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UWAGI W STĘPNE.

(Wolność woli ludzkiej. — Przeszkody w osiągnięciu ce
lów naszej woli. — Skąd one powstają. — Los. — Szczę
ście i nieszczęście. — Przypadki i katastrofy. — Zło 
w życiu codziennem. — Kto winien? — Chcieć a nie 
módzL. — Kąt widzenia. — Zapatrywania i zasady 
wogóle. — Jaką drogą człowiek je nabywa. — Istota 

i rodzaje suggestyi).

Wiadomo, że najwybitniejszym objawem życia 
duszy ludzkiej jest — wola, albo tak zwane 
chcenie, oparte na różnych czynnościach psy
chicznych, jak namysł, jakimi środkami dojść do 
celu chcenia, ocena tych środków i rozstrzy
gnięcie w ich wyborze. Zdolność tę swobodnego 
wyboru w przedmiotach chcenia określamy wy
razami: wolność woli.

Człowiek, posiadający wolną wolę, jest odpo
wiedzialnym w zupełności za swe czyny. Przy
słowia: „Każdy jest kowalem własnego szczę
ścia44, „Jak sobie kto pościeli tak się wyśpi44 
i w. i. tego rodzaju uzyskały aprobatę, a jednak...
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jakże inaczej, jak odmiennie dzieje się w życiu 
codziennem !

Niema, zdaje się, ani jednego człowieka na 
świecie, któryby nie pragnął w łasnego dobra. Ka
żdy c h c e ,  ale nie każdemu udaje się uzyskać 
cel tego chcenia.

„i chcieć, a nie módz... o hańbo, o wstydzie!", 
woła na jednem  miejscu Słowacki krzykiem, roz
dzierającym niebiosa. Otóż to „nie m ódz“, w ła
śnie chodzi tu w grę, zawala naszym p rag n ie
niom drogę, jak olbrzymi głaz i ani rusz dalej. 
Z jakiej racyi, z jakich przyczyn?

Ile to mamy na świecie nędzarzy, żebraków , 
kalek, nieszczęśliwców wszelkiego rodzaju, zro
zpaczonych i naw et kandydatów  na sam obój
ców. Czy 'w szyscy oni nie pragnęli sw ego do
bra, swego szczęścia, czy nie mieli w oli? Ileż 
to z nich pracow ało w pocie czoła, gorliwie, 
z ostatnim  niemal wysiłkiem, ile z nich szło 
uczciwą, drogą pracy, a mimo to jęczą pod  grozą 
niepow odzeń i nędzy. Oni c h c i e l i  osiągnąć 
swój cel, a nie zdobyli go. I czem u? Czy może 
cięży na nich kara za w iny? Toż wielu z nich 
winy żadnej niema na sumieniu!

W ynika stąd, że nie każdy może wyklepać so
bie szczęście młotem pilności, gorliwości i cnoty — 
na kowadle życia, nie każdy, kto miękkie uścieli 
sobie posłanie, wyśpi się na niem. Rzetelnie za
służone dobro lub zło otrzymałby z wszelką pe-
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w nością każdy żyjący człowiek, gdyby w życiu 
działo się w szystko wedle prawa, wedle logiki 
i wedle spraw iedliw ości, gdyby cnota była z re
guły i na czas nagradzana, a zło karane. Nie
stety ów wymiar sprawiedliw ości odbyw a się do
piero na końcu, a czas leci, a życie krótkie, 
w ciągu którego stosunki układają się nie w e
dług wytyczonych praw, lecz zależnie od wpły
w ów i okoliczności. Życie jest kapryśne, nielo
giczne, niesprawiedliwe i stąd  nieraz człowiek 
niezdolny, przewrotny, zły i zepsuty zażywa szczę
ścia i sławy w całej pełni, a niejeden uczciwy, 
pracowity, dobry znosi nędzę i niedostatek.

Taki los. Ów  nieszczęśliwy „los“ winien wszyst
kiemu. Jego przeklina się na każdym kroku, 
jakby to była jakaś istota, jakiś duch, obda
rzony rozumem i pełnom ocnictwem  do szafo
w ania szczęściem  lub nieszczęściem. Ktoś zasłu
żył sobie na nagrodę — los nie dopuścił do 
niej. Ktoś powinien cierpieć za zło, które popeł
nia, los go osłania. I wielu, bardzo wielu ludzi 
upada z sił w  połowie drogi, rezygnuje z osią
gnięcia swych celów, bo to się nie opłaci, bo 
los tak czy owak zarządzi wedle własnego wi- 
dzimi się. T o opuszczenie rąk, to zdanie się na 
łaskę lub niełaskę losu jest jednym z czynników, 
które stają w poprzek naturalnem u biegowi sp ra
wiedliwości w życiu.
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P rzy k ład : O jakiś m andat ubiega się dwu kan
dydatów. Jeden posiada wszelkie warunki do 
osiągnięcia sw ego celu, ale napotkaw szy na tru
dności w drodze, zraża się, porzuca spraw ę „lo- 
sow iw i siedzi z założonemi rękoma. Drugi nic
poń ostatniej sorty, nie zaniedbuje żadnej spo
sobności, lecz wytrwale i z zaparciem  się sa
mego siebie prze naprzód i dobija do mety.

Gzy w tym w ypadku miał los co do pow ie
dzenia, czy on rozstrzygnął?

Błędne też jest ogólne pojęcie s z c z ę ś c i a .  
Ktoś próbuje dorobić się w tym lub owym kie
runku, lecz napotkaw szy na trudności i niepo
wodzenie, wynikające oczywiście z rozmaitych 
ubocznych przyczyn, lub z jego własnej nieudol
ności, zraża się i wm awia w siebie: nie mam 
szczęścia, szkoda trudu i pracy!

To zwątpienie we własne siły jest właśnie 
u wielu ludzi przyczyną niepow odzenia i biedy. 
N a  ś w i e c i e  n i e m a  s z c z ę ś c i a  l u b  n i e 
s z c z ę ś c i a  p r z y p a d k o w e g o .  To, co nazy
wamy szczęściem lub nieszczęściem jest tylko 
wynikiem jakichś przyczyn. Nie osiągnie celu, kto 
zawróci od niego w połowie drogi, nie zerwie 
jabłka, kto się nie w drapie na drzewo. A z dru
giej strony, kto widząc przed sobą przepaść, 
a nie wstrzyma swych kroków lecz idzie dalej, 
ten w tę przepaść upaść musi! Pierwszy za trud 
w drapania się na jabłoń otrzymał smaczny owoc.

EJ V  l_ _



Był to skutek zużytkowania jego energii, drugi 
wpadł w przepaść i uległ nieszczęściu, które nie 
jest przecież niczem innem, jak tylko skutkiem 
jego nieostrożności.

A ludzie nazywają to nieszczęście p r z y p a 
d k i e m .  I znowu z a p r z e c z a m y  s t a n o w c z o ,  
j a k o b y  n a  ś w i e c i e  i s t n i a ł y  p r z y p a d k i .  
Przypadkow o bowiem nie dzieje się nic. Każde 
usunięcie kam yka na zboczu góry, każde poru
szenie gałązki na drzewie ma swoje p r z y c z y n y .  
Klęski, nieszczęścia, „przypadki" okropne wsze
lakiego rodzaju musiały zajść, musiały się stać, 
bo były logicznem, nieuniknionem następstw em  
przyczyn. Dla nas są one w ypadkam i dlatego, 
że nie mamy zazwyczaj czasu zastanowić się 
nad niemi. Dziwią nas, bo przyszły niespodzianie 
i nagle.

Jeżeli w ypadki takie wyrządzają nam szkodę, 
w ów czas bliźni litują się nad nami, wyrażają 
nam współczucie, albowiem ich zdaniem, kata
strofa spadła bez niczyjej winy, a tern bardziej 
naszej i unieszczęśliwiła nas zupełnie „przypa
dkow o", dla kaprysu, a może naw et kazał tak 
los !...

Ktoś zbudow ał sobie willę w prześlicznem 
miejscu, z obszernym  widokiem, zamieszkał w  niej 
i cieszy się, że oszczędzając przez całe lata, ze
brał fundusik i ma teraz własny, piękny domek. 
Nagle podczas burzy uderza piorun i piękna

Prof. Dr. K aro l K orany! 
Y /a rszaw a , B rzozow a 10 m.
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willa idzie z dymem. Kto winien tem u? Przypa
dek — los — nieszczęście.

A jednak to niepraw da!
Budynek byłby nie spłonął, gdyby był jego 

właściciel postarał się o grom ochron. Przyczyną 
spalenia domu była w praw dzie iskra elektryczna, 
ale właściciel powinien był przewidzieć taką 
ew entualność i zabezpieczyć się odrazu przed nią.

W  rozpraw ce niniejszej jednak nie idzie o wiel
kie katastrofy, jak powodzie, pożary, epidemie, 
i tym podobne klęski. Przyczyny ich są bardzo 
skom plikow ane i zależne od całych społeczeństw. 
My weźmiemy pod  uwagę jedynie w ypadki z ży
cia codziennego, dotyczący poszczególnych je
dnostek lub rodzin. Źródłem wszelkich nieszczęść 
niepow odzeń i nędzy, jest u nich w łasna ich 
nieudolność, złe przyzwyczajenia, naJogi, w ystę
pki, brak wykształcenia silnej woli, charakteru 
i wiele innych ujemnych cech. A więc wszelkie 
choroby, przedw czesne wypadki śmierci w ro 
dzinie, straty materyalne, niedostatek, nędza, zgry
zoty, kłótnie, swary i t. p., są  skutkiem pewnych, 
ściśle określonych przyczyn, wywołanych przez 
nich samych świadom ie lub nieświadomie, bądź 
też wywołanych przez czynniki obce, ale przez 
nich nie uchylone zawczasu, nie skierow ane 
w inną stronę.

W  tych wszystkich w ypadkach nieszczęście 
nie przychodzi nagle i niespodziewanie, lecz
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zbliża się nieraz lata całe stale i systematycznie, 
ale dotyczący osobnik nie przeraża się niem, bo 
ono jeszcze daleko, a potem... potem coraz bar
dziej oswaja się z jego widokiem i uderza 
w dzwon trwogi, gdy go już ciężarem swoim 
przygniotło.

Pijak wie bardzo dobrze, co go czeka nie
bawem, jaką straszną przyszłość gotuje sobie 
i swej rodzinie, uznaje to nawet, ale — nie po
rzuca szklanki, bo nie może. U niego nałóg opę
tał i ubezwładnił wolę i rządzi w jej zastępstwie 
niepodzielnie.

To samo dałoby się powiedzieć o wszystkich 
nałogowcach, jak karciarze, loteryjnicy, ludzie 
rozpusty, leniuchy, złodzieje i w. i. Każdy z nich 
jest świadom skutków, które prędzej czy później 
będą uwieńczeniem przyczyn przez niego wywo
łanych, a jednak, chociaż obraz ten przerażający 
jest i okropny, nie zawraca ze złej drogi, cho
ciaż chce. C h c e , ale nie m o ż e . I właśnie 
„chcieć, a nie módz, jest hańbą i wstydem44.

Wszystkie czyny człowieka wynikają z pe
wnych ściśle określonych pobudek, podyktowa
nych przez zasady. Zasady te mogą być złe 
i niedorzeczne bądź też rozsądne i dobre. Są 
one w części wrodzone, a w części nabyte od 
otoczenia w ciągu całego życia.

My wszyscy posiadamy dość znaczny zasób 
rozwiniętych zapatrywań zasad i pojęć dobrych,



i złych, podług których oceniamy rzeczy i zja
wiska, czyli każdy z nas posiada swój własny 
kąt widzenia.

Ktoś naprzykład jest zdania, że najlepiej bę
dzie dla niego, jeśli jak najmniejszym wkładem 
pracy zdobędzie jak największy zysk i tern kie
ruje się we wszystkich swoich chceniach i dą
żnościach, uważa ten sposób  za racyonalny i po
tępia innych, którzy tak sam o nie czynią. Z po
gardą też patrzy hulaka na ludzi wstrzemięźli
wych, rozsądnych i uw aża ich za głupich lub 
niedołęgów. Jest to jego przekonanie, jego po 
gląd, jego zasada w korzeniona w  duszę bardzo 
głęboko. Zdarzy się jednak chwila opamiętania, 
w  której jak to mówią otwierają się oczy doty
czącemu osobnikowi. Przekonuje się, że on, że 
zasady jego, pokrycia, nawyknienia, nałogi są 
złe — ale porzucić ich już nie może, nie ma ku 
temu siły i brnie dalej w złem, aż nareszcie sto
czyć się musi w przepaść przedw cześnie i zmar
nieć, bo jest niedołężny duchem, nie posiada 
nieugiętej woli.

Życie najeżone jest tysiącami niebezpieczeństw  
i ten tylko może się nazwać szczęśliwym, kto 
się nauczył wymijać je zręcznie lub nawet opa
nowywać.

Przedewszystkiem  ażeby nie paść ofiarą na
stępstw  różnych własnych namiętności i skłon
ności, trzeba się strzedz niewłaściwych pojęć



9

i zasad, nie dopuścić ich, lecz zamknąć im 
drogę. Idą one ku nam z wew nątrz i zewnątrz. 
Jedne pow stają w  naszej duszy i z pom ocą rozw a
żania, rozmyślania, potęgują się, rosną i wywie
rają na nasze czynności wpływ większy, lub 
lub mniejszy, zależnie od ich siły.

Inne znowu zapatryw ania wytworzone przez 
umysły obce, dostają  się do naszej duszy drogą 
wmówienia.

Jeżeli zatem ktoś wmawia w siebie to lub 
owo zapatrywanie, w ów czas suggestyonuje sie
bie sam ego, a czynność tą nazywamy a u t o -  
s u g g e s t y ą .  W m awianie w nas poglądów  i za
patryw ań obcych, czy to żywem słowem, czy 
zapom ocą książki, obrazów  i i. jest a l l o s u g -  
g e s t y ą ,  suggestyą obcą.

O ba te rodzaje określa się wyrażeniem „sug
gestyą na jaw ie“. Istnieje jeszcze jedna jej ga
łąź, a to jest suggestyą hipnotyczna. W  książce 
niniejszej omówimy wszystkie te odłam y sugge- 
styi z podaniem  sposobów  ich zastosow ania 
w  praktyce życiowej.



\, Autosuggestya.

