery. Gubernator Petersburga zmuszony by∏ wydaç odezw´ w celu uÊmierzenia ogólnej paniki.
A w rzeczywistych wypadkach cholery chory umiera∏ nieraz w ciàgu kwadransa – gdy˝ trwoga Êmiertelna parali˝owa∏a od razu si∏´ odpornoÊci. Ksi´gi Êwi´te wszystkich narodów – z wyjàtkiem chiƒskich, Konfucjusza – uciekajà si´ do trwogi jako do czynnika posiadajàcego wielkà donios∏oÊç. Religie pos∏ugujà si´
nià do wymuszenia uleg∏oÊci, jak od niepami´tnych czasów starsi stosowali jà jako Êrodek dyscyplinarny
wobec dziatwy.
Nasze tzw. “chrzeÊcijaƒstwo” jest nim w znacznej mierze tylko nominalnie; mnóstwo przesàdów pogaƒskich wplot∏o si´ w nauki chrzeÊcijaƒskie, a do tych nale˝y te˝ trwoga s∏u˝àca do terroryzowania umys∏ów. DoÊç wskazaç, jak strasznà sugesti´ wywiera taki zacofany duszpasterz na gmin´ wiernych, straszàc jà obrazami kary wiecznej i grzechu nieodpuszczalnego. Jak okropne wra˝enie obrazy takie muszà
wywieraç na umys∏ dziecka! Wiara w kar´ poÊmiertnà zniszczy∏a szcz´Êcie milionów ludzi. Ile matek zno-
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si∏o istne tortury ducha z tego powodu, ˝e dzieci ich nie wierzy∏y w doktryn´ kary wieczystej – nie wierzy∏y by cz∏owiek ostatecznie nie mia∏ zlaç si´ z harmonià wszechistnienia, a tym samym osiàgnàç szcz´Êcie. Kto zdo∏a zmierzyç, jak straszne cierpienia, trwog´, wyrzuty dr´czàce, spowodowa∏a np. wÊród purytanów i ich nast´pców doktryna grzechu Êmiertelnego i ogni piekielnych? Niewàtpliwie duchowieƒstwo
starej daty wierzy∏o Êwi´cie w te nauki; mo˝na wi´c ich usprawiedliwiç, ˝e potwornymi obrazami piek∏a
i skazy wieczystej powstrzymywali ludzi od wielu wyst´pków. Z drugiej strony jednak pami´taç nale˝y
o katuszach zadawanych przez owe potworne sugestie ludziom niewinnym. Gdyby przez ciàg d∏ugich
wieków koÊció∏ z równà gorliwoÊcià g∏osi∏ nauk´ mi∏oÊci i zbawiennych jej wp∏ywów, z jakà szerzy∏ groz´ grzechu i kary, Êwiat niewàtpliwie postàpi∏by w swym rozwoju, a ludzkoÊç by∏aby wolna od najgorszego swego wroga – trwogi.
Przewa˝na cz´Êç ludzi, w silniejszym lub s∏abszym stopniu, uczuwa przed czymÊ l´k – w Êwiecie widzialnym lub niewidzialnym. Miliony podlegajà rozmaitym g∏upim przesàdom; wszyscy mamy niejako we
krwi, wszelkie “strachy” i trwogi, wierzymy w przypadki szcz´Êliwe lub nieszcz´Êliwe i inne zabobony
przechodzàce drogà spuÊcizny z pokolenia na pokolenie. Dotàd jesteÊmy niewolnikami uczuç zrodzonych
przez ignorancj´, a dawno ju˝ odtràconych przez cywilizacj´ i nauk´ jako szczàtkowe pozosta∏oÊci cywilizacji pierwotnej lub barbarzyƒstwa.
Wielu ludzi wyÊmiewajàcych g∏upie przesàdy, pozostaje jednak bezwiednie pod ich wp∏ywem. Mnóstwo inteligentów przypisuje np. fatalne znaczenie trzynastce lub piàtkowi. Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e
dziecko dziesi´cioletnie doÊç jest rozsàdne, by liczbie nie przypisywaç jakiejÊ mocy fatalnej, a przecie˝ ludzie doroÊli obawiajà si´ trzynastki jakby istotnego nieszcz´Êcia. Mnóstwo hoteli nie posiada pokoi znaczonych trzynastkà, tak samo w∏aÊciciele domów unikajà tej cyfry. A jednak spróbujmy tylko pomyÊleç:
oto znak martwy, cyfra która przez ca∏e wieki sama nie poruszy∏a si´ ani o w∏os, mia∏aby wp∏ywaç na losy
ludzkie, sprowadzaç szcz´Êcie lub nieszcz´Êcie? JeÊli trzynastka wywiera taki wp∏yw, to jakim sposobem? Wszak ka˝dy skutek musi byç poprzedzony jakàÊ przyczynà. Czy cyfra ta si´ porusza, czy jest
w niej ˝ycie, si∏a? Czy mo˝e coÊ spowodowaç, czy wie coÊ lub rozumie? Czy kiedykolwiek widziano jà
w stanie czynnym?
Aktorzy i Êpiewacy, wi´cej ni˝ którakolwiek klasa spo∏eczna, znani sà z przesàdów. Niedawno zdarzy∏
si´ w Nowym Jorku zabawny wypadek ilustrujàcy ich przesàdy odnoÊnie trzynastki. Oto signor Campanini, w∏oski dyrektor Opery w Manhattan, z ca∏à trupà swych “gwiazd” przyby∏ do portu w Nowego Jorku
13-go paêdziernika. Mimo goràcych próÊb impresaria opery w Manhatanie ani dyrektor, ani ˝aden cz∏onek
trupy nie chcieli ˝adnà miarà wylàdowaç trzynastego, uwa˝ajàc to za fatalnà przepowiedni´ dla ca∏ego
przedsi´wzi´cia.
Tak samo z dniem piàtkowym. Bo wziàwszy na rozum, jaki wp∏yw mo˝e dzieƒ ten wywieraç na losy
ludzkie? Piàtek jest wszak mechanicznym okreÊleniem szóstego dnia w tygodniu, majàcym go odró˝niaç
od innych dni. Czy nazwa ta mieÊci w sobie jakàÊ moc lub ˝ycie? A jeÊli nie, to jakim sposobem mo˝e
wywieraç wp∏yw fatalny? Niemniej wiara w fatalnoÊç piàtku liczy mnóstwo wyznawców, którzy ˝adnà
miarà nie ruszyliby w podró˝ tego dnia i nie rozpocz´liby ˝adnej wa˝nej pracy.
Inni znów sà niewolnikami wró˝bitów i innych jasnowidzàcych. Tysiàce ludzi traci wiar´ i otuch´ wskutek okrutnych przepowiedni tych oszustów. A zwracajà si´ do nich nie tylko ludzie proÊci, lecz tak˝e inteligenci, przed ka˝dym wa˝niejszym przedsi´wzi´ciem szukajàc u nich porady. Wyobraêmy sobie, jak parali˝ujàcy wp∏yw na ˝ycie cz∏owieka wywiera fatalna przepowiednia, ˝e w tym lub tym roku spotka go
nieszcz´Êcie, utraci ˝on´ lub dziecko albo te˝ sam umrze! ˚ycie pod uciskiem takiej zmory staje si´ istnà
m´czarnià. Nic te˝ dziwnego, ˝e nieraz przepowiednie te si´ sprawdzajà, gdy˝ wiadomo, ˝e myÊl wyt´˝ona w pewnym kierunku, przyÊpiesza ziszczenie si´ naszych pragnieƒ lub obaw.
Lord Byron, b´dàc dzieckiem, dowiedzia∏ si´ od wró˝bity, ˝e umrze w trzydziestym siódmym roku.
Przepowiednia ta ustawicznie go trapi∏a, a gdy w trzydziestym siódmym roku zachorowa∏, od razu straci∏
wszelkà nadziej´, Êwi´cie przekonany, ˝e musi umrzeç. Rozumie si´, ˝e przekonanie to pozbawi∏o go si∏y odpornej, wydajàc go ca∏kowicie na ∏up choroby, której te˝ uleg∏.
Niedawno dopiero pewien m∏ody cz∏owiek w Nowym Jorku pope∏ni∏ samobójstwo, gdy˝ wró˝bita
ostrzeg∏ go∏ przed trzema fatalnymi datami w jego ˝yciu – przed trzynastym, dwudziestym siódmym i trzydziestym któregoÊ miesiàca. Chcàc uprzedziç zapowiedziane nieszcz´Êcie, odebra∏ sobie ˝ycie.
Tomy ca∏e mo˝naby zape∏niç, wyliczajàc wszystkie te niedorzeczne przesàdy, hamujàce swobodny
rozwój nie tylko szczepów i ciemnych rzesz, lecz tak˝e milionów ludzi inteligentnych. Zabobon szed∏ za-
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wsze w parze z nieuctwem i ciemnotà – w miar´ post´pujàcej cywilizacji zmniejsza si´ te˝ liczba przesàdów, chocia˝ wiele z nich przechodzi drogà spuÊcizny tak˝e na ludzi wykszta∏conych.
B∏àd wymiera bardzo powoli – stàd d∏ugowiecznoÊç rozmaitych zabobonów. Najlepszym Êrodkiem do
przezwyci´˝enia trwogi lub przesàdu jest nale˝yte uÊwiadomienie, ˝e nie sà one niczym realnym, a tylko
wytworem naszej wyobraêni, p∏odem myÊli niezdrowych; gdy˝ umys∏ ca∏kiem normalny, nie zna wprost
uczucia trwogi, z której l´gnie si´ zabobon.