(Potęga wyobraźni. — Hipochondrya. — Doświadczenia 
i próby w dziedzinie autosuggestyi. — Autosuggestya prze
strachu (Schrecksuggestion). — Urojone otrucie, postrze
lenie, cierpienie serca. — Leczenie chorób zapomocą auto
suggestyi. — Relikwie i ich własności. — Czy istnieją cuda 
i na czem one polegają. — Znaczenie miejsc odpustowych. — 
Zabobony i czary. — Autosuggestya w praktyce lekar
skiej. — Przypadki śmierci wskutek autosuggestyi. — 
Nagłe uzdrowienie sparaliżowanego. — Czem się tłu
maczy wielka ilość uzdrowień w czasie rewolucvi. — 
Przypadłości nerwowe i ich źródła. — Autosuggestya 
jako środek leczniczy w tej dziedzinie. — Autosugge
stya w życiu codziennem. — Rozstrój i kaprysy, zły hu
mor i zniechęcenie. — Sposób pozbycia się tych wad. — 
Skłonność do irytacyi, zgryźliwość. — Rady przeciw 
temu. — Brak zamiłowania do pracy i obowiązków. — 
Następstwa tegoż. — Środki. — Jak się zachować wo
bec pracy, która wydaje się nam za trudna. — Speku
lanci dążący do osiągnięcia wielkich zysków małym wkła
dem. — Stosunek pracy do nagrody. — Prawo przy
rody. — Niewłaściwa zazdrość. — Skąd się biorą u tra- 
cyusze. — Dlaczego dorobkiewicz nie jest utracyuszem. — 
Najpewniejsza droga do dobrobytu. — Przykłady z ży

cia narodów. — Milionerzy. — Ich tajemnica).

W życiu codziennem słyszy się niemal na ka
żdym kroku o tak zwanej wyobraźni. Ten wy-
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obraża sobie — mówi ktoś do nas — że jest 
wielkim poetą, tamten, że prześladuje go los, 
ów, że zmówiły się na niego wszystkie choroby 
i prześladują go i t. d. Każdy prawie człowiek 
wm aw ia w  siebie coś, co wcale nie istnieje 
i wierzy święcie, że tak jest, a nie inaczej i od
pow iednio do tego czuje się szczęśliwym lub 
nieszczęśliwym. M ożna bowiem wmówić w sie
bie — wszystko.

Pewien bogaty człowiek, nie mając nic do ro 
boty, począł z wielkiem zamiłowaniem rozczyty
wać się w książkach lekarskich i wyobraził so 
bie wkrótce, że zgłębił całą tę olbrzymią naukę 
i zna się na wszystkich chorobach. W  nastę
pstwie tego, począł badać siebie sam ego i zna
lazł istotnie cały szereg dolegliwości, jak kamienie 
nerkowe, cukrzycę, gift i wiele innych, podczas, 
gdy oczywiście był zdrów  jak rydz. Prześw iad
czenie, że podlega tym chorobom  było tak silne, 
że istotnie odczuwał cierpienie, stracif apetyt, 
wychudł i dzięki tylko usilnym zabiegom  leka
rzy, zdołano go doprow adzić do normalnego 
stanu zdrowia. H ipochondryków  takich mamy 
naokoło nas bardzo wielu. Ten skarży się na 
żołądek, ów na serce, tamten na reumatyzm, 
a w istocie są  to tylko urojenia, a właściwie 
mówiąc, wyniki autosuggestyi.

Kto nie wierzy w to, niech spróbuje wmówić 
w siebie, że jest chory, a niebawem  nastąpią
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u niego objaw y słabości. Mniejszem niebezpie
czeństwem można w ykonać inną próbę, a mia
nowicie: niech wmówi w siebie, uwierzy w  to, 
że nie uśnie tej nocy naprzykład do godziny d ru 
giej. W ynik tej próby przekona nawet najbar
dziej zagorzałego niedow iarka o potędze sugge- 
styi. O wiele łatwiejsza i pew na zupełnie, a nie
szkodliwa, jest jeszcze jedna p róba: Powiadam 
sobie: jutro o 4 rano zbudzę się. W i e r z ę  
w to, że się zbudzę. I istotnie budzę się, patrzę 
na zegarek — czwarta, punktualnie czwarta!

Piszący te siow a, będąc zajęty przed kilkoma 
laty przy nocnem wydaniu pisma, stosow ał tę 
metodę z wielkiem pow odzeniem  i był więcej 
pewny, że zbudzi się na czas drogą autosug- 
gestyi, niż gdyby był zdał się na budzik. A do
dać trzeba, że godziny wstaw ania nie były ure
gulowane. Raz było trzeba zerwrać się o drugiej 
w nocy, drugi raz o trzeciej, inny o dwunastej 
i t. d., stosownie, jak oznaczono termin depesz 
telefonicznych.

Syn pew nego leśniczego zajmował się w wol
nych chwilach wypychaniem ptaków  i używał 
do tego arszeniku. Poniew aż w jego mieszkaniu 
panow ał dość wielki nieład, spostrzegł on pe
wnego razu, że arszenik dostał się do jego po
trawy, którą właśnie był spożył. Przelękniony 
ogromnie, począł w ertow ać w leksykonie i do
wiedział się, że to trucizna. Zastosow ał nawet
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odpow iednie środki przeciw  tego rodzaju otruciu, 
ale nic nie pom agały. Niebawem  wystąpiły sym
ptom y otrucia i nieszczęśliwy w śród strasznych 
boleści musiał położyć się do łóżka. Przyw ołany 
lekarz zbadał chorego bardzo dokładnie i po d 
padł w pew ną wątpliwość, co do otrucia, w sku
tek czego rozpoczął wypytywać domowników, 
czy istotnie na stole młodego chłopaka był ar- 
szenik. I ku wielkiemu zadowoleniu dowiedział 
się, że nie dawniej jak przedwieczorem, żona le
śniczego, obaw iając się, aby które z dzieci nie 
zabrało arszeniku, uprzątnęła go ze stołu syna, 
a owe okruchy, które dostały się do potraw y 
były — najzwyczajniejszym gipsem. Po stwier
dzeniu tego objaw y zatrucia ustąpiły zupełnie 
i chory wstał z łóżka.

W  innym w ypadku pewien leśniczy strzelił do 
kłusownika, celując pod  nogi, aby go tylko zra
nić i nie dopuścić do bronienia się. Kula jednak 
poszła całkiem nizko i trafiła w obcas kłusownika, 
nie zadrasnąw szy mu naw et skóry. Postrzelony 
oczywiście padł odrazu na ziemię i począł krzy
czeć i jęczeć, że kula strzaskała mu przedudzie. 
Obiem a rękam a Chwycił więc zranioną nogę, a ję
cząc okropnie z bolu, nie mógł w stać w żaden 
sposób . Dopiero, gdy zabrano go na nosze i od
staw iono do domu, by ranę zaopatrzyć, okazało 
się ku wielkiemu zdumieniu wszystkich, że rany 
żadnej niema.
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Z okazyi występów głośnego suggestyonisty 
p. K. R. we Lwowie, opowiadał mi jeden ze 
starszych dziennikarzy, który żyje i dlatego nie 
wymieniam jego nazwiska, że pewnego razu wy
obraził sobie, jakoby cierpiał na wadę serca. 
Wyobrażenie to potęgowało się do tego stopnia, 
że musiał w końcu udać się do lekarza specya- 
listy, aby go zbadał. Istotnie lekarz stwierdził, 
że pacyent nie zdradza najmniejszych skłonności 
do tej choroby. Nigdy też w ciągu 60-letniego 
życia nie zauważył pacyent najmniejszej wady 
we funkcyi swego serca. Mimo to jednak upor
czywa myśl powróciła niebawem i pacyent isto
tnie dostał ataku sercowego. I ataki te byłyby 
się może powtarzały i wpędziły go do grobu, 
gdyby mądry i doświadczony lekarz nie był od
krył przyczyny, którą była autosuggestya. Od 
tego czasu dotycząca osoba cieszy się najzupeł
niejszym zdrowiem.

Przykłady te świadczą najwymowniej, że czło
wiek może wmówić w siebie najrozmaitsze cho
roby. I jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład: 
Opowiadał mi Dr. S...

Byłem wówczas lekarzem wojskowym, stacyo- 
nowanym w małej mieścinie na prowincyi i na
gle — nie wiem, skąd mi się to wzięło, odkry
łem w sobie wadę serca. Odkrycie to przestra
szyło mnie ogromnie. Postanowiłem na razie za
chować jak najściślejszą dyetę, a więc unikałem

________
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wszystkich potraw  i trunków  podniecających 
przez dosyć długi czas. Mimo to jednak obaw a 
nie ustępow ała, a ciągłe badania pulsu przeko
nywały mnie, że dzieje się coraz gorzej, aż osta
tecznie wziąłem urlop, zaliczkę i pojechałem do 
W iednia, by zasięgnąć porady najwybitniejszych 
profesorów . Straciłem dw a dni czasu, nim na
reszcie doczekałem  się swojej kolei u jednego 
ze starych i sławnych eskulapów, który zbadał 
mi puls i orzekł: siedm dziesiąt dziewięć.

— Przepraszam  pana radcę, ośm dziesiąt dwa.
— A to pan wie lepiej... Nie trzeba więc było 

fatygow ać się do mnie. Żegnam. Na drugi dzień 
poszedłem  do innego specyalisty, nie przyznając 
się, że sam lekarzem jestem i ten zbadai mnie 
bardzo powierzchownie, zapisał receptę i kazał 
przyjść nazajutrz. Jakże jednak się zdziwi
łem, czytając receptę, przepisującą kilka zu
pełnie prostych środków , jakie ordynuje każdy 
najpospolitszy lekarz! O pow iadam  całą tę histo- 
ryę jednem u z kolegów, z którym się przypa
dkowo spotkałem, a ten mnie wyśmiał1 i — za
brał ze so b ą  prawie przem ocą do jakiejś restau- 
racyi, gdzie zabawialiśm y się do drugiej w nocy.

— No, a teraz wierzysz — powiedział do 
mnie, na drugi dzień — że masz serce jak 
dzwon, inaczej byłby ci zaszkodził alkohol z pe
w nością. Byłem jednak z góry pewny, że cała
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twoja urojona choroba polegała jedynie na auto- 
suggestyi.

D rogą autosuggestyi można również pozbyć 
się choroby, oczywiście w granicach fizycznej 
możliwości, a w wielu w ypadkach należałoby 
dopatryw ać się — cudu. W szelkie bowiem cu
downe uleczenia przekazane nam przez czasy 
starożytne i średniow ieczne nie były niczem in- 
nem, jak tylko zastosowaniem  suggestyi w ró 
żnych jej odłamach. W szystkie religie św iata 
mają swoje przedm ioty działające cudownie. Czy 
to jest chorągiew Mahometa, strzęp z dywanu 
w świątyni K aaba w Mekce, ząb Budhy, resztki 
świec z kościoła G robu C hrystusowego w Jero
zolimie — mniejsza o to. Cuda istnieją i naw et 
kościół katolicki stawia je w rzędzie dogmatów. 
Kościół ten uczy, że jedynie jego wyznawcy znaj
dują się w łasce Boga. Czy możliwem byłoby 
w obec tego, aby działy się cuda w świątyniach 
odszczepieńczych lub pogańskich ? Czy też w ska
zuje to dowodnie, że działa tu siła duszy ludz
kiej, siła woli, innemi słowy autosuggestya. 
Świadczy o tern również i ta okoliczność, że wszel
kie cudow ne relikwie, to po największej części 
falsyfikaty. Dowiedziono bowiem, że istnieje kilka 
czaszek jednego i tego sam ego świętego. A zre
sztą, chociażby to były autentyczne kości, to czy 
m ogą one jako przedm iot m artwy wywierać jaki
kolwiek w pływ ? Religia uczy, że Pan Bóg za
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spraw ą dotyczącego świętego działa cud. M o
żliwe ! Ale cud ten nie byłby możliwy bez w spół
udziału człowieka. „Idź, w iara tw oja cię uzdro
wiła" pow iedział Chrystus do trędow atego. Nie
dow iarek nie byłby był uleczony.

Czyż więc nie potwierdził sam C hrystus ist
nienia suggesty i?

Olbrzymie tłumy, które oblęgają cudow ne miej
sca, jakieś święte źródła, sadzawki, np. na Skałce 
w Krakowie, myją się w wodzie zupełnie zwy
kłej, jak w  każdej innej sadzaw ce i doznają 
ulgi w rozmaitych cierpieniach. Z w iarą w sku
tek, całują kamienie święte i relikwie i nie do
znają zaw odu, o czem św iadczą niezliczone w ota 
w takich miejscach. Co ich uzdrowiło ? Kostka 
świętego, czy martwy kam ień? Nie! Siła uzdra
w iająca nie tkwi w martwych przedm iotach, lecz 
w duszy chorego. W zrasta ona do takiego na
pięcia, do takiej potęgi, że zdolna jest uleczyć 
chorobę i to nieraz w  ciągu jednej chwili.

Kto kiedykolwiek zawadzi o Lourdes we Fran- 
cyi, niech nie zapomni obejrzeć groty, w której 
wetknięto wielką ilość tak zwanych kul, na któ
rych opierają się ułomni. Kule te pozostawili tu 
ci, którzy przywlekli się do św iętego m iejsca 
z chromemi nogami, o kulach, a odeszli bez 
tych kul, bo im były już zbyteczne. Dziwne, do
praw dy dziwne uczucie ogarnia człowie&a na

Potęga suggestyi.
2
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widok tych namacalnych dowodów istnienia 
cudu.

Do tej kategoryi zaliczają się również zaba- 
bony i czary, praktykowane jeszcze wśród na
szego ludu na wielką skalę. Sam byłem świad
kiem nader ciekawego zdarzenia na wsi. Jak 
wiadomo, lud odżywia się nie bardzo hygieni- 
cznie. Nie zwraca się tu uwagi na jakość po
karmu, lecz na ilość. Zjeść cobądź! „byle ma
ciek (żołądek) był pełny". Wskutek rozepchania 
żołądka, brak doboru pokarmu (np. kwaśne 
mleko po gruszkach lub śliwkach, niedojrzałe 
owoce i t. p.) ludzie cierpią bardzo często na 
organa trawienne, a głównie na kurcze żołą
dkowe, które pochodzą z „uroków". Ktoś za- 
zionął i „uroki" na poczekaniu. „We środku 
prze, że mało duszy z człeka nie wyprze" i trzeba 
znachorki, żeby węgle zrzuciła. Owóż pewnego 
razu dostał uroków pewien 18-letni chłopak, 
i wśród okropnych boleści wił się na ziemi i ję
czał w niebogłosy. Aż oto przywołano sąsia
dkę, która rozżarzyła węgle, odliczyła z nich 
piętnaście wstecz i wrzuciła do miski wody. 
W ody tej łyknął trzy razy chory i w przeciągu 
paru minut był zdrów jak ryba!