Nowy Êwiat myÊli poucza nas, ˝e w rzeczywistoÊci my sami jesteÊmy panami i sprawcami swych losów, ˝e za pomocà sugestii mo˝emy przeciwdzia∏aç wrogom swego szcz´Êcia i gotowaç im zgub´. Poucza nas, ˝e we wszechÊwiecie nie ma pot´gi wrogiej, któraby nam zsy∏a∏a cierpienia, a istnieje tylko jedna jedyna si∏a twórcza, która nas utrzymuje przy ˝yciu i dostarcza wszystkiego w nadmiarze – o ile tylko
z darów jej umiemy korzystaç.
Cz∏owiek przysz∏y wolnym b´dzie od zabobonów i innych wi´zów duchowych, nie podda si´ trwodze, gdy˝ b´dzie wiedzia∏, ˝e wszelka trwoga jest upiorem z∏udnym, nierealnym, tworem zwichrzonej
wyobraêni, dzieckiem ciemnoty.

MOC PANOWANIA NAD SWYMI NAMI¢TNOÂCIAMI

Nie dokona rzeczy wielkich cz∏owiek nie umiejàcy nad sobà panowaç. Brak tej zdolnoÊci zniszczy∏ nieprzeliczone zast´py ludzi o ogromnych zdolnoÊciach, po których mo˝na si´ by∏o spodziewaç najpi´kniejszych owoców.
Kaêdego prawie dnia dzienniki opowiadajà o smutnych wypadkach ludzi, którzy w przyst´pie gniewu pope∏niajà czyny niepoczytalne, za które nieraz pokutowaç muszà przez ca∏e ˝ycie. Pytajcie nieszcz´snych mieszkaƒców naszych wi´zieƒ, ile kosztowa∏a ich pop´dliwoÊç, nie utrzymana na wodzy w chwili stanowczej. Ilu z nich swobodà ca∏ego ˝ycia zap∏aci∏o za wybuch gniewu, trwajàcego nie d∏u˝ej niê jednà minut´! W jednej sekundzie pad∏ strza∏ nieszcz´sny lub b∏ys∏o ostrze no˝a, lecz przyjaciel ju˝ nie zmartwychwsta∏ i zbrodnia zosta∏a spe∏niona. Niejeden cz∏owiek raz na zawsze zwichnà∏ swà karier´, tylko dlatego, ˝e nie potrafi∏ si´ opanowaç. W chwilowym uniesieniu zniweczy∏ mo˝e dzie∏o wielu lat, zagrodzi∏
sobie w∏asnowolnie drog´ do szcz´Êcia.
Znam bardzo zdolnego pisarza, który wype∏nia∏ kolejno obowiàzki redaktora przy najpoczytniejszych
dziennikach. Znakomity stylista, doskona∏y historyk, gruntownie obeznany z rozmaitymi kwestiami spo∏ecznymi, nadto cz∏owiek niezmiernie dobry i wspó∏czujàcy niewoli drugich, nie zdo∏a∏ nigdzie zagrzaç
miejsca z powodu swego wybuchowego temperamentu. W chwili uniesienia nie waha∏ si´ odrzucaç stanowiska, nad którego osiàgni´ciem pracowa∏ ca∏e lata. Cz∏owiek ten doskonale by∏ Êwiadom swych zdolnoÊci pierwszorz´dnych, a jednak zamiast iÊç w ˝yciu naprzód, cofa∏ si´ po drabinie spo∏ecznej i zaledwie zdo∏a∏ jako tako utrzymaç swà rodzin´ – wieczny niewolnik swego nieokie∏znanego temperamentu.
Wsz´dzie widzimy ofiary wybuchowoÊci, nieposkromionego temperamentu stanowiàcego ˝yciowà zapor´. Ludzie ci w ciàgu jednej chwili tracà nieraz owoce d∏ugoletnich staraƒ i wysi∏ków i, nie mogàc si´
wybiç, ustawicznie falujà to naprzód, to znów wstecz. Wielu z nich raz na zawsze zwichn´∏o sobie karier´ przez swà wybuchowoÊç. W danej chwili nie mogli si´ powstrzymaç od wypowiedzenia tego, co w∏aÊnie mieli na j´zyku, jakkolwiek doskonale wiedzieli, ˝e drogo przyjdzie im op∏aciç to chwilowe ul˝enie
sercu. Tzw. “udzielanie nauczki” w chwili uniesienia mÊci si´ nieraz na ca∏ym ˝yciu cz∏owieka.
Znam bardzo zdolnego przemys∏owca, który doszcz´tnie zrujnowa∏ swój majàtek i popad∏ w n´dz´
ostatecznà, jedynie wskutek swej wybuchowoÊci. Wpad∏szy raz w gniew, wygadywa∏, co mu Êlina
przynios∏a, obra˝ajàc swych klientów i personel. ˚adne s∏owo nie by∏o dlaƒ wówczas zbyt brutalne lub
niskie. W przyst´pie furii wyp´dza∏ pracujàcych u niego urz´dników i ostatecznie doprowadzi∏ do tego, ˝e
˝aden cz∏owiek posiadajàcy pewne ambicje, nie chcia∏ mieç z nim do czynienia.
W chwili uniesienia ludzie przeobra˝ajà si´ w zwierz´ta, budzàc politowanie graniczàce z pogardà.
Znam cz∏owieka, który w przyst´pie pasji druzgocze wszystko, co mu wpadnie pod r´k´ i biada temu, kto
by go si´ odwa˝y∏ uspokajaç. Sam widzia∏em, jak w chwilach takich zabija∏ zwierz´ta, a wyglàda∏ tak
przera˝ajàco, ˝e znajomi uciekali przed nim z obawy o ˝ycie. Oczy p∏on´∏y mu jak u furiata i w rzeczywi-
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stoÊci napady jego by∏y chwilowym sza∏em, który czyni∏ go wprost niepoczytalnym i nieodpowiedzialnym. Gdy furia min´∏a, ten silny i zdrowy m´˝czyzna by∏ tak wyczerpany, jakby przeby∏ najci´˝szà chorob´.
W chwili podobnego wybuchu cz∏owiek jest naprawd´ szalonym, op´tanym przez z∏e si∏y, które pozbawiajà go równowagi. Niepodobna te˝ uwa˝aç za zupe∏nie zdrowego cz∏owieka nie umiejàcego nad
sobà panowaç, gdy˝ w przyst´pie furii gotów pope∏niç czyn, za który b´dzie pokutowa∏ przez ca∏e ˝ycie.
Niejeden cz∏owiek zmuszony jest patrzeç na ruin´ w∏asnego ˝ycia b´dàcego pasmem upokorzeƒ i nieszcz´Êç jedynie wskutek nieokie∏znanego temperamentu i niemo˝noÊci trzymania na wodzy swych nami´tnoÊci.
˚aden artysta nie zdo∏a∏by odtworzyç tragedii spowodowanych przez ca∏y ten orszak z∏ych nami´tnoÊci – zemsty, zazdroÊci i gniewu; wyobraziç sobie stanu duszy cz∏owieka, który przez ca∏e lata ˝ywi w sobie myÊl zemsty, czekajàc tylko na sposobnoÊç dokonania jej na swym wrogu!
Wybuchy podobne niszczà fizyczne i duchowe si∏y cz∏owieka, podkopujà jego system nerwowy. Kilka tygodni pracy w normalnych warunkach nie dokona takiego zniszczenia w organiêmie jak jedna chwila furii, po której dopiero nast´puje za∏amanie si´ w sobie, wyrzuty gorzkie i poczucie w∏asnej nicoÊci.
“Niejedna dusza jest dziÊ chora, gdy˝ niedawno gorza∏ w niej p∏omieƒ gniewu”. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
wybuchy nami´tnego gniewu skracajà ˝ycie cz∏owieka. Niektórzy ludzie wpadajà w takà furi´, ˝e przez
par´ godzin dr˝à jak w febrze, zupe∏nie niezdolni do jakiegokolwiek zaj´cia.
Istniejà rodziny, u których ustawiczne sprzeczki, k∏ótnie, niesnaski sà wprost chlebem powszednim. Ludzie ci zagryzajà si´ wzajemnie z∏oÊliwymi docinkami i wymówkami, osobiÊcie sàczàc jad w swe istnienie, obni˝ajàc godnoÊç w∏asnà i uniemo˝liwiajàc wszelkà harmoni´.
Lekarze dobrze wiedzà, w jak silnym stopniu zazdroÊç trawi ca∏y system nerwowy, z cz∏owieka ˝ywiàcego to destrukcyjne uczucie czyni ofiar´ w∏asnego jadu. Op´tany tym strasznym uczuciem, cz∏owiek
zmienia od razu nie tylko swà fizjonomi´ zewn´trznà, lecz tak˝e duchowà. Na ca∏e ˝ycie patrzy przez
szk∏a po˝erajàcej go nami´tnoÊci, zatracajàc jasnoÊç sàdu, gdy˝ nawet struktura mózgu zmienia si´ pod
wp∏ywem tej niebezpiecznej trucizny.
DoÊç cz´sto s∏yszy si´ o ludziach, którzy przyp∏acili ˝yciem wybuch nami´tnoÊci. Wstrzàs nerwowy
wywo∏any chwilowà furià, bez wzgl´du na jej przyczyn´ parali˝uje nieraz akcj´ serca, zw∏aszcza gdy organ ten jest os∏abiony. Gwa∏towne paroksyzmy gniewu sprowadzajà apopleksj´. Burze gniewu szalejàce
w umyÊle wytwarzajà trujàce substancje, które pozostawiajà Êlady zniszczenia.
Nieraz, gdy wybuch minie, wstydzimy si´ sami przed sobà swej poni˝ajàcej s∏aboÊci i znosimy istne
tortury upokorzenia; natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak trwa∏à, a cz´sto nie dajàcà si´ ju˝ naprawiç
szkod´ ataki takie wyrzàdzajà ca∏ej naszej istocie –- fizycznej i duchowej.
Nieposkromniona nami´tnoÊç, chocia˝by by∏a natury czysto duchowej, spowoduje jednak zmian´ substancji chemicznych w organiêmie, wytwarzajàc Êmiertelne trucizny. Si∏y duchowe dzia∏ajà niewidzialnie,
wi´c nie zdajemy sobie sprawy z ich pot´gi. PrzyzwyczailiÊmy si´ uwa˝aç cierpienia i choroby organiczne za wynik jakiegoÊ rozstroju fizycznego, który te˝ leczymy Êrodkami materialnymi; trudno nam wi´c
szukaç pierwszej przyczyny owego zaburzenia w duchu. A jednak wiadomo, ˝e gwa∏towny wybuch gniewu czy inna jakaÊ silna nami´tnoÊç bezpoÊrednio oddzia∏uje na serce, a nowoczesna psychofizjologia
twierdzi, ˝e ka˝da burza duchowa pozostawia we krwi trujàce sk∏adniki. To t∏umaczy nam w sposób najprostszy owe straszne wyczerpanie nerwowe, jakie nast´puje zwykle po silnych wstrzàÊnieniach; trucizny wytworzone przez silny wybuch rozprzestrzeniajà swój jad. Nie ma konstytucji tak silnej, która by si´
opar∏a ustawicznej szarpaninie nerwów spowodowanej wybuchami gniewu czy innej pasji. Ka˝dy podobny wybuch zak∏óca normalny bieg procesów fizycznych i duchowych. Ka˝da czàstka twej istoty protestuje przeciw burzom nami´tnoÊci, gdy˝ szkodzà one zarówno cia∏u, jak i duszy.
Gdyby ludzie wiedzieli, jakie spustoszenie w delikatnym systemie nerwowym szerzy taki nieokie∏znany wybuch temperamentu, gdyby naocznie sprawdziç mogli szkody wyrzàdzone przez ten huragan, jak
widzieç je mogà po huraganie rozgrywajàcym si´ w naturze – u˝yliby wszystkich si∏, by si´ opanowaç.
Trucizna wytworzona przez z∏e nami´tnoÊci, krà˝àc w ca∏ym organiêmie, sàczy jad swój do wszystkich komórek i organów wewn´trznych, podkopujàc ich ˝ywotnoÊç.
Choroby lub wàt∏e zdrowie ludzi niewàtpliwie mo˝na t∏umaczyç cz´stym zatruwaniem krwi.
Niepodobna zachowaç energi´ i si∏y ˝ywotne, niepodobna osiàgnàç sprawnoÊci fizycznej i duchowej, gdy
proces zatruwania ustawicznie nadwàtla nasze si∏y. ˚aden trud ni cierpienie nie podkopuje tak bardzo sys-
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temu nerwowego jak wybuchy gniewu, zawiÊci lub innych niszczycielskich nami´tnoÊci.
Mózg nasz i mechanizm nerwowy przeznaczone by∏y do funkcji spokojnych, harmonijnych, a w tych
warunkach zdolne sà do niezmiernej energii w kierunku wytwarzania zdrowia i szcz´Êcia. Natomiast szybko zu˝yjà si´ i zmarniejà w warunkach przeciwnych; podobnie jak psuje si´ ka˝da delikatniejsza maszyna wskutek nadmiernego poÊpiechu, braku oliwy lub kó∏ka odpowiedniego do normowania jej ruchów.
Cz∏owiek gderliwy, wiecznie zirytowany, dajàcy wodze swym nami´tnoÊciom, nie ma wyobra˝enia, jakie
dzie∏o zniszczenia dokonuje si´ w ca∏ej jego istocie – w jak nieodpowiedzialny sposób niszczy swe
zdrowie i skraca ˝ycie.
Wadliwym jest nasze wychowanie, skoro nie umie wpoiç cz∏owiekowi mocy panowania nad sobà i od
czasu do czasu pozostawia mu mo˝noÊç twierdzenia, ˝e ˝yje w nim dzikie zwierz´, które, zerwawszy
∏aƒcuchy, biega samopas po królestwie jego ducha, niszczàc wszystko i depczàc, dopóki mu si´ znów
nie na∏o˝y ∏aƒcuchów i w´dzid∏a.
˚opyrus, wielki fizjonomista, powiedzia∏ o Sokratesie: “Rysy Sokratesa Êwiadczà o g∏upocie, brutalnoÊci, usposobieniu zmys∏owym i sk∏onnoÊci do pijaƒstwa. Sokrates potwierdzi∏ trafnoÊç tej analizy,
mówiàc: “Z natury sk∏onny jestem do wszystkich tych b∏´dów, lecz unicestwi∏em je i przezwyci´˝y∏em
przez ustawiczne çwiczenie si´ w cnocie”. Ka˝dy cz∏owiek posiada w sobie moc boskà, zdolnà sprostaç
najgorszym jego sk∏onnoÊciom.. JeÊli tylko zdo∏a si∏´ t´ rozwinàç i z niej korzystaç, nie potrzebuje ˝adnà
miarà byç niewolnikiem wyst´pku. Szekspir powiada: “JeÊli nie posiadasz cnoty, to post´puj tak, jakbyÊ jà
posiada∏”. Podobnie Emerson: “JeÊli pragniesz posiàÊç jakàÊ cnot´, to post´puj tak, jak gdybyÊ jà ju˝ posiada∏: w˝yj si´ w t´ rol´ i odgrywaj jà tak samo, jak wielki aktor ca∏kowicie w˝ywa si´ i przejmuje charakterem przypisanym mu przez sztuk´”.
Bez wzgl´du na stopieƒ swej wady czy u∏omnoÊci, musisz wytrwale i energicznie wczuwaç si´ w
stan wr´cz przeciwny, a˝ ostatecznie wytworzysz w sobie pewien kierunek myÊli, zdob´dziesz postaw´
ducha i idea∏ swój osiàgniesz nie tylko w roli w∏asnowolnie sobie narzuconej, lecz w ca∏ej pe∏ni ˝yciowej.
Stanie on si´ niepodzielnà, nieod∏àcznà cz´Êcià twej istoty. Musisz tylko mieç stale przed oczami idea∏
doskona∏y, nie ˝adnà miernot´ czy przeci´tnoÊç. Najprostszym Êrodkiem osiàgni´cia czegoÊ jest dà˝enie
do upragnionego celu ze wszech si∏, z ca∏ej duszy; a powodzenie odpowiada ÊciÊle energii i intensywnoÊci naszych usi∏owaƒ.
JeÊli sk∏onny jesteÊ do wybuchowoÊci, do irytacji z powodu ka˝dej b∏ahostki, na nic si´ nie zda
rozmyÊlanie nad tà u∏omnoÊcià, ˝ale przedwczesne ani te˝ wmawianie sobie i innym, ˝e nie ma na to
˝adnej rady. Musisz po prostu przybraç pozory spokoju, równowagi i panowania nad sobà, charakteryzujàce cz∏owieka, do którego chcia∏byÊ si´ w tej mierze upodobniç. Ze wszech si∏ wpajaj sobie przekonanie, ˝e nie jesteÊ porywczy, nie jesteÊ wybuchowy, nie irytujesz si´ z powodu drobnostek i wÊród
wszelkich okolicznoÊci potrafisz doskonale zachowaç równowag´. Po pewnym czasie b´dziesz zdumiony, do jakiego stopnia owa autosugestia pogody, spokoju, równowagi duchowej, upodobni∏a ci´ do
twego idea∏u. Czymkolwiek jesteÊmy, byliÊmy lub staniemy si´ w przysz∏oÊci – zale˝ne jest od jakoÊci i
intensywnoÊci naszych myÊli.
Powodem uniesienia bywa najcz´Êciej fa∏szywa duma, samolubstwo i pró˝noÊç, a cz∏owiek nie
umiejàcy uczuç tych trzymaç na wodzy, niegodny jest miana cz∏owieka.
Wiemy wszyscy, jak trudno hamowaç si´ w uczuciach i s∏owach, gdy krew uderzy do wzburzonego
mózgu, lecz wiemy te˝, jak niebezpiecznie, jak fatalnie byç niewolnikiem swego temperamentu. Obni˝a
to naszà sprawnoÊç i zdolnoÊç ˝yciowà, a nadto upokarza nas w poczuciu w∏asnej godnoÊci, gdy˝
cz∏owiek nie umiejàcy panowaç nad swymi post´pkami, musi sobie powiedzieç, ˝e nie jest panem siebie,
lecz igraszkà dowolnà swych nami´tnoÊci.
Nawet chwilowo cz∏owiek nie powinien zst´powaç z tronu rozumu i pozostawiaç w∏adzy zwierz´ciu,
jakie si´ w nim budzi w przyst´pie pasji. Takie wybuchy, o ile nie k∏adziemy im tamy, przechodzà z czasem w na∏óg i niejednego doprowadzajà do ob∏´du.
Jak przygn´biajàce wra˝enie czyni cz∏owiek, który, majàc byç w∏adcà nieograniczonym wszystkich si∏
˝ycia, w chwili pasji niepoczytalnej zst´puje z tronu rozumu i pope∏nia czyny niskie, poziome, wyrzuca z
siebie s∏owa okrutne, jadem sarkazmu bryzga w dusz´ bliêniego, wyznajàc tym samym swà niezdolnoÊç
do panowania nad sobà samym !
Gniew jest sza∏em chwilowym. Szaleƒcem musi byç cz∏owiek op´tany przez z∏ego demona, gdy w
chwili nieszcz´snej na szwank nara˝a ˝ycie swe i s∏aw´ lub bez wahania morduje przyjaciela.