W jednym z powyższych przykładów w spo
mnieliśmy, że jeden sławny lekarz zapisał pa- 
cyentowi bez zbytniego namysłu jakieś tam zu
pełnie pospolite lekarstwo i ordynował dalej ze



spokojnem  sumieniem, bo był pewny, że lekar
stwo to pom ódz musi. Jeżeli pacyent przyjechał 
do niego setki mil, to widocznie wierzy, że bę
dzie uleczony. I kto wie, czy pacyent ów nie za
stanaw iając się nad w artością zaordynowanego 
lekarstw a, nie byłby był uzdrowiony już przez 
sam ą autosuggestyę.

Przew ażna część lekarzy tak zwanych parta
czy, postępuje w ten sposób. Zapisują oni ten 
lub ów środek i wm aw iają w  pacyentów, że po
skutkow ać musi. Jeżeli chory uwierzy, to oczy
wiście pom oże mu to doskonale.

Jeżeli więc jesteś przekonany, że szklanka w ody 
z sokiem malinowym — przepisana ci jako 
tajemnicze niezaw odne lekarstw o pom oże ci 
w  cierpieniu, to wypij, a — będziesz zd ró w !

A utosuggestya wywoływ a o wiele jeszcze do
nioślejsze skutki, a naw et pow oduje śmierć. 
W  tym samym dniu, w  którym to piszę, przy
niosły gazety w iadom ość o większym pożarze 
w  miejcowości kąpielow ej: Truskaw iec. Owoż 
podczas tego pożaru umarła nagle jakaś ko
bieta — tknięta apopleksyą. Fizycznej przyczyny 
ku temu nie było żadnej, bo ani nie zapaliło się 
na niej ubranie, ani uderzyła jej belka, ani jej nikt 
nie potrącił. D ostała ataku z przestrachu, który 
znowu nie jest niczem innem jak tylko rodzajem  
autosuggestyi, określony przez niemieckich psy
chologów , mianem „Schrecksuggestion". Ktoś

2*
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sobie w yobraża, że katastrofa, która go nagle 
zaskoczyła, jest tak olbrzymią, że jej nie znie
sie.

Pewien młody człowiek zmuszony był poddać 
się operacyi nadw yrężonej nogi. Słyszał on przed
tem, że nieraz zdarzają się w ypadki śmierci pod 
działaniem chloroformu i rzeczywiście bardzo się 
tego obawiał. Po bardzo długich korow odach i za
pewnieniach, że mu to nic nie zaszkodzi, zgodził 
się nareszcie i lekarze, aby go dostatecznie uspo
koić, dali mu naprzód chustkę na głowę, a po
tem mieli zamiar użyć chloroformu. Niestety, 
młodzieniec w tej chwili dostał ataku sercow ego 
i umarł, chociaż nie zastosow ano ani odrobiny 
chloroformu. A utosuggestya była tu przyczyną 
śmierci w sposób bardzo dow odny i prawdziwy. 
Przestrach może również uzdrowić nagle czło
wieka. Zdarzyło się pew nego razu w Berlinie, 
że do mieszkania człowieka, który miał sparali
żowane nogi wpadli włamywacze i chcieli go 
zamordować. Jedna chwila jednak wystarczyła 
ku tem j, aby chory, zapomniawszy o swej sła
bości, uwierzył, że ma nogi zdrowe — i stało 
się. Zerwał się ze swego fotelu, uciekł do kąta, 
chwycił rewolwer i obronił się.

Przykładów  takich można przytoczyć setki i nie 
wątpię, że każdy z czytelników przypomni sobie 
ich wiele z w łasnego doświadczenia. Ograni
czamy się więc i podajem y tu zdania niektórych
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pow ag o autosuggestyi. I tak, wielki filozof nie
miecki Immanuel Kant, w ydał broszurę o wiele 
jeszcze wcześniej, niż zaczęto mówić o auto
suggestyi, bo w r. 1794 i opow iada w niej o po
tędze umysłu i opanow aniu przez wolę uczuć 
chorobliwych stanów  duszy i podaje wskazówki 
praktycznego zastosow ania autosuggestyi.

Dr. C. W. Huferland, autor głośnego dzieła 
„M akrobiotik44, pisze w  r. 1824: „Suggestya może 
wywoływać choroby, zarów no jak może je le
czyć, może zabijać i od śmierci w ybaw iać. Bo 
czyż w ypadki dnia nie przekonyw ują nas, że 
z pow odu przestrachu lub innych tym podo
bnych objaw ów  m ożna oślepnąć, ogłuchnąć, do
stać ataku epileptycznego, paraliżu, w ybuchu 
krwi i wielu innych doznać przypadłości, a na
wet um rzeć? A z drugiej strony, ileż to chorób 
zostało uleczonych przez radość i podniesienie 
d u ch a?  Pewien lekarz francuski stwierdził, że 
w skutek niezwykłego podniecenia w czasie wiel
kiej rewolucyi tysiące chorych wyzdrowiało, zwła
szcza chorych na tle nerwowem. Nie posunę się 
wcale za daleko twierdząc, że przew ażna część 
chorób nerwowych ma swoje źródło w słabości 
i nieodporności ducha44.

O ileż to zmieniło się od  tego czasu na gor
sze. Najnowsze czasy obfitujące w  tyle w yna
lazków i przew rotów  zostały określone wiekiem 
nerw ow ości. W arstw y inteligentne pędzą życie



22

nerwowe, nie dziw więc, że wzmógł się cały 
szereg chorób nerwowych i niedomagam Biada 
temu, kto nie zdaje sobie spraw y z autosugge- 
styi i oczywiście suggestyi obcej, o której będzie 
m owa poniżej!

Ludzie, pracujący umysłowo, nadw yrężają swoje 
nerwy i czynią je przez to podatnym i przypa
dłościom chorobowym , a z drugiej strony w sku
tek wysokiej kultury umysłowej, wykształcają 
siły sw ego ducha przez ciągłe ćwiczenie. Duch 
ten więc działa o wiele intensywniej, a więc 
i autosuggestya jest przystępniejszą.

W skutek niezwykłego rozwoju i ustawicznych 
natężeń pojaw iają się tak zwane choroby ducha, 
a te jak wiadomo, są  o wiele straszniejsze, niż 
choroby ciała, że wymienimy tu tylko niezado
wolenie z życia, zwątpienie, rozpacz i i.

W  ostatnich czasach rozeszły się w całym 
świecie miliony egzemplarzy książek prostego 
myśliciela am erykańskiego P. M oulforda, który 
poruszył najżywotniejszą kwestyę bieżącej chwili 
i podał „rady przeciwko śm ierci" oraz „sztukę 
życia“ polegającą na „mocy ducha". Pełno też 
podobnych publikacyi w literaturze angielskiej, 
francuskiej i niemieckiej. Cywilizacya niesie ze 
sobą wiele zła i zepsucia — trzeba więc środków  
zaradczych, trzeba doraźnych, prostych w skazó
w ek w  życiu codziennem, które coraz stają się 
uciążliwszem i nie każdy się ostoi, nie każdy wy-



trw a w walce o byt. Do walki tej uzbroić się 
trzeba w siłę ducha, w moc woli!

Przypatrzm y się bliżej życiu w jego codziennej 
szarości, zbadajm y i skontrolujm y własne nasze 
czyny. Zdarza się często, że ni stąd ni zow ąd opada 
nas znużenie, niechęć do pracy, ból głowy i to 
właśnie wtedy, kiedy jak najmniej mamy czasu. 
Nieznaczne te usterki nie pow inny by wcale za
tam ować naszych regularnych czynności, a je
dnak ktoś słaby duchem  powie sobie zaraz: 
,.Tak mi jakoś niewyraźnie, tak dziwnie. Jakaś 
ociężałość, może to choroba... T rzeba odpocząć 
chwilę, albo lepiej odłożyć na jutro. Robota nie 
zając... Zdrowie milsze mi nad wszystko i trzeba 
je szanow ać, bo gotow  jestem nabawić się czegoś 
gorszego14.

Zaprzestaje więc pracy, a mimo to ociężałość 
nie mija. W yradza się natom iast jakiś niepo
kój, coś jakby przestrach przed czemś i wyrzuty 
sumienia, jednem  słowem człowiek ten traci hu
mor i pogodę umysłu — jest nieszczęśliwy.

Inaczej jednak postępuje człowiek energiczny, 
tęgi duchem. Gdy mu coś tam dolega, pomyśli 
sobie: „Ach, głupstw o! Boli głowa, no to boli 
i przestanie, niema czem się martwic a zresztą 
szkoda czasu myśleć o tern44.

I nie myśli. Zignorował dolegliwości drobne, 
zapomniał o nich i pracuje dalej, a gdy potem 
oblicza, ile zarobi! za ten czas, ogarnia go pe-



24

wne zadow olenie i usuw a resztę nieprzyjemnych 
dolegliwości.

Gorszeni jeszcze złem jest rozstrój, albo tak 
zwany zły humor, który zatruw a życie nietylko 
dotyczącej osobie ale i otoczeniu. Jeżeli istotnie 
wywiązują się poważniejsze zaburzenia na tle 
nerwowem, to oczywiście należy udać się do le
karza o poradę. Ale jeżeli to tylko kaprys lub 
zgryźliwe usposobienie, śledziennictwo, to zapo- 
mocą autosuggestyi bardzo łatwo pozbyć się tej 
przykrej wady.

Pierwszym krokiem  ku temu, jest oczywiście 
dokładne poznanie sam ego siebie. Przedew szyst- 
kiem należy uznać, że ów zły humor, kaprys 
i t. p., wynika ze złego przyzwyczajenia, z braku 
w ykształcenia charakteru. Rzeczy takie nie ozda
biają człowieka. Ludzie kapryśni, zgryźliwi, by
wają wciąż ignorowani bądź to znienawidzeni. 
T ak naprzykład, zawsze źle usposobiony kupiec 
pozbaw ia się wkrótce klienteli na rzecz sąsiada 
uprzejmego. Możliwe, że ów kupiec nie ma po
jęcia, dlaczego tak sie stało i przekonuje się o tern 
dopiero z praktyki, ale za późno. A przecie już 
z młodości należało wynieść naukę.

Oczywiście, wady tej trudno się pozbyć odrazu, 
gdyż przyzwyczajenie, pow iada przysłowie, staje się 
drugą naturą. Przy dobrej jednak woli i zaparciu 
się sam ego siebie można wkrótce, aczkolwiek
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powoli, lecz systematycznie wyplenić złe wady 
i przywary.

Ile to razy słyszymy zdanie: ukąsiłem się w  ję
zyk... Znaczy to, że ktoś już już mial na języku 
jakieś niebaczne słowo i w ostatecznym mo
mencie powstrzym ał je i cofnął, a natom iast w y
raził się prawidłowo, uprzejmie. To samo d o 
tyczy codziennych, drobnych czynności. Nieraz 
ktoś stanął tuż pod  progiem pokoju śn iadanko
wego, lecz w ostatniej chwili przypomniał sobie, 
że gdy tu był ostatnim razem, nie wyszło mu to 
na dobre. W ypił kieliszek wódki, przekąsił ja
kąś niestraw ną kanapkę, popił piwem i — stra
cił potem  apetyt do obiadu, popołudniu bolała 
go głowa, więc musiał położyć się na godzinę 
albo dwie. Stracił więc czas, nabawił się bolu 
głowy i ociężałości... W spom nienie to wzbudzone 
w ostatniej chwili odciąga go więc od handelku 
i jeżeli przyzwyciężył się, wów czas m ożna o nim 
powiedzieć, że istotnie posiada silną wolę, która 
i w  ważniejszych w ypadkach życiowych, utrzyma 
go na właściwej, prawej drodze.

O bok tak zwanego złego hum oru wielką w adą 
jest skłonność do irytacyi na każdym kroku 
i niezadowolenie ze wszystkiego. P ad a  deszcz — 
ile , obiad nie taki, jaki być powinien — źle i tak 
dalej i tak dalej. Gdy się jednak bliżej nad tern 
zastanowimy, to człowiek, który się złości, że 
m ucha lata po pokoju, że tam ktoś na drugiem
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piętrze gra na fortepianie jest śmiesznym i nie
rozumnym. Niech sobie m ucha lata! Człowiek 
jest w obec niej istotą potężną i nie przystoi mu 
walczyć z takiem marnem stworzeniem, wywracać 
krzesła, gonić, w spinać się za nią i irytować się 
przy tern z wielką szkodą dla zdrowia.

Zniecierpliwianie ma swe podłoże na gruncie 
nerwowym, to praw da. Lecz choćby to naw et był 
stan poważnie chorobliwy, uleczyć go można 
drogą autosuggestyi, o czem poniżej będzie mowa. 
Głównie jednak idzie o to, aby się podobne uspo
sobienie nie spotęgowywało z dnia na dzień, 
nie opanow ało woli człowieka. Przezwyciężać się 
trzeba odrazu w najdrobniejszych szczegółach 
życia. W szystko, co około nas się dzieje należy 
bądź ignorować, badź uchylać, bądź wreszcie 
naginać na sw ą korzyść. Żeby zdanie to było 
należycie zrozumiane, podajem y przykład. Na 
dworze pada deszcz. Pan X. patrzy przez okno 

jest bardzo z tego niezadowolony. Irytuje go 
to, wolałby piękną pogodę, słońce. Jest więc 
uposobiony ponuro, nieznośnie, dobry hum or 
znikł, chęć do pracy uciekła, ogarnia go nuda 
i cierpi.

Pan Y. natom iast wyjrzawszy przez okno, 
pomyśli sobie: jak to dobrze, że deszcz
pada i odświeża rośliny, oczyszcza powietrze 
z kurzu. Krople padają miarowo, regularnie, zdaje 
się że to jakieś struny wyciągnięte przez prze-



strzeń. A tam na dole błyszczą kałuże, jak mi
niaturowe jeziora a rynsztokiem w oda leci sp ie
niona, jak rzeka górska...

A za tern i deszcz ma swoje zalety, jest naw et 
zajmujący, w prow adza na świat pewne urozm ai
cenie.

Człowiek, który tak myśli i pojmuje rzecz, nie 
straci wcale dobrego uposobienia, humoru, nie 
odczuw a przykrej nudy i zniechęcenia. Źe wielu 
bardzo wielu jest takich, przekonać się można 
z książek. Nie ma poety, pow ieściopisarza, no
welisty, któryby nie zachwycał się — deszczem. 
A więc to, co dla jednych jest przykrem, nie- 
znośnem, dla drugich jest zajmującem, przyjem- 
nem i może nawet w prow adzić w stan zachwytu.

Utrapieniem ludzkości jest również brak zami
łowania do tego, co się czyni, co się w ykonać 
musi z racyi przyjętego na siebie obowiązku. 
P laga ta panuje zarówno w zaw odach wolnych 
jak i w stałych. Szewc naprzykład ma robić ob- 
stalow ane buty i — bierze się też gorliwie do 
roboty, ciesząc się, że po jej ukończeniu otrzyma 
om ówioną zapłatę. P raca za tern będzie dla niego 
bardzo mitem zajęciem i ani się spostrzeże, 
kiedy ją ukoczył. Inaczej jednak pójdzie ta sam a 
robota, jeżeli zapłatę weźmie z góry i oczywiście 
zaraz się jej pozbędzie. Zdaje mu się bowiem 
ciągle, źe pracuje za darmo, że z tego nic mieć 
nie będzie i dlatego zniechęca się do pracy, od -
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kłada ją naw et i — proszę o to zapytać p ierw 
szego lepszego rzemieślnika! wolałby był zrobić 
dwie pary butów, nie zapłaconych z góry!

Ten sam stosunek zachodzi u ludzi, zajętych 
stale w fabrykach, różnego rodzaju przedsiębior
stwach, biurach, urzędach itp. Brak pilności i gor
liwości w  wykonywaniu przyjętych na siebie obo
wiązków mści się nie tyle na pracodawcy, ile 
na robotniku samym. U niego każda godzina ma 
co najmniej dziesięć kw andransów , a dzień, jak 
to mówią, rokiem się staje. A p raca?  Jest ona 
dla niego męką i piekielnem udręczeniem! Każdy 
przedsiębiorca, każdy szef biura, nie znosi pra
cownika, który patrzy ciągle na zegarek, w zdy
cha, poci się i męczy! A przecież ta sam a p raca  
może być dla niego wielką przyjemnością, a czas 
mógłby zlecieć jak jedna chwila. Gdyby... gdyby 
było zamiłowanie do tej pracy, chęć dobra i p o 
czucie obowiązku!

Dła tych wszystkich nauka o suggestyi może 
być zbawiennem  lekarstwem i nieocenionem do
brodziejstwem, jeśliby zechcieli zastosow ać ją  
w praktyce!

Zam iast dręczyć się zniechęceniem, czyż nie 
lepiej powiedzieć sobie: „To zrobione być mu s i ,  
a więc, z r o b i o n e  b ę d z i e !  I im lepiej i wcze
śniej ukończę pracę, tern większe będę miał za
dowolenie". Silna wola i c h ę ć  dobrowolnego
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przystosow ania się do konieczności ułatwi pracę
0 połowę!

Komuś znowu wydaje się praca za ciężka, 
przechodząca jego siły. Jeśli tedy ów ktoś nie 
posiada siły woli, nie ma charakteru — zniechęci 
się i da pokój. Ale człowiek z charakterem
1 silną wolą powie sobie: Nie święci garnki le
pią... P raca ciężka? A no, niech będzie. Spró
buję. Inni ludzie pracują o wiele ciężej i żyją. 
Czemuż ja nie mam podołać temu, co oni czy
nią. A zresztą chociażby i za trudno było, to 
skoro mi się sztuka uda, będę miał zadowolenie 
że zdołałem się przem ódz nietylko w  rzeczach 
powszednich, ale i większych, ważniejszych"!

W  jednym z poprzednich ustępów  wspom nie
liśmy o kategoryi ludzi, którzy pragną, aby „pie
czone gołąbki same leciały do gąbki", czyli 
innemi słowy, chcą zdobyć jak najmniejszym 
wysiłkiem, jak największy zysk. Z asada ta jest 
bardzo m ądra i pożyteczna aczkolwiek nie brak 
myślicieli, którzy określili ją nie bardzo chw aleb- 
nem mianem -  prostytucyi. (G ide: „Solidaryzm"). 
Nie wchodząciw  głębsze znaczenie tej zasady po
wtórzyć tu trzeba, że jest ona nietylko w ygodna 
ale i pożyteczna Na niej polega cały szereg wy
nalazków w rozmaitych dziedzinach.

Na przykład. G ospodarz, chcąc mieć mąkę 
z ziarna, musi to ziarno zemleć na żarnach, to 
jest obracać rękom a kamień. P raca to żm udna
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i niespora. Aby ją uprościć i ulżyć sobie, buduje 
w iatrak na wzgórku i zaprzęga do pracy obcą 
siłę — wiatr, który go znakomicie wyręcza. Uła
twioną więc ma tę pracę, ale po bliższem roz
patrzeniu przekonam y się, że uproszczenie to 
nie jest bardzo znaczne, jeżeli uwzględnimy sumę 
wyłożoną na budow ę mechanizmu.

Jednakże tego rodzaju spraw y nie należą do 
naszego zakresu. Nam idzie tu o inny rodzaj za
sady, obowiązującej tam, gdzie wykluczone są 
wszelkie ułatwienia na drodze prawidłowej.

P rzykład: Literat A. posiada talent, ale mimo to 
łoży wiele kosztów  i trudów  na ustawiczne kształ
cenie się, wskutek czego i prace jego mają 
większą w artość i lepszy pokup N atom iast lite - 
rat B. również posiadający talent, nie dba o dal
sze kształcenie się, i zamiast czytać, podróżow ać, 
uczyć się, siedzi całymi dniami w  kawiarni. 
A mimo to zazdrosnem  okiem spoziera na swego 
kołegę A, i nienawidzi go dlatego, że tamtego 
prace mają pokup, jego nie. Ów literat B. chciałby 
więc tanim kosztem zdobyć większy zysk, a to 
przecie jest fizyczną niemożliwością. Na jego 
drodze stanęło l e n i s t w o ,  wynikające z autosug- 
gestyi w ujemnym kierunku.

W nauce fizyki obowiązują ścisłe i niezbite 
reguły: Nic nie może się stać samo przez się, nic 
nie wykona pracy bez zużycia ku temu odpo- 
wiednej energii.



Kamień rzucony w górę poleci tylko do ta 
kiej wysokości, do jakiej działa siła wyrzucająca.
0  ilości i jakości zwykłej energii zależy skutek 
pracy w stosunku proporcyonalnie prostym, a nie 
odwrotnym .

Przy budow ie kolei pracuje inżynier i prosty 
robotnik . Pierw szy atoli w ciągu jednej godziny 
zarabia dajmy na to 10 kor., drugi 30 hal. Ale 
ten drugi spotrzebow ał na swoje wykształcenie 
zero czasu, a pierwszy lat p ię tnaśc ie! Gdybyśm y 
więc dołączyli część czasu spotrzebow anego 
przez inżyniera na naukę i oczywiście część wło
żonej pracy przez te lat piętnaście, to końcow e 
cyfry wyniku pracy.obu zrównałyby sie ze sobą, 
czyli że praca prostego robotnika zrównoważy
łaby pracę inżyniera tak  co do czasu, jak i zu
żytej energii i wreszcie co do płacy.

Ludzie jednak w  rachubę tego nie biorą
1 wm awiają w siebie, że im się dzieje krz wda. 
T o ich trapi i dręczy. Zazdroszczą tym, którzy 
pozornie mniejszym wkładem  pracy zarabiają 
więcej. W skutek tego zniechęcają się ci nieroz
sądni do własnych zajęć oczywiście z w łasną 
szkodą.

Kto św iadom  jest praw  przyrody, kto wie, 
że tylko uczciwą pracą może dojść do majątku, 
zaszczytów, ten nie ogląda się na drugich, 
lecz pilnuje własnych obowiązków, pokonyw a 
w łasne przeszkody i idzie dalej i dalej pewien



że do celu dojść musi. Tylko człowiek głupi 
i ograniczony może zazdrościć majątku lub 
pow odzenia tym, którzy doszli do tego drogą nie
właściwą, jak kradzież, oszustwo, niedozwolone 
spekulacye. Złodziej bowiem nie jest właścicie
lem i panem  mienia pochodzącego z kradzieży 
i prędzej czy później odbiorą mu je i w trącą go 
do więzienia. Nie wyjdzie na pożytek nikomu 
grosz zdobyty łatwo, bez wyłożenia nań odpo
wiedniej sumy pracy. Ten bowiem, kto wygrał 
w iększą sumę na loteryi, roztrwoni ją z lekkiem 
sercem i wkrótce będzie uboższym  niż był przed
tem, podczas gdy ten, kto dorobił się kapitału 
pracą i oszczędnością, liczy się z każdym centem 
bo wie, jak wiele trudów  trzeba, by go zdobyć. 
W  tej kategoryi ludzi, wytykanych naw et jako 
niesympatycznych dorobkiewiczów, niema tak 
zwanych utracyuszów. Tymi ostatnimi są zazwy
czaj ci, którzy majątek zdobyli łatwo drogą wy
granej, lub spadku.

Pilność, wytrwałość, oszczędność, uczciwość 
itd. oto najprostsze i najpewniejsze sposoby do 
osiągnięcia dobrobytu, godności, zadow olenia 
z życia, jednem  słowem szczęścia!

To, co złe, przewrotne, lekkomyślne, leniwe, 
marne, prędzej czy później odpaść musi jak ro - 
baczliwy owoc, bo takie jest praw o przyrody. 
Co niedołężne to ginie, co zdrowe i silne to trwa.
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Rzućmy okiem na świat! Co się stało z Hiszpa
nią, w której ongiś słońce nie zachodziło. Ile nę
dzy i żebraków  widzi się w tym kraju obecnie. 
Ile też nędzy spotykam y we W łoszech. W  kra
jach tych każdy chciałby sztucznym sposobem  
dojść do dostatku. W praw dzie we W łoszech 
zmieniły się już o wiele stosunki od czasu, gdy 
w strząsnął narodem  ferment rewolucyjny, gdy op a
miętanie przyszło, nowe państw o wywiesiło sztan
dar pracy, energii życia!

Czem są naprzykład Cygani, którzy za czaro
dziejów uchodzą i w różą ludziom zdobycie ma
jątku, sławy, szczęścia. Jakże nędzne łachm any 
noszą jednak sami na swych grzbietach i w ałę
sają się po świecie jak uciążliwi żebracy.

A Polska! Czy nie zgubiło jej rozpasanie za 
czasów  saskich, złe przywary, lenistwo, gnu
śność, oglądanie się na pom oc obcą! Jakże ina
czej wygląda ona dziś po niewczasie niestety! 
Ile energii, ile mocy posiada naród polski, mimo 
że depce go niewola!

Narody, które toną w bezczynności i marzą 
o złotych gruszkach na wierzbie chylą się do 
upadku, giną marnie, a energiczne, inteligentne 
w spinają się coraz wyżej i wyżej. Porównajm y 
naprzykład z Hiszpanią, Portugalią, W łochami, 
Stany Zjednoczone Północnej Ameryki, gdzie 
wre iście m rówcza praca!

Potęga suggestyi. 3
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W  dzisiejszych czasach nie ma już cudow nych 
środków  do zdobycia dobrobytu, istnieją tylko 
sposoby: wykształcenie, zdolność i praca!

Żaden z am erykańskich milionerów nie zawdzię
cza swego majątku sztukom magicznym lub ta
jemnym jakimś siłom, lecz własnym zdolnościom 
i w łasnej pracy. I zapewne ani jeden z nich nie 
zaniedbał suggerować się latami całemi: „Będę
milionerem*.

I został nim, bo chciał i wytrwał w tern chceniu.





II. Zastosowanie praktyczne 
autosuggestyi.

Dwojaki sposób stosowania autosuggestyi. — Poznanie 
samego siebie, jako niezbędny warunek. — Wskazówki 
ku temu. — Ważność dotrzymania słowa sobie samemu. — 
Autosuggestya jako środek do wyrobienia w sobie 
energii. — Takt. — Plany przyszłości. — Ich niezbędne 
warunki. — Szczerość wobec samego siebie. — Środki 
pomocnicze w stosowaniu autosuggestyi. — W artość na
dziei. — Nierówność dróg ludzkiego życia. — Różnoro
dność dróg do osiągnięcia tego samego celu. — Skupie
nie siły woli w jednym kierunku. — Cuda fakirów. — 
Doskonałość Hindusów. — Pogląd Mulforda na autosugge- 
styę. — Siła przyciągająca. — Jak przyjść do majątku 

wedle zdania amerykańskich milionerów.

Przypominamy na samym wstępie, że doświad
czenia w dziedzinie autosuggestyi muszą być bra
ne ze strony bardzo poważnej z wykluczeniem 
jakichkolwiek żartów i bezmyślnej zabawki.

Przedewszystkiem należy sobie uprzytomnić ja
sno, co wogóle zamierza się uzyskać.

Autosuggestya może być stotowana drogą wy
perswadowania sobie czegoś. Ku temu niezbędna 
jest dokładna znajomość samego siebie, a więc



musi dotyczący człowiek znać doskonale wszyst
kie swoje wady.

Ludzi takich, którzyby znali dokładnie siebie 
sam ego jest na świecie bardzo mało. Ktoś nawet 
postawił maksymę, że poznanie samego siebie 
należy do największej sztuki.

W  życiu codziennem mamy do czynienia z ty
loma zdarzeniami na zewnątrz, że wręcz trudno 
znaleźć chwileczkę czasu do... wejścia w siebie 
i do oceny własnych czynności, o ile oczywi
ście skutek tych czynności obliczony jest 
na dalszą metę. Więcej jest na świecie ludzi ta
kich, który oceniają siebie samych błędnie i nie
właściwie.

Poznać siebie najłatwiej jest z czynów, tru
dniej nieco z pojęć, w yobrażeń i zasad, bo te 
m ogą być mylnie przez nas pojęte.

Zbytecznem byłoby dodaw ać, że do rozmyślań 
nad sobą samym nadają się najlepiej godziny 
ciszy, jak naprzykład tak zw ana szarów ka lub 
jakiś spokojny, odosobiony kąt, gdzie nic nie 
przerywa toku myśli.

Kim jestem ? — pytam się i ważę przeciętne 
czynności dnia, a potem zdarzenia nadzwyczajne, 
rachuję się po prostu ze sumieniem i odróżniam 
złe od dobrego, o ile oczywiście mogę to wszystko 
cdrazu uprzytomnić sobie w obszarze pamięci.

O wzór jakiś nieomylny, wzięty z otoczenia 
byłoby trudno w tym wypadku, trzeba więc stwo-
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rzyć go sobie samemu, ulepić z dodatnich cech
porów nać go ze sobą samym, począwszy od 

rzeczy drobiazgowych, a skończywszy na naj
bardziej poważnych. W ady w tym wypadku za
rysują się bardzo pokaźnie i poznam bez zbyt
niego natężenia swoje dobre i złe skłonności. 
Teraz należy postanowić, które w ady muszą być 
naprzód wyeliminowane. Najłatwiej zacząć od 
najdrobniejszych, bo nie spraw ia to zbytniej tru
dności, ale są  niektóre groźne i pozbyć się ich 
trzeba czemprędzej, bo wnet może być zapóźno.