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Dziecko nawet, nauczone doÊwiadczeniem, wystrzega si´ dotykaç przedmiotów goràcych lub ostrych,
z obawy oparzenia si´ lub skaleczenia; a my, ludzie doroÊli, nie moglibyÊmy odzwyczaiç si´ od
wybuchów nami´tnych, zadajàcych nam tyle cz´sto d∏ugotrwa∏ych cierpieƒ?
Kto posiad∏ tajemnic´ panowania nad sobà, w∏adania swymi myÊlami i uczuciami, potrafi broniç si´
tak˝e przed wrogami wewn´trznymi, tak samo jak broni si´ przed zewn´trznymi. B´dzie wiedzia∏, ˝e gdy
mózg rozpalony jest nami´tnoÊcià, nie nale˝y dorzucaç paliwa dalszym sza∏em i wybuchami lecz zastosowaç antidotum, w formie myÊli ch∏odzàcej, uczuciu spokoju, ciszy, harmonii. W ten sposób zdo∏amy
szybko opanowaç i st∏umiç wewn´trzny po˝ar. Gdy p∏onie dom sàsiada, nie dolewamy do ognia oliwy
lub nafty, lecz wod´. A jednak, gdy dziecko jest wzburzone, my, nie zwa˝ajàc na to, s∏owem nieodpowiednim i post´powaniem pot´gujemy po˝ar. Ile˝ nieszcz´Êç, cierpieƒ, a nawet wyst´pków, by∏oby
mniej na Êwiecie, gdybyÊmy od najwczeÊniejszego dzieciƒstwa uczyli dzieci panowania nad swymi
odruchami i uczuciami!.
Widzàc cz∏owieka zapadajàcego si´ w bagno, z którego nie mo˝e si´ sam wydobyç, coraz szybciej
biegniemy mu z pomocà. Nikomu chyba nie przyjdzie na myÊl, pchnàç go g∏´biej i powi´kszyç tym
samym jego niebezpieczeƒstwo. A jednak, gdy cz∏owiek p∏onie gniewem, my zamiast st∏umiç po˝ar
niebezpieczny, cz´sto dorzucamy drew, by p∏omieƒ ten roznieciç. Wielu ludzi, nie umiejàcych w danej
chwili zapanowaç nad wzburzeniem, poczuwa si´ jednak do wdzi´cznoÊci wzgl´dem tych, którzy
odpowiednim s∏owem umiejà st∏umiç w nich zarzewie po˝aru i zaoszcz´dziç im nast´pnie upokorzenia.
Gdy zetkniesz si´ z cz∏owiekiem, który, b´dàc z natury sk∏onnym do wybuchów, miarkuje si´ jednak z
wszystkich si∏ i pragnie wzburzenie swe opanowaç, powinieneÊ mu byç pomocnym, zamiast – jak cz´sto
si´ dzieje – s∏owem dra˝niàcym roznieciç po˝ar, który jednym gestem dobrotliwym móg∏ byç ugaszony.
Post´pujàc w danym wypadku, jak przystoi cz∏owiekowi godnie noszàcemu to miano, nie tylko oddajesz wielkà przys∏ug´ swemu bliêniemu, lecz sam si´ te˝ umacniasz w zdolnoÊci panowania nad sobà.
Cz∏owiek nie umiejàcy nad sobà panowaç, jest jak ów sternik bez kompasu, zdany na ∏ask´ wichrów.
Ka˝da burza nami´tnoÊci, ka˝da fala myÊli nierozwa˝nej miota nim to tam, to tu, co chwila zmieniajàc
kierunek jego drogi i uniemo˝liwiajàc dotarcie do portu.
Moc panowania nad sobà jest podstawà i jàdrem charakteru. ZdolnoÊç patrzenia w oczy drugiemu
cz∏owiekowi z najzupe∏niejszym spokojem i wy˝szoÊcià, ca∏kowite zachowanie równowagi, choçby
najbardziej nas dra˝ni∏ i prowokowa∏ – zdolnoÊç ta daje nam poczucie niezrównanej mocy. PewnoÊç, ˝e
jesteÊ absolutnym panem siebie, nie tylko czasem lub nawet cz´sto, lecz zawsze i w ka˝dej okolicznoÊci, dodaje ci godnoÊci, si∏y charakteru, pewnoÊci, jakiej nic na Êwiecie u˝yczyç ci nie mo˝e. Opanowanie
nami´tnoÊci b´dzie najwy˝szym szczytem w∏adzy, jakà myÊl ludzka osiàgnàç zdo∏a.

DOBRY HUMOR LEKARSTWEM BOSKIM
Weso∏oÊç jest lekarstwem boskim – ka˝dy cz∏owiek powinien go
u˝ywaç. Z∏oÊç, gorycz, trosk´ – wszelkà rdz´ ˝ycia -– nale˝y sp∏ukaç w
oliwie wesela.
O l i w e r W e n d e l l H o l m e s.
Mów o rzeczach weso∏ych. I bez twych j´-ków Êwiat jest ju˝ doÊç
smutny.

Pewna kobieta w Kaliforni, która wskutek ci´˝kich przejÊç ˝yciowych, sta∏a si´ ofiarà melancholii,
bezsennoÊci i innych podobnych cierpieƒ, postanowi∏a pozbyç si´ zgn´bienia, tak ci´˝kim brzemieniem
przygniatajàcego jej ˝ycie i nakaza∏a sobie, ˝e przynajmniej trzy razy dziennie musi si´ Êmiaç, bez
wzgl´du na sposobnoÊç. Stosownie do tego postanowienia przyzwyczaja∏a si´ do Êmiechu za ka˝dà
najs∏abszà bodaj pobudkà zewn´trznà; b´dàc nawet sama, wprawia∏a si´ w weso∏y nastrój. W krótkim
czasie odzyska∏a zdrowie i doskona∏y humor, a dom jej sta∏ si´ przybytkiem s∏onecznej radoÊci i wesela.
Gdyby ludzie znali moc leczniczà Êmiechu i dobrego humoru, swobodnych przejawów radoÊci i
wesela, po∏owa lekarzy zosta∏aby bez zaj´cia.
Czy˝ Likurg nie ustawi∏ w halach jadalnych boga Êmiechu, wiedzàc doskonale, ˝e nie ma przyprawy
nad Êmiech? Âmiech jest niewàtpliwie jednym z najlepszych Êrodków krzepiàcych, przepisanych
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cz∏owiekowi przez matk´ Natur´. Przywraca harmoni´ wszystkim zak∏óconym funkcjom cielesnym; jak
oliwa dzia∏a na maszyn´ ducha, zapobiegajàc tarciu, jakie mog∏oby nastàpiç wskutek jednostajnego, a
wyt´˝onego ruchu tej maszyny. Dar to prawdziwie boski – wytwórca, krzepiciel i odnawiacz ˝ycia.
Niby poduszka pneumatyczna, Êmiech zabezpiecza nas przed wstrzàÊnieniami na kamienistej drodze
˝ycia. Âmiech zawsze s∏u˝y zdrowiu – stara si´ normowaç ˝ycie. Koi zarówno ból duszy, jak rany zadane
nam przez ˝ycie. Przed∏u˝a nasze istnienie, gdy˝ ludzie patrzàcy na ˝ycie z jasnej, pogodnej, strony, utrzymujàcy w harmonii dusz´ i cia∏o, ˝yjà zazwyczaj d∏u˝ej od tych, którzy patrzà na wszystko pos´pnie i
chmurnie. By ˝ycie sta∏o si´ normalnym, musimy wyzwoliç drzemiàce w nas si∏y uczuciowe. Âmiech jest
w∏aÊnie jednym z najskuteczniejszych Êrodków do wyzwolenia owych si∏ i zabezpieczenia cz∏owieka
przed melancholià.
Czyta∏em gdzieÊ o cz∏owieku, u którego “musku∏y Êmiechu” by∏y tak sparali˝owane, ˝e Êmiech jego
zdawa∏ si´ wychodziç z grobu. ˚ycie nowoczesne, wyczerpujàce, goràczkowe, zabija w cz∏owieku zdolnoÊç Êmiechu. Od biedy zdobywamy si´ jeszcze na blady lub krótki, sztuczny Êmiech, lecz dawny
Êmiech serdeczny, ˝ywio∏owy, sta∏ si´ dla nas czymÊ obcym. Gonitwa za zarobkiem, praca, obmyÊlanie
sposobów i Êrodków poch∏aniajà nas ca∏kowicie, nie pozostawiajàc czasu na Êmiech. Ludzie nie znajà
wartoÊci Êmiechu; nie wiedzà, ˝e wymiata on paj´czyny ze wszystkich zakàtków ducha, zdejmuje brzemi´ troski i trudu, chwilowo przynajmniej zastanawia ko∏o og∏uszajàcego m∏yna i przywraca ˝yciu
Êwie˝oÊç. Cz∏owiekowi, który zapomnia∏ si´ Êmiaç, udzieli∏bym rady: “Zamknij si´ w swym pokoju i
çwicz Êmiech. Âmiej si´ do obrazów, do sprz´tów, do zwierciad∏a, aby tylko rozluêniç skrzep∏e musku∏y
Êmiechu”.
W kàcie swego biurka Lincoln mia∏ zawsze ostatnià nowoÊç humorystycznà, a ilekroç czu∏ si´
zm´czony, rozdra˝niony lub zaniepokojony, odczytywa∏ kilka kartek, co go doskonale uspakaja∏o. Humor,
dowcip, a nawet pustota – to dary iÊcie boskie, gdy˝ wywo∏ujà weso∏oÊç.