Jeżeli naprzykład uznaje ktoś, że obok li
cznych w ad posiada za daleko posuniętą na
miętność palenia tytoniu i dowie się, że grozi 
mu lada dzień zatrucie nikotyną, to oczywiście 
musi zacząć od usunięcia tego nałogu. Ale jak 
zacząć? Czy odrazu? Bynajmniej. Powiem sobie: 
Dziś wypalę trzy cygara mniej i staram się o d o 
t r z y m a n i e  s ł o w a  sobie samemu. Na drugi 
dzień znowu ograniczę liczbę cygar względnie 
papierosów  i tak stopniowo aż do zera. Takie 
rozłożenie na raty zaprzestania palenia jest bar
dzo wskazane ze wzgędów hygienicznych w or- 
ganiźmie bowiem przyzwyczajonym do nikotyny 
i pozbawionym  jej nagle m ogą pow stać pewne 
zaburzenia, wprawdzie nie niebezpieczne, ale 
bądź co bądź niemiłe i lepiej ich uniknąć.

Oczywiście podaje w ypadek ten jako przykład 
jedynie. W ad, przywar, i nałogów posiada czło-
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wiek bardzo wiele i nie będziemy ich wszystkich 
wyliczać, bo zabrałoby to dużo miejsca i czasu. 
Każdy wie najlepiej co dla niego złe, a co do
bre, jeżeli rozumie się, wszedł dobrze w siebie 
i wyzbył się tak zwanych pojęć fałszywych.

W szystkie tedy wady, naw et najdrobniejsze 
należy usuw ać powoli, lecz systematycznie i wy
trwale. C o  r a z  s o b i e  p r z y r z  e k ł em,  t e g o  
d o t r z y m a ć  m u s z ę ,  gdyż inaczej postąpiłbym  
względem sam ego siebie nieuczciwie i niehono- 
rowo i musiałbym się wstydzić przed samym 
sobą. A w styd tego rodzaju jest bardzo dotkliwy.

Każdy może się wyleczyć z bojaźliwości, trwo- 
żliwości, nieśmiałości, niepew ności siebie i wielu 
innych ujemnych cech drogą autosuggestyi i prze
ciwnie, można w ten sam sposób  wyrugować 
z siebie bezczelność, ryzykowność, pyszałkow a- 
tość, zbytnią zarozumiałość i tak dalej.

W ielka sztuka jest, zachować drogę pośrednią 
między tymi przymiotami i wadami. Kto ją umie
0 tym mówimy, że posiada t a k t .  A człowiekowi 
z taktem wszędzie i zawsze musi być dobrze, 
N leży bowiem oceniać sw ą w artość rzetelnie
1 uczciwie i od tego nie odstępow ać ani na jotę. 
Patrzy ktoś na ciebie z góry — nie martw się 
tern, nie uginaj się. Niech cię to nie wytrąca 
z równowagi. Bądź uprzejmy, ale nie poniżaj się! 
Co praw da nie raz zdarzy się być naw et gru- 
bijaninem, ale wypadki takie należą do wyjątko-



w ych rzadkości. Miej sw oje w łasne zasady , sw oje 
zdanie, nie daj p o w o d o w ać  so b ą  lekkom yślnie bo 
cię to  pon iża!

Nie tu zresztą  m iejsce na tego rodzaju  roz- 
strząsan ia . W spom ieliśm y tylko m im ochodem
0 tern, n iejako dla p rzykładu . Jeżeli ted y  uw ażasz 
że braku je  ci taktu, p o s tan ó w  sob ie  niezłom nie 
że go w kró tce  zdobędziesz , w m ów  w  sieb ie prze-  
m ocą, że to stać  się m usi i oczyw iście w ytrw aj 
w  postanow ien iu  silnie i niezłom nie.

Skoro  człow iek poznał w szystk ie sw oje zalety
1 w ady  i w yrugow ał te ostatn ie to uczynił wielki 
krok  naprzód , obow iązku  jed n ak  w zlędem  sw ei 
przyszłości przez to nie w ypełnił. Bo m ożna być 
bardzo  uczciwym  i taktow nym  i td. i cieszyć się 
dobrym i skutkam i tego  w  teraźn iejszości, ale 
to nie w ystarcza. Człow iek m usi db ać  nietylko 
o teraźn iejszość, lecz głów nie i zasadn iczo  o przy
szłość.

1 tu au to su g g esty a  m oże dokonać praw dziw ych  
cudów .

Przedew szystk iem  należy ułożyć sob ie  pew ien 
plan  na przyszłość, w ytknąć jeden  głów ny cel i w iele 
pośredn ich , obm yślić ś ro d k i ku tem u, oczyw iście 
tylko m ożliwe i pevyne, a naw et p raw d o p o d o b n e . 
D o osiągnięcia  poszczególnych, p o śred n ich  ce 
lów  pow inno  się dążyć etapam i, pow oli, lecz 
w ytrw ale. Z naczy to, źe do tycząca jednostka  
9kieruje w szystkie sw oje myśli, p ragnienia, i czyny,



aby dojść z w szelką pew nością tam, gdzie się 
dojść powinno.

I ubiegną lata ani się spostrzeżemy, jak nasze 
plany, nasze zamiary ucieleśniają się, przybierają 
kształty realne.

Rozejrzej się czytelniku w kole swoich znajo
mych. Ile tam znajdziesz ludzi, którzy doszli do 
znaczenia i dobrobytu o własnych siłach, dzięki 
jedynie wytrwałości na drodze, którą sobie przed 
łaty wytyczyli. Motorem, który parł ich naprzód 
i naprzód była niewątpliwie autosuggestya, owa 
wiara, owa pew ność osiągnięcia zamierzonego 
celu.

Ileż to jednak ludzi grzęźnie w nędzy dlatego 
jedynie, że nie mieli wytycznych planów  na przy
szłość, bądź też że brakło im wytrwałości do 
w ykonania tych planów. Charakterystyczne „jakoś 
to będąie“ cięży nad ludzkością jak przekleństwo.

Pewien starzec opowiadał, że już od wczesnej 
młodości radzono mu, by przedsięwziął sobie 
jakiś cel, by pom yślał o tern, co będzie dalej. 
Lecz nie zważał na to, żył z dnia na dzień,
0 przyszłość się nie troszcząc. „Eh, co tam, przyj
dzie czas, to przyjdzie i rada na wszystko",
1 rzeczywiście przyszedł czas a znim i rad a : 
„Udaj się starcze do przytułku dla ubogich!“

Ale... ktoś sobie ułożył doskonały plan i sądzi, 
że to wystarczy. O, bynajmniej. Nawet i dobra
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chęć do jego wykonania, bez wytrwałości, nic 
nie znaczy!

Po ułożeniu planu należy się zastanowić, czy 
jest się w możności jego wykonania, ale w m o- 
ż n o ś c i  p e w n e j .  W szelkie nadzieje wygranej 
na loteryi nie wchodzą tu w rachubę, aczkolwiek 
leżą w sferze możliwości. Niechby ktokolwiek 
na to jedynie czekał, a w yszedłby na tern, że 
użyję otartego wyrażenia, jak Zabłocki na mydle.

Miał ktoś gotowy plan oddaw na, ale go za
niedbał i nagle chciałby go podjąć na nowo.

Dobrem  będzie dla niego w takim razie zesta
wienie, co zrobił, czego zaniedbał, wyniknie bo- 
bowiem jasno różnica i tylko dobrej woli p o 
trzeba, ażeby zaległości wyrównać. Tyko że lu
dzie w ocenianiu swoich zaniedbań i błędów  
zwalają zazwyczaj winę na osoby drugie, lub 
też na stosunki i jest im z tern wygodnie. Oni 
przecie niewinni! Taka obłuda wobec siebie sa
mego jest wręcz okropną i strzedz się jej na
leży wszelkiemi siłami.

W obec siebie samego trzeba być szczerym, 
jak na spowiedzi, jak przed lekarzem, gdyż ina
czej samemu sobie szkodę się wyrządzi.

Są i tacy ludzie, którzy w zaślepieniu błędów  
nie widzą i z tymi najgorzej. Cenią siebie nie
właściwie i błędnie, na czem oczywiście poznają 
się drudzy odrazu i czynią ich przedmiotem po
śmiewiska. A to bardzo przykre.
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Ktoś przekonał się z obrachunku ze samym 
sobą, że brak mu energii. Nie może naprzykład 
bronić się należycie przed stawianymi mu zarzu
tami, w towarzystwie obawia się wypowiedzieć 
słowo, ażeby kogo nie urazić, wobec przełożo
nych drży, krótko mówiąc jest niezdarą i wie 
sam o tern dobrze, próbował nawet „poprawić 
s ię“, ale w decydującej chwili brakło mu zaw
sze — odwagi. Cóż więc ma począć? Owóż prze- 
dewszystkiem należy odpowiednio do okoliczno
ści obrać sobie zdanie: „Muszę to znieść! albo 
muszę to uzyskać". Zdanie to trzeba powtarzać 
sobie ustawicznie, przy każdej sposobności, aż 
wreszcie „wejdzie mu niejako w krew", albo ina
czej wtłacza się w obszar świadomości powoli 
ale statecznie i dokonuje swego, to jest wywiera 
wpływ na charakter. Kiedy już dotycząca osoba 
u w i e r z y ł a  w to, że energiii jej nie brak — 
wówczas wszystkie jej myśli, wszystkie czyny 
lecą niejako prawem bezwładności w określo
nym kierunku. Nieśmiałość, niedołęstwo znika, 
a natomiast występuje pewność siebie, świado
mość własnej mocy i własnej godności. Nawet 
z wyrazu twarzy, blasku oczu, z postawy zau
ważyć można zmianę na lepsze.

Są osoby bardzo odporne na wpływy auto- 
suggestyi i dla tych potrzeba środka jeszcze ra
dykalniejszego, a mianowicie: Wypisują one so 
bie odnośne zdanie wielkiemi literami na
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kartce, przybijają na ścianie tak, aby je miały 
zawsze przed oczyma i pow tarzają je sobie 
z całą siłą woli tak długo, dopóki ostatecznie 
autosuggestya nie zacznie działania.

Jeżeli w między czasie następuje znużenie, to 
należy przerwać myśl na chwilę a skierować ją 
na inny przedmiot, by potem podjąć ją na nowo.

Pom ocną jest także luźna wyobraźnia. Chcę, 
pragnę, zdać egzamin i w tym punkcie powinny 
się koncentrować wszystkie moje myśli i dąże
nia. Ale myśli są  jak ptaki i rozsypują się po 
drodze za lada podejrzanem  poruszeniem. Owóż 
w takich wypadkach najlepiej zająć je nie istotą 
podjętego obowiązku, lecz jego dodatnimi skut
kami. W yobrażam  więc sobie, że egzamin już 
zdałem i rozkoszuję się tern błogiem uczuciem 
już naprzód, chociaż chwila ta jeszcze bardzo 
daleko. Takie naginanie myśli do radości i ucie
chy, takie rozkoszowanie się nadzieją ma bardzo 
ważne znaczenie. „Nadzieja jest matką głupich" 
pow iada głupsze jeszcze przysłowie, ale religia 
staw ia ją w rzędzie najwyższych cnót. Cały p o 
rządek społeczny runąłby, gdybyśm y wyelimino
wali z życia nadzieję. W  zastosow aniu autosug- 
gestyi odgrywa ona rolę pierw szorzędną i zasa
dniczą.

Nikt zresztą nie próbow ałby nawet ekspery
mentu z autosuggestyą, gdyby nie żywił nadziei 
w jej skutek.
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Bezow ocną byłaby, próba autosuggestyi 
z myślą: „uda się, lub nie uda — wszystko
jedno". Furtki tej „nie uda się“, nigdy pozosta
wiać nie trzeba. Kto taki ma zamiar, niech le
piej nie zaczyna.

Ćwiczenia w autosuggestyi wskazane są szcze
gólnie dla ludzi młodych, rozpoczynających życie 
„na w łasną rękę“. Chcę się wyspecyalizować 
w tym lub owym kierunku mego zawodu i mu
szę. Chcę zdobyć sobie znaczenie na polu nau- 
kowem, politycznem, literackiem, etc. i muszę. 
Ku temu zw rócę wszystkie moje pragnienia, 
wszystkie siły. Chcę być zamożnym, muszę osią
gnąć majątek, oczywiście drogą uczciwą. Życie 
ludzkie nie biegnie po jednej linii. Każdy człowiek 
ma drogę własną, która się przewija przez te 
same wprawdzie zdarzenia, co i drogi innych 
istot ale kształt jej jest oryginalny. Twierdził 
ktoś, że niema na świecie nosa, któryby był zu
pełnie podobny do jakiegokolwiek innego nosa.

To sam o powiedzieć m ożna o drodze życia 
ludzkiego.

Wynika stąd, że każdy człowiek musi mieć 
odrębne zupełnie i w łasne plany i idee. Autosug- 
gestya musi więc być stosow ana odpow iednio 
do znamiennych cech jednostki, do jej przyro
dzonych zdolności. T ak naprzykład ktoś posia
dający osobliwy pociąg do m alarstw a nie po 
winien przez autosuggestyę dążyć do osiągnięcia
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biegłości w innym jakimś kierunku np. w mu
zyce. Mający zamiłowanie do mechaniki nie 
powinien za pośrednictw em  autosuggestyi dążyć 
do uzyskania dyplomu doktora medycyny.

Cuda fakirów indyjskich polegają właśnie na 
ustawicznem ćwiczeniu woli i naginaniu jej w je
dnym kierunku. Oni istotnie posiedli moc naj 
wyższą, jaką tylko człowiek osiągnąć może, 
wznieśli się do wyżyn prawie nadziem skich, 
nadludzkich, duchowych a wznieśli się na skrzy
dłach doprow adzonej do m istrzostwa autosug
gestyi.

I inni przeciętni mieszkańcy W schodu zwłaszcza 
Hindusi mieli w pewnych wypadkach władzę 
oddalania wszelkiej myśli i opanow ania umysłu, 
tak, że nietylko nie znali obawy, ale znieczulali 
własny organizm na bół fizyczny.

Była to w ładza wprawiania się w taki stan 
umysłowy, który umożliwiał wziętym w niewolę 
wytrzymać okropne katusze zadawane przez zwy
cięzców i śpiewać hymn śmiertelny w śród pło
mieni, jak też w czasie powolnych tortur nie do 
opisania strasznych, którychby nie wielu z na
szej rasy mogło wytrzymać, nie popadając w szał 
lub konanie.

Hindus jest daleko więcej skupiony i rozwa
żny niż większość naszej rasy w ruchach ciała 
i umysłu. Pielęgnując nieświadom ie tę równow agę 
przez życie mniej sztuczne od naszego spotęgo-
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wał on moc sw ego ducha. Jednym z dowodów  
tego jest owa w ładza umysłu nad ciałem, zmniej
szająca ból fizyczny i ostatecznie tłumiąca go 
zupełnie.

Powszedni umysł, pow iada Printice Mulford, 
widzi tylko w danej sztuce przedewszystkiem  
środek  do zarobienia pieniędzy, a nie czynnik 
wnoszący do życia tak zw aną rozmaitość, odpę
dzający znużenie, darzący wypoczynkiem tę część 
umysłu, która ■służy innym zajęciom, czynnik 
przywracający zdrowie, wzmagający żywotność 
ciała i ducha. Ten umysł powszedni uchwycił 
się myśli, że jest starym, aby się uczyć. To jest 
właśnie stan wielu osób, które doszły do tak 
zwanego „średniego w ieku“ lub go przekroczyły. 
Pragną one „spokojnie siedzieć44, przyjmują nie
uniknione pojęcie „starzenia się44. Ich powszedni 
umysł pow iada im, że ich ciała muszą stopniowo 
marnieć, kurczyć się, tracić ową pełnię i propor- 
cyę młodości, zanikać, a w końcu umierać,

P o w i e d z i e ć ,  ż e  c o ś  s i ę  s t a ć  m u s i  
j e s t  p o t ę g ą  s p r a w d z a j ą c ą ,  ż e  t o  s i ę s t a -  
n ie . W i ę c  p o d  u s t a w i c z  n y m  w p ł y w e m  
t e g o  p r z e ś w i a d c z e n i a  d u c h  s t a w i a  
c i a ł u  p r z e d  o c z y m a  w i d m a  u p a d k u  
z a n i k u  aż n i e  n a s t ą p i  o s t a t e c z n o ś ć .

W yższy zaś i oświecony umysł pow iada: 
G d y b y ś  c h c i a ł  u s u n ą ć  n i e m o c ,  s k i e 
r o w a ć  s w ą  m y ś l  o i l e  m o ż n a  n a j -
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b a r d z i e j  k u  z d r o w i u ,  s i l e  i ż y w o t n o ś c i  
i k u  s i l n y m ,  z d r o w y m  i ż y c i o d a j n y m  
t w o r o m ,  j a k  p ł y n ą c y m  c h m u r o m  ś w i e 
ż y m  p o w i e w o m ,  k a s k a d o m ,  f a l o m  o c e a 
nu,  w i d o k o m  l e ś n y m  i b u j n y m  d r z e w o m  
n a  p t a k i  p e ł n e  ż y c i a  i r u c h u  — t o  w t a 
ki  s p o s ó b  w ł ą c z y ł b y ś  s i ę  w p r ą d  t ej  
z d r o w e j  ż y c i o d a j n e j  m o c y ,  p r o m i e n i e 
j ą c e j  z t y c h  s i l n y c h  o ż y w i a j ą c y c h  t w o 
r ó w.

Przeważający ustrój ducha więcej niż wszystko 
inne stoi w  ścisłym związku z powodzeniem  lub 
niepowodzeniem  w ludzkich przedsięwzięciach.

Myśli nasze, nasz stan umysłowy zawsze są  
zajęte „kształtowaniem" dla nas naprzód rzeczy 
dobrych lub złych.

Skoro powiemy sob ie : Będę miał przyjem ną
wizytę lub w esołą podróż", to wysyłamy naprzód 
przed swem ciałem pierwiastki i siły, które tak 
urządzą sprawy, że wizyta lub podróż będzie 
nam przyjemną. Gdy zaś przed wizytą lub wy
cieczką jesteśmy w złym humorze lub obawiamy 
się czegoś nieprzyjemnego, wysyłamy przed sobą 
niewidzialne czynniki, które m uszą nam sprow a
dzić jakąś przykrość.

Gdy jesteś zajęty w małym przemyśle i zaw
sze w duchu tylko w nim się widzisz, to zawsze 
tam pozostaniesz. Żyj w w yobraźni w większym 
magazynie, biurze czy warsztacie, w lepiej zago
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spodarow anej włości, a przekonasz się, że to 
lepsze i większe, cokolwiekby to było, stopnio
wo do ciebie się przybliży.

Jeśli m asz stragan z grochem, przedstaw  się 
w wyobraźni właścicielem sklepu z owocami, 
a z czasem  będziesz go miał.

Byle nie nagle to uczynić; nie w padać 
w niecierpliwość, jeśli wracam y do stanu 
umysłu, którego chcemy się pozbyć.

Nie mogąc się doczekać czegoś, niecierpli
wiąc się zatrudniam y się w gniewie, gdyż spraw y 
nie zmieniają się tak szybko, jakbyśm y sobie ży
czyli. Dlatego też tyle naszej siły przyciągającej 
idzie na marne. Możesz tą drogą zaszkodzić so 
bie taksam o, kiedy pobudka jest dobra, jak 
wtedy, gdy jest zwodnicza.

Zwiększy to naszą siłę przyciągającą, jeśli czuć 
będziemy rzeczywistą potrzebę rzeczy, do której 
się zwróci nasz umysł. Istnieje w ielka różnica 
między pożądaniem  a potrzebowaniem  rzeczy. 
Niektóre osoby pożądają wszystkiego, na cokol
wiek padnie ich wzrok, chociaż nieraz potrzebują 
tylko bardzo mało z tych rzeczy.

Ciepła odzież w zimie się przydaje. Pożądam y 
takie rzeczy, które z pew nością nie będą miały 
żadnego użytku w zimie. P o trzeba tego stoso
wnego ubrania jest nieodzowną, dla innych rze
czy nią nie jest, chociaż m ogą znaleźć swoje 
miejsce i użytek we właściwym czasie.

Potęga suggestyi. 4



Rodzaj domu, w jakim żyć będziem y za lat 
kilka, jakość ubiorów, jakie będziemy nosić, styl 
urządzenia, jakiego będziem y używać, tworzą się 
teraz w  naszym umyśle. Jeżeli nie dążymy do 
lepszego domu, mebli i sukien; jeśli sobie mó
wimy w duchu: „Nie mogę doprow adzić do ni
czego lepszego44, tedy z pew nością oddzielamy 
się zaporą od czegoś lepszego; tworzymy w a
runki niższe i w nich zostajemy.

Skoro jakiś pokój jest na jakiś cel przezna
czony, albo gdy tylko jakiś rodzaj myśli w  nim 
się zwykł wyrażać, staje się on formalnie coraz 
więcej napełniony taką myślą. Jego wpływy ku 
dobrem u lub złemu ustawicznie w zrastają, Innemi 
słowy nastrój twego umysłu w ypełnia ów pokój 
i z niego promieniuje. W rażliwa osoba będzie 
twój nastrój odczuwała zaraz po wejściu. Gdy 
jest trwale spokojny, odczuje ukojenie; jeśli zaś 
przez większą część czasu panuje tam rozstrój, 
owładnie nią natychm iast podobne uczucie.

W  pokoju, w  którym projektow ano mordy, 
rabunki i łotrostwa, chociaż tylko w myśli i choć 
nie doczekały się wykonania, będzie panow ał 
nastrój tych bezeceństw . Taki pierw iastek będzie 
niejednych skłaniał do popełniania tych zbrodni. 
Inna klasa ludzi, wznosząca się ponad  takie zbro
dnicze myśli, uczuje się niezmiernie krępow ana 
w takiej atmosferze. U tracą sporo czasu na
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otrząśnięcie się z obcego żywiołu, a to zmaga
nie się sprawi im niemiłe uczucia.

Będziesz tern zdrowszy, im dłużej ile możno
ści przebywać będziesz w otoczeniu rzeczy zdro
w ych; — silnych zwierząt jak też ożywionych 
mężczyzn i kobiet. Cyrk ze swymi zwinnymi 
jeźdźcaw i, akrobatam i i klownami wraz zaudy to- 
ryum, które pozbyw szy się na chwilę swych 
trosk, ma uśmiech na twarzach, jest daleko zdro- 
wszem miejscem niż sala operacyjna lub ślę
czenie nad książkami, opisującemi choroby i cier
pienia.

Zresztą myśli bezecne, stosow ne do swej 
niższości, wyszukują i, jak każde ciało zgęszczone 
dążą do miejsc najniższych.

Dlatego znajdujemy więcej złych tendencyi 
w piwnicach i suterenach, aniżeli na szczy- 
cie budowy, jak również mniej niezależności 
w kraju nizinnym, błotnistym, aniżeli w śród mie
szkańców  gór. H istorya naszej rasy to potwier
dziła.

Jakikolwiek będzie nasz plan lub cel interesu, 
na który ustawicznie kierujemy nasz umysł, taki 
układ myśli zacznie ciągnąć ku nam siły pom o
cne z żywiołu niewidzialnego.

Myśleć zawsze z silnem postanow ieniem  p o 
pchnięcia w św iat naszych, celów stw arza potęgę 
tak niezaw odną jak dźwignie, które umieszczone 
pod  najcięższą budowę, zdołają ją podnieść.

4*
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Tak pow iada modny dziś myśliciel i typowy 
filozof naszego wieku Mulford, który zdołał uzy
skać niesłychaną popularność na obu półkulach, 
mimo że głębią swej filozofi nie dorównyw a 
żadnemu z uznanych geniuszów.

Na zakończenie rozdziału przytoczymy jeszcze 
zdania wybitnych milionerów amerykańskich, 
którzy w łasną pracą i sprytem dorobili się ogro
mnej fortuny. Podali oni na skutek jakiejś an
kiety owe sposoby, zapom ocą których wybili się 
z pośród  tysięcy śmiertelników. I tak :

Karol Bodway Rouss (posiadacz 24 milionów 
dolarów) wyraża opinię, że : „majątek nie zależy 
od czasu, ani od miejsca, ani wreszcie od szczę
ścia, lecz jedynie o d  s a m e g o  c z ł o w i e k a .  
Im większe pole, tern obfitsze będzie żniwo. 
Praca, uczciwość, oszczędność i punktualność są 
pierwszemi podstaw am i majątku. Kredyt i stow a
rzyszenia są  najniebezpieczniejszymi przyjaciółmi 
życia handlowego. Kupuj prędko a sprzedaw aj 
z małym zyskiem. To ci przyniesie wyniki do
skonałe".

Collis P. Huntington (200 milionów dolarów) 
„Najlepszym sposobem  w zbogacenia się jest prze
zorność. Nie trzeba się nigdy dzielić z drugimi 
swoimi projektami. Nie trzeba przedewszystkiem  
być uprzejmym wobec osób, z któremi pozosta
jemy w stosunku pieniężnym zwłaszcza wobec 
osób zgryźliwych. Kiedy się zbadało interes ze
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wszystkich stron, trzeba iść bez w ahania naprzód 
a pow odzenie jest pew ne14.

Russel (400 m ilonów dolarów) „Żaden mło
dzieniec nie powiniem rozpaczać, jeżeli mu się 
nie powiedzie z początku. Ażeby się poszczęściło 
trzeba być uczciwym i pracowitym, a przede- 
w szystkiem  zachowywać ścisłą oszczędność".

B ankier O. Wills (100 milionów dolarów),, Spać 
ośm godzin, pracow ać dwanaście, resztę dnia 
poświęcić na rozryw ki; płacić zobow iązania 
zawsze na dzień przed terminem, a z pięciu do 
larów zysku odkładać zawsze jeden —■' oto nie
zaw odny sposób, aby się stać bogatym. Nie na
leży też lokować oszczędności w spekulacyach 
ryzykownych, ale je deponow ać w bankach 
opartych na pew nych podstaw ach, albo w przed
siębiorstw ach kolejowych44.

Andrew Carnegie: „Lepiej jest zadowolić się 
choćby najmniejszym zyskiem w interesie zupeł
nie pewnym, aniżeli eskontow ać zysk w intere
sie ryzykownym. Zresztą cała tajemnica bogactw a 
zawiera się tylko w tych pięciu zasadach: pun
ktualność, szybkość działania, zimna krew, oszczę
dność i, w arunek konieczny, nie doprow adzać 
się nigdy do znużenia14.

Pani Hatty Green (240 milionów dolarów) taką 
daje rad ę : .N ie w ypuszczać nigdy sposobności 
chociażby najmniejszej do zdobycia pieniędzy, 
gdyż wieczne oczekiwanie, kończy się zniechęcę-



niem. Nie trzeba się też nigdy zrażać, jeżeli inte
res, który nam się wydawał bardzo świetny, nie 
przyniósł spodziew anych zysków, ale zabrać się 
zaraz do dzieła z nowym zapałem*.





III. Suggestya w życiu codziennem. 
Metody jej zastosowania i środki.

Rodzaje suggestyi. — Suggestyonerzy na estradzie: — 
Co myśleć o nich. — Suggestya zbiorowa czyli suggestya 
tłumu — Tłum teatralny, — Trema aktorska. — Brutal
ność wobec tłumu. — Moc kaznodziejska. — Najwięksi 
siiggestyoniści świata. — Podatność tłumu. — Katastrofy 
w kinematografach a teatrach. -  Na czem polega mo- 
^a- Suggestya w handlu. — Reklama kupiecka. — 
Owczy pęd. — Runy bankowe. — Sekty religijne.— Po
wstania i rewolucye, — Suggestya w miłości i małżeń
stwie. — Jakie powinno być nasze stanowisko wobec 
zjawisk i zdarzeń w otoczeniu. — Zimna krew. — Zdol
ność do krytycyzmu. — Namysł i rozwaga. -  Odpor
ność przeciw działaniu na nas suggestyi osób drugich.— 
Spryt. — Umiejętność stosowania suggestyi we własnym 
zawodzie. — Znajomość otoczenia. — Taktyka wojenna — 
Co może tak zwana uprzejmość. — Zewnętrzne ułoże
nie. Tajemnica powodzenia w kołach towarzyskich. — 
Zalety mowy i kształcenie się w tym kierunku. — Siła 
ludzkiego wzroku, jej ćwiczenie i zastosowanie. — Sug
gestya w praktyce lekarskiej wedle Bornheima. — Sug

gestya na odległość.