Nieraz s∏yszymy, ˝e ludzie cierpiàcy na nerwic´ ˝o∏àdka, zw∏aszcza wàt∏e kobiety, same si´ dziwià, ˝e
na obiadach proszonych jedzà póênym wieczorem rozmaite rzeczy, których w domu nie odwa˝y∏yby si´
skosztowaç i jakoÊ im to nie szkodzi. Nie zdajà sobie sprawy, ˝e fakt ten nale˝y t∏umaczyç ogólnym ich
o˝ywieniem. By∏y w dobrym humorze, bawi∏y si´, a ˝ywa rozmowa, dowcipy i ˝arty, ca∏e weso∏e otoczenie wprawi∏y je w ogólny stan podniecenia, co znów wp∏yn´∏o na szybsze krà˝enie krwi i przyÊpieszy∏o
trawienie; wiadomo bowiem, ˝e Êmiech i weso∏oÊç sà wrogami niestrawnoÊci. Samo odwrócenie myÊli
od cierpienia cz´Êciowo je unicestwia. W domu rozmyÊlajà ustawicznie o swej chorobie, zastanawiajà si´
nad ka˝dym k´sem, czy im nie zaszkodzi, co oczywiÊcie nie mo˝e si´ przyczyniç do u∏atwienia procesu
trawienia. W towarzystwie natomiast, wÊród zabawy, zapominajà o chorobie i to wywiera wp∏yw zbawienny. Wszystko zale˝ne jest zatem od stanu ducha.
“Zbawienny wp∏yw weso∏oÊci – powiada dr Sanderson – nie polega na sztucznym podra˝nieniu organizmu, jakie sprowadza niejeden Êrodek apteczny, powodujàc nast´pnie tym wi´kszà reakcj´ i wyczerpanie. Weso∏oÊç jest naturalnym Êrodkiem o˝ywiajàcym i wzmacniajàcym, a wp∏yw jej daje si´ odczuwaç
w ca∏ym organiêmie. Oczom dodaje blasku, koloru twarzy, ruchy czyni elastycznymi, przyÊpieszajàc
równoczeÊnie i u∏atwiajàc wszystkie procesy organiczne. Krew krà˝y swobodnie, kwasoród wnika do
wszystkich tkanek, zdrowie si´ pot´guje, a choroba zanika”.
Nie ma lekarstwa mogàcego si´ co do skutecznoÊci mierzyç z dobrym humorem. Weso∏y, serdeczny
lekarz o jasnym usposobieniu, wi´cej wart od ca∏ej apteki Êrodków. Przybycie lekarza dzia∏a nieraz w
sposób cudotwórczy, zw∏aszcza gdy chory jest trwo˝liwy i nerwowy. BeznadziejnoÊç, zniech´cenie
chorego znikajà w oka mgnieniu na widok spokojnego, budzàcego ufnoÊç uÊmiechu lekarza, a nieraz
ust´pujà nawet bardzo dotkliwe cierpienia fizyczne. Z jakim niepokojem chory wpatruje si´ w lekarza, by
z twarzy jego wyczytaç b∏ysk nadziei. ˚adne lekarstwo nie mo˝e byç tak skuteczne jak uspakajajàce
spojrzenie lekarza.
Przyjaciel mój nieraz opowiada, ˝e ilekroç za czasów jego dzieciƒstwa przychodzi∏ lekarz, stary weso∏y
pan promieniujàcy radoÊcià i pogodà, chory wstydzi∏ si´ po prostu swej choroby. “Z wejÊciem lekarza –
opowiada – zmienia∏a si´ od razu ca∏a atmosfera. Jego serdeczny Êmiech rozlega∏ si´ po wszystkich
pokojach, a sam widok krzepkiego starca, gdy tak sta∏ przed kominkiem, tràc zlodowacia∏e na mroênym
powietrzu r´ce, wi´cej nam pomaga∏ od wszystkich proszków i pigu∏ek. Ju˝ myÊl uspakajajàca, ˝e lada
chwila si´ zjawi, uÊmierza∏a cierpienie i chory od razu czu∏ si´ lepiej”.
Jeden z najlepszych lekarzy w Bostonie rzadko tylko przypisuje lekarstwa. Jego weso∏a twarz i

52

pogodne usposobienie rozpraszajà niejako cierpienie chorego. Zamiast rozpaczy i zniech´cenia, sugeruje
on ufnoÊç i pogod´, pot´gujàc si∏´ odpornà wobec choroby, a tym samym sprowadzajàc istotne polepszenie.
Mnóstwo ludzi krzepnie niejako, zasycha, staje si´ anormalnymi wskutek braku humoru. Nic na
Êwiecie nie pot´guje do tego stopnia naszych si∏ ˝ywotnych, zdrowia, szcz´Êcia, jak w∏aÊnie dobry
humor, zwyczaj swobodnego wy∏adowywania swej radoÊci i wesela, promieniowania pogody. Z dnia na
dzieƒ rosnàce powodzenie komedii i innych czynników weso∏oÊci wskazuje na tkwiàce w ludziach
ogromne pragnienie zabawy. Mnóstwo ludzi nie docenia tej potrzeby, co zacieÊnia i wypacza ca∏y ich
charakter. Jakie przeobra˝enie ca∏ej naszej istoty sprowadza na przyk∏ad dobre przedstawienie teatralne.
Poszed∏eÊ zm´czony, wyczerpany, zniech´cony. Ca∏y twój umys∏ by∏ jak gdyby przysypany popio∏em, nie
by∏eÊ w stanie myÊleç nale˝ycie – a oto par´ godzin rozrywki przywróci∏o ci sprawnoÊç duchowà i
wracasz do domu jakby odrodzony. Tego samego doÊwiadcza cz∏owiek wyczerpany ca∏odziennà pracà
biurowà. Wieczór sp´dzony na zabawie z dzieçmi i ˝onà, ˝artach i rozmowie z przyjació∏mi, uspakaja
wzburzone jego nerwy i czyni go znów cz∏owiekiem normalnym, zdolnym do dalszej pracy.
DoÊwiadczy∏em na sobie, ˝e serdeczny, weso∏y Êmiech, zabawne, dowcipne opowiadanie, wieczór
sp´dzony przyjemnie w gronie przyjació∏, pokrzepia∏y mnie tak samo jak zdrowy sen; tote˝ podobne
rekreacje uwa˝a∏em za odpoczynek.
Dlaczego rozrywka nie ma nale˝eç do naszego dziennego programu? Dlaczego nie ma zajàç miejsca
w ca∏ym naszym programie ˝yciowym? Czy dlatego, ˝e musimy pracowaç na ˝ycie, musimy te˝ byç
zawsze chmurni i pos´pni? Nie tylko rozrywki czyste, szlachetne wywierajà wp∏yw leczniczy, lecz tak˝e
humor. Bo radoÊç jest karmà tak samo potrzebnà do ˝ycia jak chleb. Kto zdo∏a zmierzyç, ile dobrego
zdzia∏ali wielcy humoryÊci, rozpraszajàc troski, czyniàc ci´˝ar ˝ycia mniej ucià˝liwym, prac´ codziennà,
jednostajnà rozÊwietlajàc o˝ywczym swym promieniem, rozweselajàc smutnych i samotnych. Pewien
znany humorysta otrzyma∏ od pewnej pani list, w którym wyznaje mu, ˝e jedna z jego humoresek ocali∏a
jej ˝ycie.
Ktokolwiek zdo∏a∏ dusze stroskane rozweseliç, zdjàç brzemi´ z serc smutnych i znu˝onych, odda∏
ludzkoÊci przys∏ug´ równie wielkà, jak najwi´kszy z pionierów cywilizacji i post´pu.
Niewielu z nas ocenia nale˝ycie znaczenie dobrego humoru i Êmiechu jako czynników psychofizjologicznych. Wybitny lekarz francuski powiada, ˝e nale˝y dzieci wychowywaç tak, by weso∏oÊç sta∏a si´
nieodst´pnà ich towarzyszkà. “Zach´cajcie dzieci do weso∏oÊci i g∏oÊnego Êmiechu. Szczery, serdeczny
Êmiech rozszerza klatk´ piersiowà i przyÊpiesza krà˝enie krwi. Niech dziecko nauczy si´ Êmiaç
serdecznie tak, by echo rozlega∏o si´ po ca∏ym domu”. Zdajemy sobie spraw´ z koniecznoÊci wdra˝ania
umys∏u do pracy systematycznej, do rozwijania zdolnoÊci potrzebnych nam w zawodzie, jaki sobie obraliÊmy; natomiast nie uznajemy potrzeby rozwijania w sobie weso∏oÊci. A jednak kszta∏towanie w dziecku
usposobienia weso∏ego, pogodnego,jest wa˝niejsze nawet od wykszta∏cenia. Pierwszà zasadà ˝yciowà
powinno byç skierowanie jego umys∏u ku s∏onecznej stronie ˝ycia, rozwijanie w nim zdolnoÊci do wesela,
Pierwszym naszym obowiàzkiem wzgl´dem dziecka jest przyzwyczajenie go do radoÊci i
wy∏adowywanie jej z takà samà swobodà i naturalnoÊcià, z jakà ptak polny wyrzuca z siebie Êpiew,
rozbrzmiewajàcy po lasach i polach. T∏umienie wrodzonej weso∏oÊci dziecka jest równoznaczne z t∏umieniem jego zdolnoÊci fizycznych i duchowych. RadoÊç ustawicznie t∏umiona w sercu dziecka, zanika stopniowo i umiera. Tote˝ nie zdajà sobie sprawy, jak strasznà krzywd´ wyrzàdzajà swym dzieciom, owe
matki, które ciàgle napominajà je, by si´ nie Êmia∏y g∏oÊno, nie ha∏asowa∏y, nie biega∏y szybko. W takich
warunkach dziecko musi utraciç swà swobod´ i staç si´ ma∏ym starcem. Pewien wybitny pisarz
powiedzia∏; “Dzieci nie znajàce weso∏oÊci, dorós∏szy, nie zdzia∏ajà nigdy nic wielkiego, podobnie jak drzewa bezkwietne nie wydadzà owoców”.