Objawy suggestyi nie są równomierne. Niektóre 
wpadają nam w oczy odrazu, jako wyraźnie za
rysowujące się zjawiska, inne uchodzą za zwy-



57

czajne, naturalne i nie budzące żadnego zainte
resowania, inne wreszcie są tak subtelne, że do
piero rozeznać je można przez ścisłe i żmudne 
badania

Do pierwszej kategoryi zaliczamy w ypróbow a
ne, popisow e eksperym enty specyalistów  przed 
zebraną w tym celu publicznością, do drugiej 
zwyczajne zdarzenia z życia codziennego, co do 
których mylne mamy pojęcia i bierzemy je za 
wyniki innych jakichś przyczyn. Do trzeciej wresz
cie należą subtelne, skom plikowane, czynności 
duszy, których nie rozumiemy, z których zazwy
czaj nie zdajem y sobie sprawy.

Trzy te kategorye omówimy po kolei. Przede- 
wszystkiem co do sztukmistrzów, popisujących 
się publicznie zauważyć należy, że w iększa część 
z nich to — wykpigrosze i kuglarze. Każdy czło
wiek, co praw da, posiada „moc w zroku“, jak się 
zwykle określa, która jednak jest tylko mocą 
samej woli i objawia się nietylko za pośredni
ctwem oczu, ale i ruchów  twarzy, rąk, nóg 
i wreszcie, co najważniejsze — w słowach. Siła 
ta nie u wszystkich jest jednakow a. Jeden może 
wywierać większy wpływ na drugich, inny mniej
szy, zależy od jego indywidualnych zdolności. 
Nie jest więc wykluczone, że ktoś kształcąc się 
i ćwicząc lata całe w jednym kierunku w ydo
skonala się do tego stopnia, iż może być z góry
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pewny bardzo w oczy w padających wyników 
swego popisu.

Człowiek taki musi jednak mieć odpow iednio 
przygotow ane medya. Osoby, wywołane na chy
bił trafił z pomiędzy widzów nie nadają się do 
podobnych eksperym entów.

Jeżeli tedy popisujący się wezwie na estradę 
kogoś z publiczności, zasuggestyonuje go i, rzu
ciwszy przed nim laską, p o w ie : „ostrożnie, bo 
to żmija" a osoba istotnie usuw a się gwałtownie 
przed laską, wówczas możemy być pewni, że to 
wszystko „blaga". Na jawie nikt nie zdoła nikogo 
zasuggestyonować do tego stopnia. Osoba, wrze- 
komo tak łatwo podatna, była w zmowie. W y
padki takie są  możliwe w śnie hypnotycznym, 
ale nigdy w zastosow aniu suggestyi na jawie.

Nie podobna zresztą, aby eksperym enty publi
czne udały się pod  każdym względem już z tej 
przyczyny, że publiczność, która na takie w ido
wiska leci, jest z reguły uprzedzona i bardzo 
niedowierzająca, a stąd  wynika, że przeciw woli 
suggestyonera staje sum a woli obecnych niedo
wierzających osób i ta  może udarem nić wysiłki 
choćby największego specyalisty.

Inna rzecz, gdy specyalista ów popisuje się 
przed publicznością, w ykonując dośw iadczenia 
przy pomocy w ypróbow anego medyum. Tu isto
tnie mogą udać się eksperymenty, o ile oczywi
ście medyum zasługuje na wiarę.



U iii w. Ot. :var©i ^oranyi 
W a r s z a w a 59

W idziałem człowieka, nie suggestyonistę, który 
popisywał się w szynku wydobywaniem  srebr
nych m onet z uszu, nosa, z końców  palców 
— słowem, gdzie sięgnął, zawsze wyciągnął 
monetę. „Toż to zapewne milioner" zauwa
żała jakaś pani zachw ycona bezgranicznie zrę
cznością sztukmistrza. A sztukm istrz ten wyławia
jący całe garście pieniędzy z próżnej szklanki 
nie miał za co zjeść kolacyi!

Owóż to samo m ożna powiedzieć i o estrado
wych specyalistach w suggestyi. Udaje mu się 
np. taki eksperyment.

W ywołuje ze sali nieznajomą zupełnie kobietę 
na estradę i m ów i:

— Pani jest teraz ślepa. Pani nie widzi nic, 
pani nie może widzieć, nieprawdaż ? Pani nie 
widzi! Ale teraz pani już widzi! No dobrze. P a
ni musi w stać! Tak. Pani weźmie szklankę ze 
stołu. Tak. (W szklance jest zimna w o d a !) Niech 
pani trzyma ostrożnie bo herbata gorąca! W  dru
gą rękę wziąć, dm uchać i pić!

Jeżeliby istotnie dotycząca osoba to wszystko 
czyniła na wezwanie popisującego się, to musiałby 
on rozporządzać ogrom ną siłą i wówczas nie 
ostałby się przed nim nikt.

Siedzi naprzykład jakaś kobieta na ławce w 
parku, a on suggestyonuje:

— Pani jest moją żoną! Chodźmy do domu,..
Albo do jakiegoś kapitalisty mógłby rzec:



— Pan ma w swoje] kieszeni mój portfel, od
daj mi go pan ! Zegarek również mój. Daj go 
pan tu!

Ile kobiet mógłby posiąść taki suggestyonista, 
ile pieniędzy!

Zdaje mi się, że argument ten wystarcza zu
pełnie do poddania publicznych popisów w po
ważną wątpliwość i dlatego nad kwestyą tą prze
chodzimy do dalszego porządku.

Suggestya w życiu codziennem odgrywa rolę 
ogromnie doniosłą. Posługują się nią bowiem  
nietylko jednostki, ale i zbiorowiska ludzkie na
zywane powszednio tłumem.

Tłum ma swoją zbiorową duszę, ma swoją 
psychologię. Opracował ją znakomicie francuski 
uczony Gustaw Le Bon pt. „Psychologia tłumu“ 
podał ogromnie interesujące wyniki swych badań.

Publiczność teatralna naprzykład ma swoją 
zbiorową duszę, swoją cechę indywidualną, a 
doświadczeni aktorzy mogą poświadczyć to w  
zupełności. Idzie jakaś sztuka dajmy na to dzie
sięć razy, grana podług jednego szablonu, jak 
na gramofonie rzec można, a jednak każdego 
wieczora ta sama sztuka bywa innaczej przyjmo
waną. Dziś miejsce, w  którem wczoraj były okla
ski przy otwartej scenie przeszło bez wrażenia i 
odwrotnie, dowcip nawet nie zauważony wczoraj, 
wywołał burzę oklasków.
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T a zbiorow a publiczność ma jeden wspólny 
rys, jedną pod  pewnym kątem myśl i różni się 
od każdej innej zrzeszonej grom ady i jako taka 
może wywierać wpływ zbiorow y na jedną lub 
więcej osób.

Skąd się bierze u aktora trema, jeżeli nie z 
tego ź ró d ła ?  Działać i mówić w obec tysiąca 
ludzi tak, że nie uchodzi uwagi żaden gest, ża* 
den ruch twarzy, to istotnie rzecz ciężka. A do 
dajmy do tego, że ta zbiorow a m asa patrzy kry
tycznie !

Tak samo rzecz się ma z tymi wszystkimi, 
którzy występująpublicznie. Pow odzenie ich zależy 
od własnej siły oporu przeciw  wzrokowi tłumu. 
Lutosławski powiada, że tylko brutalnością można 
uzyskać sobie trwały grunt pod nogami na estra
dzie, a pod wyrazem brutalność rozumie nieu
giętą, nieustraszoną odw agę. Za pom ocą auto- 
suggestyi m ożna dojść do doskonałości pod 
tym względem i pokonać tłum, zapanow ać nad 
nim niepodzielnie.

Oto naprzykład wyszedł taki mocarz ducha 
misyonarz na am bonę i, mając przed sobą setki 
ludzi, zaczyna mówić o zgubnych skutkach alko
holu. Ani jeden ze słuchaczy nie przyszedł tu 
z myślą złożenia ślubu wstrzemięźliwości, a jednak 
gdy ku końcowi kazania misyonarz każe podnieść 
ręce i pow tarzać rotę ślubow ania — idą za jego 
rozkazem prawie wszyscy!
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D obiega do końca długi, ciekawy proces. Przy
toczono szereg dow odów  przeciw oskarżonem u, 
postaw iono świadków, aż oto zabiera głos obrońca, 
skierowuje całą siłę swej suggestyi w strony ła
wy przysięgłych i — pokonyw a ją w kierunku 
woli własnej, zapada w erdykt uwalniający.

Widzimy więc, że jednostka może kierować 
tłumem, jeżeli posiada ku temu odpow iednią siłę. 
Najmarniejszym suggestyonistą był Neron, naj
większym Napoleon, a u nas Kościuszko.

jakże zresztą podatny jest tłum do uległości. 
Doświadczenie uczy, że tłum jest tern podatniej- 
szy, im mniej inteligentne są  jego jednostki. Koś
ciuszko byłby nie zwyciężył pod Racławicami, 
gdyby zamiast włościan, miał taką sam ą liczbę 
ludzi wyksztaconych.

A lbo: krzyknie ktoś w teatrze „Pali s ię !“ P o 
wstaje natychmiast panika i... katastrofa. Tu już 
działa suggestya masy. Wiemy jednak ze statystyki, 
że panika pow staje zazwyczaj w kinem atografach 
a rzadziej w  teatrach. Dlaczego ? A bo w teatrach 
jest publiczność inteligentna, a w  kinematografach 
przeważnie składa się z warstwy najniższej.

Suggestya zbiorow a jest również sprężyną w 
dziedzinie mody, aczkolwiek w formie łagodniej
szej. Kilku kraw ców  paryskich zdoła w krótkim 
czasie narzucić sw ą wolę milionom ludzi, zmu
szając ich siłą rozpędow ą do uznania za piękne 
i praktyczne to, co sami za takie uznali. I tu
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znowu wyłania się kwestya, dlaczego właśnie 
kobiety dają się tak łatwo pow odow ać, a nie 
mężczyźni ?

Czytelnik odpow ie sobie na to pytanie sam, 
zarówno jak i na drugie: Dlaczego dają się uno
sić pierwszym prądom  mody zazwyczaj kokietki?

Im więcej kobieta próżna i powierzchowna, 
tern łatwiej ulega suggestyi w tej dziedzinie. Dla
czego ?...

W ażniejszy jeszcze posterunek zajęła suggestya 
w handlu. Zacznijmy od najpospolitszego domo 
krążcy. Z jaką gorliwością wmawia on w nas, 
że jego tow ar jest niezrównanej jakości! Czy to 
nie suggestyonista ? A kupcy od zwykłego kra
m arza do wielkiego grosisty ? Kto uważnie prze
czytał wywody poprzedniego rozdziału co do 
suggestyi, ten ku zdumieniu swojemu pozna, że 
tak zw ana reklama polega na tych samych fun
damentach, co autosuggestya. Kupiec ogłasza w 
pism ach sto razy jedno i to samo, aby przemocą 
i w ytrw ałością wmówić naw et w najobojętniej
szego śmiertelnika, że jego tow ary są najlepsze 
pod słońcem i najtańsze.

Potrzeba tylko, żeby lawina klienteli uzyskała 
rozmach. Potem już owczym pędem  wszystko 
poleci. A skoro się napom knęło o tak popularnem 
zjawisku to jest owczym pędzie, to bodaj nawia
sem należałoby go bliżej objaśnić. Owczy pęd 
jest typowym przykładem  suggestyi masowej.

Prof. Dr. Karol Korany! 
Warszawa. Brzozowa 10 m. 11
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Porywa 011 nawet najostrożniejszych. Wybuchł 
gdzieś w mieście ogień, który ani nam zagraża, 
ani wogóle nie zajmuje nas zbytnio. Jest przecie 
straż pożarna, która go natychmiast ugasi, zre
sztą zatliła się może belka, albo jakie wióra w 
piwnicy, to nic takiego interesującego. A przecie 
ludzie tam pędzą i ty czytelniku nieraz pobiegłeś 
na zbiegowisko, nie z popędu własnej ciekawości, 
lecz dlatego, że biegli drudzy. Jakiś dreszcz 
dziwny człeka wówczas ogarnia i gna go naprzód, 
bez zastanowienia.

Takim samym owczym pędem są runy banko
we. Parę lat temu jeden miliarder amerykański 
wywował przewrót na targu pieniężnym całego 
świata! Giełdy są widownią codziennych takich 
praktyk suggestyi. Wystarczy gdy podszepnie 
ktoś tajemniczo o zniżce kursu tego lub owego 
papieru, a powstaje nieraz nawet tak zwana pa
nika giełdowa.

Suggestyi przypisać należy powstawanie i 
wzrost sekt religijnych. Zazwyczaj jedna jakaś 
jednostka jest w tych wypadkach osią całego 
ruchu np. Luter w Reformacyi, mateczka Kozłow
ska w maryawityzmie itp.

Bardziej jeszcze na suggestyi oparte są po
wstania i rewolucye. 1 tu jeden z reguły człowiek 
wydaje z siebie myśl, która porywa tysiące, a 
nawet miliony.



Przykłady takie m ożna grom adzić w nieskoń
czoność.

Do trzecie] kategoryi suggestyi należą niezna
czne pozornie wpływy jednych osób na drugie 
w rzeczach codziennych, zwyczajnych i zupełnie 
naturalnych.

Nie zwracamy na nie naw et uwagi i nie zdaje
my sobie spraw y z ich istoty. Bo czyż zastana
wiał się kto naprzykład nad tern, czy w ychow a
nie dziecka polega na suggestyi ? Przyjrzyjmy się 
bliżej stosunkom , a spostrzeżem y, że rodzice 
suggestyonują sw e dzieci już od niem owlęctw aj 
w tłaczając w ich umysły własne poglądy i poję
cia. To wolno, tego nie w olno! Oto m etoda sto 
sow ana w domu rodzicielskim i w szkole. Czy 
z dziecka wyrośnie uczciwy, rzetelny, godny i 
szlachetny człowiek, zależy to od siły suggestyi? 
jakiej użyto w  celu ukształtow ania jego charakteru 
w dodatnim  kierunku. W pływ rodziców  na dzie
ci w  obiorze zaw odu jest bardzo znaczny. Ileż 
to chłopskich synów  w yśw ięca się na księży bez 
najmniejszego pow ołania do tego stanu, a jedy
nie pod  wpływem suggestyi rodziców, którzy 
w idzą w zawodzie tym szczyt szczęścia dla sw e
go dziecka!