M∏odzie˝ ma w sobie niepohamowane pragnienie weso∏oÊci, rozrywek; a gdyby pragnienia te by∏y w
pe∏niejszej mierze zaspakajane w domu, ∏atwiej by∏oby m∏odego ch∏opca lub dziewczyn´ zatrzymaç pod
dachem rodzicielskim. Dziwne to jednak, ˝e zarówno rodzice, jak i dzieci najch´tniej pragnà sp´dziç
wieczór gdzieÊ poza domem, by si´ troch´ rozerwaç. A przecie˝ dom szcz´Êliwy, weso∏y, powinien byç
magnesem bardzo silnym tak dla doros∏ych, jak dla dzieci. Wspomnienia szcz´Êliwego dzieciƒstwa w
domu rodzicielskim niejednego cz∏owieka uchroni∏y od upadku, podtrzymujàc w nim poczucie w∏asn godnoÊci. Weso∏oÊç jest najtaƒszym i najskuteczniejszym lekarstwem dla ciebie i twych dzieci. Podawaj im
wi´c dawki jak najwi´ksze. Nie tylko zaoszcz´dzisz sobie lekarza i apteki, lecz dzieciom swym dasz
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zapas si∏ do walki ˝yciowej i mo˝noÊç szcz´Êcia. Gdyby ka˝de dziecko mia∏o dzieciƒstwo szcz´Êliwe, nie
potrzebowalibyÊmy tylu wi´zieƒ, domów poprawczych i zak∏adów dla ob∏àkanych. Sam fakt, ˝e w
dziecku ˝yje tak silna sk∏onnoÊç do zabawy, weso∏oÊci, Êwiadczy, i˝ stanowià one potrzeb´ jego natury,
która niezaspokojona, pozostawi w ˝yciu pustk´, g∏ód dotkliwy. Wiele nieszcz´Êç i niezadowoleƒ wÊród
ludzi nale˝y przypisaç ich smutnemu dzieciƒstwu. M∏ody podatny materia∏ pod wp∏ywem ch∏odu
otoczenia krzep∏ i zastyga∏, a˝ ostatecznie sta∏ si´ niewra˝liwy, martwy.
Rozrywki wywierajà wp∏yw subtelny, lecz niezawodny na nasze zdolnoÊci duchowe, pot´gujàc je i
przyÊpieszajàc ich rozwój. Cz∏owiek pogodnie usposobiony czuje w sobie przyp∏yw si∏ i energii, ca∏kiem
te˝ inaczej patrzy na Êwiat ni˝ w chwili zgn´bienia. ˚yciodajny fluid, wytworzony przez dobry humor,
przenika ca∏à naszà istot´, orzeêwia umys∏ i sp∏ukuje py∏ z wyczerpanego mózgu i musku∏ów. Wszyscy
chyba zaznali w ˝yciu odm∏adzajàcej, krzepiàcej, przeobra˝ajàcej si∏y dobrego, zdrowego humoru.
˚y∏em raz obok pewnej rodziny pastorskiej, gdzie ca∏ymi miesiàcami nie s∏ysza∏em Êmiechu. Sàdzili
widocznie, ˝e religia nak∏ada im obowiàzek niezachwianej powagi. Ludzie ci nie rozumieli ˝ycia i
widocznie odk∏adali wszystko do bytu pozagrobowego. Ilekroç si´ rozeÊmia∏em, pastor gromi∏ mnie i
przypomina∏, bym myÊla∏ raczej o kresie ostatecznym i przygotowywa∏ si´ do Êmierci mogàcej nastàpiç
lada chwila. Âmiech uchodzi∏ u tych ludzi za coÊ zuchwa∏ego i obni˝ajàcego godnoÊç cz∏owieka.
Dawniej uwa˝ano melancholi´ i powag´ za oznaki uduchowienia; obecnie uchodzi to za wynik
zgorzknienia duchowego. Usposobienie takie nie Êwiadczy ˝adnà miarà o religijnoÊci. Religia prawdziwa
pe∏na jest nadziei, radoÊci i pogody; nie ma w niej smutku, zgn´bienia, brzydoty. Religia g∏oszona przez
Chrystusa by∏a pi´kna i radosna. Mowa w niej o “liliach polnych” i “ptakach niebieskich”, o wzgórzach,
dolinach, strumieniach i drzewach – o wszystkim, co tchnie pi´knem. Ani Êladu zimnej, suchej teologii !
Weso∏oÊç jest jednà z najwi´kszych cudotwórczyƒ na Êwiecie. Krzepi cz∏owieka, podwaja i potraja jego
si∏y, a ˝yciu nadaje istotny sens. Nie jest cz∏owiekiem straconym, kto mimo kl´sk wszelakich zdo∏a∏
zachowaç pogod´ i z uÊmiechem na twarzy kroczy naprzód drogà ci´˝kà i ponurà.
“Radujcie si´ i Êmiejcie!”. Tymi s∏owy zwyk∏ ˝egnaç si´ jeden z bardzo wybitnych ksi´˝y. PowinniÊmy
wszyscy przyjàç to za regu∏´ sta∏à i ogólnie obowiàzujàcà.

MOTTO NA ZEGARZE S¸ONECZNYM
MyÊl jest innym losu mianem. Wybierz wi´c swe przeznaczenie. Z mi∏oÊci
mi∏oÊç – z gniewu gniew si´ rodzi
E l l a W c h e l e r W i l c o m.
Pi´kne myÊli krystalizujà si´ w dobro i wdzi´k pogodny – trwa∏e podstawy
szcz´Êcia.

Na jednym s∏awnym zegarze s∏onecznym widnieje napis: “Wskazuj´ tylko godziny s∏oneczne”. ˚ycie
ka˝dego cz∏owieka mog∏oby byç pi´kne, gdyby za motto s∏u˝y∏y mu powy˝sze s∏owa.
Jak˝e wielka dokona∏aby si´ w losach naszych przemiana, gdybyÊmy si´ przynajmniej nauczyli zacieraç w pami´ci swej wszystkie niemi∏e wra˝enia, gorzkie wspomnienia, wszystko, co nasuwa przykre
asocjacje i sugestie zniech´cajàce. GdybyÊmy zdo∏ali zaludniaç umys∏ pi´knymi obrazami, które wzmagajà zapa∏ nasz i si∏y – ile˝ ˝ycie nasze by∏oby bogatsze i bardziej twórcze!
Niektórzy ludzie majà natur´ tak nieszcz´Êliwà, ˝e po prostu nie umiejà zachowaç w pami´ci rzeczy
pi´knych i mi∏ych. Ilekroç ich spotkasz, zawsze majà do opowiedzenia coÊ smutnego, co im si´ ju˝
zdarzy∏o lub czego si´ dopiero obawiajà. Stale ci b´dà opowiadaç o nieszcz´Êliwych przypadkach, stratach i przykroÊciach, nigdy prawie nie wspominajàc chwil i prze˝yç radosnych. Pami´tajà wy∏àcznie o
brzydkich, niemi∏ych, rozstrajajàcych. Dni d˝d˝yste, pos´pne wywar∏y na nich wra˝enie tak silne, i˝
sàdzà, ˝e bezustannie deszcz pada i chmury zasnuwajà widnokràg.
Na szcz´Êcie sà tak˝e ludzie o usposobieniu wr´cz przeciwnym. Ci zachowujà w pami´ci same tylko
zdarzenia przyjemne, radosne, pogodne i do nich wracajà wspomnieniem. Znam ludzi, którzy prze˝yli
najrozmaitsze nieszcz´Êcia, straty, cierpienia, a jednak nigdy o nich nie wspominajà, czyniàc wra˝enie
szcz´Êliwców, którym ˝ycie sk∏ada∏o w darze same tylko kwiaty, nigdy nie dajàc zaznaç zawiÊci i brzydoty, lecz samo tylko pi´kno i dobro. Tacy ludzie pociàgajà nas – musimy ich kochaç.
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Zwyczaj ukazywania drugim jedynie s∏onecznych stron swego ˝ycia jest wynikiem myÊli dobrych,
wspó∏czujàcych, pe∏nych umi∏owania; natomiast podsycanie w sobie uczuç zgorzknia∏ych, twardych,
wytwarza stopniowo charakter ponury, zwracajàcy si´ ustawicznie ku pos´pnej stronie ˝ycia i promieniujàcy te˝ smutek i zniech´cenie.
Umys∏ niejednego cz∏owieka przypomina sk∏ad handlarza starzyznà: sà tu rzeczy wartoÊciowe obok
ostatniej tandety – wszystko pomieszane, bez ∏adu i systemu. W umys∏ach takich mieÊci si´ wszystko:
dobro, z∏o i nijakoÊç. Ludzie ci obawiajà si´ odrzuciç cz´Êç tego balastu, sàdzàc, ˝e móg∏by si´ im kiedyÊ
przydaç; stàd duchowy ich magazyn wypchany jest najrozmaitszà tandetà. Gdyby zdecydowali si´ na
rewizj´ swych sk∏adów, odrzucenie wszystkiego, co bezwartoÊciowe lub co posiada tylko po∏owicznà
wartoÊç, a uporzàdkowanie reszty wed∏ug pewnego systemu – ca∏oÊç mog∏aby mieç pewne znaczenie.
Trudno by dokonaç czegoÊ wi´kszego, gdy umys∏ pe∏en jest zam´tu i bez∏adu.
Pozbàdêcie si´ swej tandety duchowej. Nie dêwigajcie rzeczy bezwartoÊciowych. Wokó∏ widzimy ludzi
uginajàcych si´ pod brzemieniem rozmaitych ci´˝arów, którymi si´ ob∏adowujà, gdy˝ na wzór zbyt zapobiegliwych gospodyƒ nie chcà odrzuciç niczego, co “mo˝e w przysz∏oÊci mog∏oby si´ im przydaç”.
Zwyczaj odrzucania od czasu do czasu wszelakiej tandety ma wartoÊç nieocenionà. To znów spotykamy
umys∏y przypominajàce omnibus. Widzimy w nim tu i ówdzie pi´knà kobiet´, dzielnego m´˝czyzn´, a tu˝
obok pijaczyn´ lub ladacznic´. Innymi s∏owy: furman zabiera po drodze ka˝dego pasa˝era p∏acàcego, nie
troszczàc si´ o jego charakter; a umys∏ chaotyczny niby gàbka, nasiàka wszystkim, z czym si´ zetknie –
bez wzgl´du na jakoÊç materia∏u, który wch∏ania. Umys∏ taki nie mo˝e ˝adnà miarà pozostaç czysty i
nieskalany, wolny od myÊli wrogich, uczuç szkodliwych, wp∏ywów rozstrajajàcych i moralnych.
Jednà z najbardziej dodatnich cech wyrobionego charakteru jest zdolnoÊç wykluczenia z umys∏u
wszystkiego, co wrogie, myÊli rozstrajajàcych, dra˝niàcych, wnoszàcych niepokój i zgn´bienie. Nikt nie
zdo∏a spe∏niaç nale˝ycie swych zadaƒ ˝yciowych, majàc umys∏ przyçmiony myÊlami smutnymi lub
wyst´pnymi. Horyzont ducha musi byç jasny, nie zm´czony, jeÊli ma z niego sp∏ywaç zapa∏ i pogoda –
g∏ówne czynniki sprawnoÊci umys∏owej i fizycznej.
JeÊli chcesz nale˝ycie rozwinàç swe zdolnoÊci, musisz umys∏ swój utrzymywaç w stanie pogody,
nape∏niaç go pi´knem i prawdà, myÊlami podnios∏ymi, unicestwiajàc bezwzgl´dnie wszystko, co ci´
gn´bi i os∏abia, ogranicza lub niszczy twà swobod´, zanim szkodliwe te czynniki zdo∏ajà unicestwiç
ciebie. Âwiàtynia ducha nie po to istnieje, by jà zape∏niaç marnà i lichà tandetà; ma bowiem s∏u˝yç za
przybytek bogom, za skarbnic´ myÊli i uczuç wielkich, szlachetnych.
Haƒbà jest dla cz∏owieka, ˝e majàc w sobie pierwiastek boski, daje przyst´p myÊlom niskim, pod∏ym,
demoralizujàcym. Przyjdzie czas, kiedy ludzie b´dà si´ w równej mierze wstydziç myÊli nieczystych, rozstrajajàcych, wnoszàcych do ducha rozterk´, jak obecnie wstydziliby si´ np. gdyby ich z∏apano na
kradzie˝y. Gdy cz∏owiek uÊwiadomi sobie w∏asnà wielkoÊç, dostojnoÊç, nieskoƒczone mo˝liwoÊci swej
natury, nie podda si´ przenigdy wrogom wewn´trznym, przeÊladujàcym go obecnie przez ca∏e ˝ycie.
Cz∏owiek zosta∏ powo∏any do harmonii, nie do rozstroju; do wyra˝ania pi´kna, mi∏oÊci, prawdy,
szcz´Êcia; pe∏ni – nie po∏owicznoÊci; doskona∏oÊci – nie braków.
Nie posiad∏ jeszcze prawdziwej sztuki ˝ycia, kto nie nauczy∏ swego umys∏u zacierania w pami´ci
wszystkiego, co nie mo˝e ju˝ nieÊç korzyÊci, a stanowi tylko przeszkod´ w dalszym pochodzie.
Jakimkolwiek by∏ twój b∏àd – bez wzgl´du na jego rozmiary, staraj si´ go zapomnieç i pogrzebaç na wieki.
Nie odgrzebuj go ponownie, gdy wysnu∏eÊ ju˝ z niego nauk´ i przestrog´ na przysz∏oÊç. Jedynà przys∏ug´
oddaç ci jeszcze mo˝e wtedy, gdy uczynisz go punktem wyjÊcia dla czegoÊ lepszego i wy˝szego.
Co cz∏owiek zyskuje, zag∏´biajàc si´ w bezp∏odnych rozpami´tywaniach b∏´dów lub nieszcz´Êç – czy
kiedykolwiek przyda∏o si´ na coÊ rozgrzebywanie doznanych obelg i krzywd? Jedynà rzeczà, jakà uczyniç
nale˝y z myÊlà niemi∏à lub przykrym wspomnieniem, to pozbyç si´ ich raz na zawsze, wyp´dziç z
pami´ci, jak wyp´dza si´ z∏odzieja, który wtargnà∏ do domu. Nie mo˝esz wszak udzielaç goÊciny wrogom swego spokoju i szcz´Êcia!
JeÊli ˝ywisz dla kogoÊ wrogie uczucie i pragniesz “si´ policzyç” z nim za doznane krzywdy lub jeÊli
tobà powoduje zawiÊç, zemsta lub nienawiÊç, zd∏aw w sobie te uczucia zabójcze, rozprosz myÊli
pos´pne, jako wrogów swych Êmiertelnych. Powiedz sobie: “Niegodne dla mej natury, nieludzkie,
poni˝ajàce myÊli i uczucia mogà wyp∏ywaç z duszy zwyrodnia∏ej, pod∏ej, lecz ubli˝ajà cz∏owiekowi, pragnàcemu iÊç wzwy˝”.
JeÊli ci´ ktoÊ obrazi∏ czy skrzywdzi∏, nie zatrzymuj si´ myÊlà przy uczuciach gniewu lub zemsty, bo
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myÊli takie zatruwajà twój umys∏, k∏ujà ci´ i obni˝ajà twà wartoÊç. Gorycz w sercu jest jakby zaczynem
dro˝d˝owym, przenikajàcym ca∏à twà istot´. Ciàg∏e przebywanie w kr´gu goryczy podkopuje twà ˝ywotnoÊç, os∏abia zdolnoÊç czynu, zagra˝a twej m∏odoÊci, szcz´Êciu i powodzeniu. Ze wzgl´du na siebie
samego nie mo˝esz jej hodowaç w swym umyÊle i sercu.
Zapomnij o wszystkich przykroÊciach os∏abiajàcych twà energi´ i wypaczajàcych prac´. Zatrzyj je,
unicestwij w swej pami´ci, chocia˝by to chwilowo upakarza∏o twà dum´. Jedynym twym celem winno
byç dà˝enie wzwy˝, a nie mo˝esz celu tego osiàgnàç, jeÊli rozmaite b∏ahostki obcià˝ajà twego ducha,
noÊci. Oszcz´dzaj swe si∏y do celu jedynego – zbieraj i jednocz wszystkie ich okruchy.
Dlaczego mamy wiecznie pami´taç o krzywdach jàtrzàcych umys∏ nasz i serce? Nauczmy si´ zapominaç rzeczy niemi∏e, a w miejsce nienawiÊci, zrodzi si´ w nas mi∏oÊç; wspomagaç b´dziemy tych,
którym przeszkadzaliÊmy niedawno i chwaliç, coÊmy ganili. Dobro musi z czasem unicestwiç z∏o, uczucie wznioÊlejsze wyprze ni˝sze, motyw wi´kszy zastàpi mniejszy, ciaÊniejszy.
Pewna kobieta, której ˝ycie nie zaoszcz´dzi∏o kl´sk i udr´ki wszelakiej, powiedzia∏a: “Postanowi∏am,
˝e nikogo nie b´d´ zas´piaç w∏asnymi moimi troskami. Âmia∏am si´ i ˝artowa∏am, gdy mia∏am powód do
p∏aczu. Ka˝dà przykroÊç g
z uÊmiechem. Stara∏am si´, by po rozmowie ze mnà ka˝dy cz∏owiek wyszed∏ weselszy i pokrzepiony.
Szcz´Êcie wytwarza szcz´Êcie, tote˝ ja sama czu∏am si´ szcz´Êliwszà i spokojniejszà ni˝ gdybym zatru∏a
pogod´ innych, op∏akujàc w∏asne swe losy”.
W przyst´pie chwilowej melancholi, wyczerpania, zgn´bienia, gdy chcia∏eÊ si´ ju˝ wycofaç z walki
˝yciowej, czy nigdy nie zdarzy∏o ci si´ spotkaç cz∏owieka pogodnego, zrównowa˝onego, którego humor,
optymizm w ciàgu paru chwil zdo∏a∏ zmieniç ca∏y twój horyzont, oczyÊciç atmosfer´ od upiorów i zmor
gn´biàcych – zaraziç ci´ niejako w∏asnà swobodà i wlaç nowego ducha? A przecie˝ cz∏owiek ten nie
uczyni∏ nic innego, jak tylko rozproszy∏ twe gn´biàce myÊli, sugerujàc ci inne. To wyzwalajàcy wp∏yw
uczuç, myÊli, wra˝eƒ silniejszych od poprzednich. GdybyÊmy nauczyli si´ stosowaç owe si∏y wyzwalajàce, wy˝szego rz´du, do s∏abszych, ni˝szego rz´du, szybko oczyÊcilibyÊmy atmosfer´ duchowà z czynników tak szkodliwych, jak wàtpienie, troska, trwoga.
Jedyny sposób pozbycia si´ b∏´du, to przej´cie si´ prawdà: jedyny sposób pozbycia si´ rozstroju, to
êycie w harmonii, w nieskoƒczonej mi∏oÊci. Harmonia jest rzeczywistoÊcià, pe∏nià, si∏à twórczà. Przyjdzie
czas, gdy od najwczeÊniejszej m∏odoÊci wpajaç si´ b´dzie dziecku zasad´ samoobrony przed natr´tnymi
wrogami ducha i cia∏a, przez podtrzymywanie harmonii, która rodzi si´ znów w Êwietle prawdy i nadziei,
dokàd upiory i mary potworne nie majà przyst´pu. Dziecko b´dzie wychowywane w przekonaniu, ˝e
prawda i pi´kno, radoÊç i pogoda, harmonia i zdrowie zniszczà i unicestwià czynniki przeciwne,
dzia∏ajàc tak samo jak woda dzia∏a na ogieƒ.

ZBIERZECIE, COÂCIE POSIALI
Czy to nie dziwne, ˝e ludzie, wiedzàc z pewnoÊcià absolutnà, i˝ zbiorà to, co posiali lub zasadzili, i˝
posiew ˝yta nie mo˝e ˝adnà miarà wydaç ˝niwa pszenicy – ludzie ci nie chcà uwzgl´dniç tej prawdy
oczywistej, gdy chodzi o posiew duchowy? Na jakiej podstawie spodziewaç si´ mo˝emy zbiorów
szcz´ÊliwoÊci i zadowolenia, gdy przez ca∏e lata sialiÊmy coÊ wr´cz przeciwnego? Jak mo˝emy si´
spodziewaç ˝niw zdrowia, gdy posiew myÊlowy obejmowa∏ samà tylko chorob´?
Za ob∏àkanego uwa˝alibyÊmy gospodarza, który obsiawszy pole ostem, oczekiwa∏by zbiorów pszenicy. My jednak siejemy myÊli pe∏ne trwogi, smutku, zgn´bienia, wàtpieƒ i dziwimy si´, ˝e one nie wydajà
harmonii. Nasze myÊlowe ˝niwo zale˝ne jest jednak od tych samych praw co posiew rolny. Tylko ze
zbo˝a wyrosnàç mo˝e zbo˝e. Celem cz∏owieka jest w∏aÊnie ˝niwo, a bujnoÊç lub lichoÊç, pi´kno lub
marnoÊç zbioru, Êwiadczy o charakterze posiewu. Siejàc myÊli brzemienne trwogà, nie mo˝e si´
spodziewaç, ˝e zbierze powodzenie, podobnie jak gospodarz nie mo˝e oczekiwaç ˝niw pszenicznych,
zasiawszy pole ostem. JeÊli posiew zawiera∏ harmoni´, zdrowie, czystoÊç, myÊli o szcz´Êciu i powodzeniu, ˝niwo odpowie tym zasiewom; lecz jeÊli zasia∏ myÊli rozstrajajàce, zbieraç musi dysharmoni´.
Harmonia jest pot´gà, si∏à twórczà; rozstrój – s∏aboÊcià. MyÊli pesymistyczne sà ostem zachwaszczajàcym i niszczàcym zbo˝e.
Nasze wielkie zagadnienia ˝yciowe zosta∏yby w znacznej mierze uproszczone, gdybyÊmy sobie
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uÊwiadomili, ˝e prawa duchowe podlegajà regu∏om równie Êcis∏ym jak prawa fizyczne. Ka˝da myÊl zrodzona w mózgu jest posiewem, z którego wyroÊnie plon – ró˝a lub oset, chwast lub pszenica. ˚ycie nasze jest ˝niwem duchowego posiewu. Kto sieje wiatr, zbierze burz´. JeÊli posiew nasz zawiera myÊli
pe∏ne bogactwa, pe∏ni, nadmiaru, ˝niwo b´dzie odpowiednie; natomiast z myÊli wyja∏owionej, skàpej,
nik∏ej, wyrosnàç mo˝e jedynie zbiór ubogi. Innymi s∏owy: plon ˝ycia zale˝ny jest od posiewu myÊli.
Widzàc twarz samolubnà, odtràcajàcà, wiemy, ˝e jest ona plonem wydanym przez posiew samolubny,
marny; natomiast twarz pe∏na spokoju, uduchowienia, Êwiadczy o posiewie harmonii i pogody. JeÊli istnieje w ogóle jakieÊ prawo uniwersalne, dajàce si´ wsz´dzie zastosowaç, to jest nim zasada powinowactwa: si∏y równoimienne nawzajem si´ przyciàgajà.
Gdyby ktoÊ chwyci∏ za nó˝ i zadawa∏ sobie ci´cia a˝ do krwi, uwa˝anoby go za wariata; a jednak my
ciàgle ranimy swà dusz´ tak ostrymi narz´dziami myÊli, jak nienawiÊç, zemsta, gniew, zazdroÊç, a jednak
uwa˝amy si´ za ca∏kiem normalnych. Poddajàc si´ swej ˝àdzy, zbierzesz plon odpowiedni. Cz∏owiek
opierajàcy swe istnienie na samolubstwie, taki, który zawsze bierze, a nigdy nie daje, nie powinien si´
u˝alaç, ˝e plonem jego b´dà osty i cierpienie. ˚ycie jest sprawiedliwe – oddaje zawsze równà miarkà.
Wielu ludzi nie chce jednak p∏aciç ceny pe∏nej; otrzymujà wi´c tylko to, za co zap∏acili, gdy˝ natura
prowadzi rachunki bardzo Êcis∏e. Daje wszystko, za co z∏o˝yliÊmy op∏at´ – a nic ponadto.
Cia∏o jest jedynie odbiciem ducha; niczym innym byç nie mo˝e. Niepodobna te˝, by cz∏owiek ˝ywiàcy
jedynie myÊli dobra i mi∏oÊci, nie upodobni∏ si´ do nich fizycznie – nie doprowadzi∏ cia∏a swego do harmonii z duchem. Jest to tylko kwestià czasu, lecz nastàpiç musi niezawodnie. Zasada to niewzruszalna,
wykluczajàca wszelkà dowolnoÊç i przypadek.
Z∏odziej okradajàcy kogoÊ wi´kszà szkod´ wyrzàdza sobie, ni˝ temu, kogo okrad∏. Okradzionemu
czyni przykroÊç, lecz sobie zadaje ran´ Êmiertelnà. Tak ju˝ jesteÊmy ukszta∏towani, ˝e nie mo˝emy
Êwiadomie czyniç z∏ego innym, bez zranienia siebie samych. JeÊli pragniemy dobra dla siebie, musimy
byç dobrymi wzgl´dem drugich. Niepodobna zadaç ciosu sàsiadowi, a samemu wyjÊç ca∏o.
Na tym polega nowoÊç nauki Chrystusa. Przed jego wystàpieniem istnia∏a zasada: “Oko za oko, zàb za
zàb” – z∏o za z∏o, cios za cios. On jednak naucza∏, by nie odp∏acaç policzkiem za policzek: “S∏yszeliÊcie,
i˝ powiedziano: Oko za oko, zàb za zàb. A ja wam powiadam, ˝ebyÊcie si´ nie sprzeciwiali z∏emu: ale
jeÊli ci´ ktoÊ uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi”; “S∏yszeliÊcie, i˝ powiedziano: B´dziesz
mi∏owa∏ bliêniego twego, a b´dziesz mia∏ w nienawiÊci nieprzyjaciela twego. A ja wam powiadam :
Mi∏ujcie nieprzyjació∏ waszych, dobrze czyƒcie tym, którzy was nienawidzà, a módlcie si´ za przeÊladujàcych i potwarzajàcych was”.
Cz∏owiek przysz∏y zrozumie, ˝e s∏owa te sà tak samo Êcis∏e jak prawa chemii lub matematyki.
Zrozumie, ˝e pragnienie odwetu za krzywdy doznane, poddawanie si´ myÊlom nienawiÊci i zemsty,
os∏abi tylko w∏asnà jego energi´ i si∏´.
Dziecko przyk∏ada r´k´ do p∏omienia, dopóki doÊwiadczenie nie nauczy go ostro˝noÊci.
Storturowawszy si´ myÊlami, które szarpa∏y i rani∏y naszego ducha, pouczeni d∏ugim doÊwiadczeniem,
powinniÊmy sobie nareszcie uÊwiadomiç, ˝e “za∏atwianie rachunków” z drugimi, jest zabawkà zbyt kosztownà, za którà musimy p∏aciç najwy˝szà cen´ – znieprawienie w∏asnej osoby.
Wolno nam si´ skar˝yç na nasze obecne po∏o˝enie, niemniej pami´taç musimy, ˝e zbieramy po prostu to, coÊmy posiali. Chcàc innego jutro doczekaç si´ plonu, musimy przede wszystkim inaczej obsiaç
swà gleb´ duchowà. Ka˝de nasze uczucie, ka˝da myÊl, powstajàca w naszym umyÊle, jest ziarnem rzuconym w ziemi´, które wydaç musi owoc odpowiedni. Wielu ludzi uskar˝a si´, ˝e zbierajà tyle chwastów,
ostów i cierni, a jednak analizujàc dok∏adnie swe ˝ycie, przekonaliby si´, ˝e posiew ich mieÊci∏ równie˝
ziarna samolubstwa i nienawiÊci. Gdyby siali ziarna dobroci, mi∏oÊci, harmonii, inne by∏oby te˝ ich ˝niwo.
Cz∏owiek przysz∏y nie b´dzie sobie zadawa∏ ran myÊlami wyst´pnymi. Nie b´dzie si´ szarpa∏ zazdroÊcià i nienawiÊcià, trwogà i zwàtpieniem, gdy˝ podobnie jak dziecko nauczone przyk∏adem z dala trzyma
si´ od ognia, tak on unikaç b´dzie cierpieƒ spowodowanych z∏ymi myÊlami.

KONIEC
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