Również w najżywotniejszej kwestyi życiowej 
— miłości — suggestya zajm uje stanow isko 
pierw szorzędne, „Miłość od pierw szego wejrzenia* 
należy do zjawisk anorm alnych. Zazwyczaj zbliża

Potęga suggestyi. 5



do siebie dwoje ludzi — suggestya. Pan X. p o 
stanowił — ożenić się. Aby zamiar ten d opro 
wadzić do skutku, ogląda się w kole znajomych 
za odpow iednią partyą i rozważa, jak mówi Sien
kiewicz: „T a czy nie ta ? “ Z drugiej strony jest 
pew na podatność, pew ne ułatwienie. Są bowiem 
rodzice panny, względnie panna sama, którzy wy
tknęli sobie również za cel — małżeństwo. Spo
tkał więc p. X. pannę Y. i zastanaw ia się, czy 
partya byłaby dobra. W  razie tw ierdzącym  zaczy
na młodzian suggestyonow ać siebie sam ego przez 
wyszukiwanie wszystkich zalet panny, z pom i
nięciem wad. Suggestyonuje też ją i ona jego 
nawzajem. O bydw oje roją jak najsłoneczniejsze 
marzenia o w spólnem  szczęściu i z tej racyi lgną 
do siebie coraz bardziej. — Zaczynają się ko
chać. Pan X. uw aża pannę Y. za niedościgniony 
ideał i tak sam o uważa jego panna. Miłość za
ślepia — mówi się w takich wypadkach. Ktoś 
obojętny dziwi się, jak mógł tak dorodny, sym
patyczny, wykształcony młodzian, zadurzyć się 
w kobiecie wcale nieprzystojnej. „Ha, nie to ła
dne, co ładne, ale to, co się komu p odoba" — 
odpow iada inny. Owóż tu tkwi punkt ciężkości 
suggestyi. Panu X. pod o b a  się panna Y. dlatego 
właśnie, że wmówił w siebie, albo ktoś wmówił 
w niego, że niema na świecie piękniejszej od 
niej kobiety.



M ałżeństwa, oparte na miłości, że się tak wy
rażę, wykrzesane] przez suggestyę m ogą od biedy 
być szczęśliwe, jeżeli oczywiście siła ta  będzie 
działać stale. Zazwyczaj jednak działanie sugge- 
styi w net ustaje, a w  miarę tego małżonkowie 
odkryw ają stopniow o wzajemne wady, krótko 
mówiąc, p rzestają się łudzić, „spada im łuska 
z oczu“, a tą łuską była właśnie suggestya.

Szczęśliwsze naw et m ogą być m ałżeństwa, 
które zawarte zostały bez współudziału sug- 
gestyi, a dopiero później, jedna lub druga 
strona, bądź też obie, uciekają się do tej sugge- 
styi i stosują ją umiejętnie. „Miłość potem  przyj
dzie", słyszy się prawie ciągle, gdy idzie o tak 
zwane m ałżeństw a z rozsądku, a więc dla zro
bienia karyery, dla m ajątku itp. i w bardzo wielu 
w ypadkach istotnie miłość się wywiązuje, ale 
z jakich przyczyn, na jakich p o d staw ach ?  Oto 
jedna lub druga strona godzi się z obecnym sta
nem rzeczy, rezygnując z wszelkich poprzednich 
aspiracyi i nadziei, i wm awia w siebie co d z ień : 
miłość przyjdzie, miłość przyjść m usi! Bądź też 
w m awia w osobę pierw szą osoba druga: ty mnie 
kochasz, a tylko ci się zdaje inaczej!

Szczęśliwi, którzy umieją wykorzystać potęgę 
suggestyi w kierunku dodatnim. O siągną wszystko, 
czego pragną.

W yrwaliśmy tu szereg zjawisk z życia codzien
nego w celu należytego zrozumienia przedm iotu,
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nie znaczy to jednak, jakoby przykłady te bodaj 
w głównych zarysach zostały wyczerpane. Już 
w czasie rozpatryw ania tych przykładów  n asu 
nęły się czytelnikowi niewątpliwie pew ne wnioski, 
dotyczące w łasnego stanow iska w obec tych zja
wisk. Kto umie być panem  sytuacyi w każdej 
okoliczności, ten zyskuje najwięcej.

W ypada nam tu zatem omówić bliżej nasze 
• stanowisko wobec zjaw isk i zdarzeń, które na 
nas wpływ wywrzeć mogą. Przedew szystkiem  
powinniśm y czuć stały grunt pod własnemi no
gami, to znaczy być pewnymi swej mocy w każdej 
okoliczności.

Krzyknie ktoś w teatrze „pali s ię“ — wiem, 
co mam zrobić. Zachowam zimną krew. Płom ieni 
jeszcze nie widzę, a więc nie spalę się tak 
prędko. Niech bezkrytyczny tłum pcha się do 
wszystkich drzwi naraz i tratuje się na śmierć, 
ja wolę zaczekać, bo i tak nie w ydostanę się 
wcześniej z budynku. Fala suggestyi, która szła 
na mnie, odbija się o moją wolę, nie wyrządzając 
mi krzywdy.

M ówca z estrady używa wszelkich argum en
tów  w celu przekonania słuchaczy, że jego kan
dydatura do jakiegoś ciała parlam entarnego jest 
najlepsza. Ogół tych słuchaczy daje się porw ać 
bardzo prędko, bo mu się nie chce myśleć na 
„w łasną rękę“ i głosuje tak, jak chciał mówca. 
Ja jednak zadaję sobie trudu i wyszukuję ujemne
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strony kandydata, porów nyw am  je następnie z do- 
datniemi i w ypośrodkow uje sobie z te^o wiasne 
zdanie. M ów ca ów nie steroryzował mnie więc 
siłą swej suggestyi, bo się temu oparłem.

Mam w kasie banku pew ną sumkę. Nagle po
wstaje run. Ludzie biegną i na łeb na szyję wy
cofują swoje kapitały. Czy iść za nimi tak sobie 
bez poprzedniego zasiągnięcia informacyi o przy
czynie ru n u ?  Bynajmniej. W przód trzeba zasta
nowić się dobrze, zbadać sytuacyę dokładnie. 
Fala suggestyi obije się więc o mój opór.

P odoba mi się kobieta. Przystojna jest i miła. 
Mógłbym się w niej zadurzyć odrazu, ale — 
wprzód należy pow ołać do czynności rozsądek- 
Takie zalety, a takie wady. Czy one się rów no
w ażą?  Jaki ich s to su n ek ?  Suggestyonują mnie 
ze w szystkich s tron : znakom ita partya! Posążek, 
stosunki... Pardon! Mówcie sobie, co chcecie, ja 
się naprzód zastanowię mam w łasną wolę, w ła
sny rozum, własne poglądy.

Agent w ędrow ny wpiera we mnie przekonanie, 
że tow ar jego jest pod  względem jakości znako
mity, a pod  względem ceny najtajszy. Jeżeli nie 
postaw ię mu oporu, to w końcu zasuggestyo- 
nuje mnie, zmusi do nabycia towaru, który by
najmniej nie jest takim, jak go określa i mnie 
niekoniecznie jest potrzebny.

W idzimy z tych przykładów, że najskuteczniej
szą bronią przeciw  skierow anej ku nam sile sug-



gestyi jest tak zw ana zimna krew. Nie powiniem 
nigdy dać się zaskoczyć czemkolwiek i przeko
nać dobrodusznie odrazu, bezkrytycznie.

W  procesie zastosow yw ania autosuggestyi nie
zbędną i główną rzeczą jest siła woli i w ytrw a
łość w obronnym  kierunku tudzież odporność 
na wpływy zewnętrzne, zmierzające do obalenia 
dotyczącego przedsięwzięcia. Nie dać się zbić 
z tropu nikomu i niczem, oto zasada wielkiej 
wagi. S tosow anie suggestyi jednak do osób d ru 
gich odm ienną musi iść drogą. I tu w ytrwałość 
i silna wola pozostają warunkam i głównymi, ale 
ma się do zwalczenia przeszkodę równie silną, 
to jest wolę odnośnej osoby. Należy więc posiąść 
zdolność określaną potocznie mianem sprytu. 
Wszelkiemi siłami muszę się starać, aby mnie 
nikt nie zasuggestyonow ał tak sobie odrazu, bez 
zbytnich wysiłków, a z drugiej strony muszę się 
ćwiczyć ustawicznie w wywieraniu wpływu na 
osoby drugie jak najszybciej i z jak najlepszym 
skutkiem.

Oczywiście suggestyę należy przedewszystkiem  
zastosow ać do sw ego środow iska i zawodu, 
zwłaszcza niezbędna jest gruntow na znajom ość 
tej wiedzy i korzystanie z niej w praktyce przez 
lekarzy, nauczycieli, kupców, mówców, dzienni
karzy, literatów, adw okatów , i t. p. Przez ustaw i
czne ćwiczenie się w przedmiocie można do p ro 
wadzić do wielkiej biegłości.



Przedew szystkiem  niezbędną rzeczą jest zna
jom ość w łasnych zalet i zalet osób, na których 
chcemy w yw rzeć nasz wpływ. Nazywa się to po 
tocznie um iejętnością trafiania do przekonań dru
gich. Z naszej strony musi być silna w ola i skon
centrowanie myśli w  jednym kierunku. Należy 
postanow ić, że się nie ustąpi z placu prędzej, aż się 
zwycięży. Następnie trzeba znać ludzi, do których 
się mówi, na których się działa, a właściwie znać 
ich słabe strony i w  te słabe strony uderzać.

Oczywiście nie w olno odrazu wytaczać arm at 
najcięższego kalibru. N aprzód trzeba wzbudzić 
w dotyczącej osobie zaciekawienie i pozostaw ić 
ją na pew ien czas w  tym stanie, wstrzymać ją, 
niech się naw et troszeczkę zniecierpliwi, bo w ów 
czas tern w ięcej bezkrytycznie przyjmie nasze 
zdanie. Myliłby się, ktoby sądził, że zasuggestyo- 
nować m ożna jedynie silnym, ostrym wzrokiem, 
surowym  wyrazem  twarzy, szorstkością etc. O, 
nie! Chociaż i taka m etoda jest niejednokrotnie 
w skazana naprzykład w niektórych okolicznościach 
dla nauczycieli, sędziów  śledczych, a naw et służbo- 
dawców.

G ospodyni zauważy brak jakichś drobnostek 
w kuchni. N a gorącym uczynku nie przyłapała 
służącej, ale przyjmując wyraz twarzy taki, jakby 
istotnie wiedziała o wszystkiem, rzuca kilka od
pow iednich pytań, suggestyonuje służącą w zro
kiem : pow iedz! Przyznaj się, ja wiem wszystko.
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W  innych jednak w ypadkach wielką rolę od 
grywa — uprzejmość, dobre ułożenie, zewnętrzny 
wygląd, głos i w reszcie umiejętne posługiw anie 
się wzrokiem.

Uprzejm ość w skazana jest przedewszystkiem  
dla każdego kupca, ale uprzejm ość idąca w parze 
z godnością. Zbytnie uniżenie odstrasza klientelę. 
Sami narzekam y bardzo często na takie lokale, 
np. restauracye, gdzie za wejściem obskoczy nas 
pięciu kelnerów do usług. Ale potem  •— możemy 
spokojnie siedzieć nim się ktoś zjawi na nasze 
wezwanie.

Wielu, bardzo wielu ludzi zawdzięcza swoje 
pow odzenie czy to w interesach, czy w kołach 
tow arzyskich zewnętrznemu ułożeniu.

Przysłowie „Jak cię widzą, tak cię p iszą“ ma 
swoją i to bardzo doniosłą wartość. Ze sposobu 
ubierania się m ożna odgadnąć charakter czło
wieka bez żadnych zbytnich trudności. Czysty 
kołnierzyk, dobrze zaw iązana kraw atka, odpra
sow ane spodnie, zawsze w yczyszczone buciki, 
uporządzone paznogcie etc., św iadczą o jednostce 
bardzo korzystnie. Dla niej jest zazwyczaj każdy 
uprzejmy i usłużny, podczas gdy ludzie niedbali, 
ba naw et brudni narażeni są  bardzo często na 
niechęć i lekceważenie.

Na lekceważenie w pow ażnych kołach nara
żają się również tak zwani gogowie, którzy sta 
rania o wygląd zewnętrzny posuw ają do ostate-
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czności i budzą tem niesmak. S tąd wniosek, że 
przesada zarów no w jednym, jak i w  drugim 
kierunku nie popłaca i najlepiej jest trzymać się 
średniej m iary: elegancko lecz skromnie.

To samo dotyczy i kobiet. Praw dziw ie inteli
gentna i uczciwa kobieta nie da się nigdy p o d 
porządkow ać w zupełności bogini mody, nie 
leci na tanie efekty w dziedzinie „piękności," jak 
farbow anie włosów, róż i czernidła, w yróżnia
jące się suknie, kapelusze. Pod  tym względem 
grzeszy znaczna część pań lwowskich, podczas 
gdy naprzykład warszaw ianki um ieją się ubierać 
tanio, a z szykiem i gustem.

W  życiu towarzyskiem  zatem wiele da się uzy
skać tym, którzy umieją ubrać się odpowiednio. 
W  sklepie, w kawiarni, w teatrze, w tramwaju, 
na ulicy, na balu, na zebraniu publicznem, lub 
przyjęciach pow szednich etc., decyduje w trakto
waniu nas przez otoczenie — takt. Będziemy 
łubiani i szanow ani wszędzie, jeżeli przez odpo
wiednie zachowanie się zasuggestyonujem y nasze 
otoczenie.

Przytoczymy tu dwa ty p o w i przykłady celem 
porów nania!

Jestem w przedziale II. klasy w pociągu. Na 
pew nej stacyi w siada jakiś pan i mimo, że pierw
szy raz mnie widzi, kłania mi się, rozmieszcza 
pakunki, zajmuje miejsce, dobyw a gazetę i czyta, 
nie nawiązując ze mną wcale rozmowy. Ubrany



jest porządnie i starannie, zachowuje się z g o 
dnością, wnioskuję więc, że jest to człowiek b ar
dzo wykształcony, zamożny — jednem słowem 
jakaś niepoślednia osobistość.

Na którejś z dalszych stacyi w siada drugi po
dróżny z wielkim hałasem ,i stukiem, sapie ogro
mnie, bo widocznie omal co się nie spóźnił, 
rozwala się na kanapie jak basza, bierze bez 
pozwolenia moją gazetę z półki i czyta, a o d 
rzuciwszy ją potem  zagaduje mnie.

— Pan dokąd jedzie ?
Z zachowania się tego podróżnego sądzić m o

żna napewno, że to osobistość wcale nie w y
bitna. Może jakiś urzędniczyna dziesiątej rangi, 
dzierżawca, kupiec z małego miasteczka etc. 
Traktuję go więc tak, jak go oceniam, a w każ
dym razie mam dla niego o wiele mniej uprzej
mości, niż dla tamtego podróżnego, który, jak 
się okazuje, jest skromnym nauczycielem ludo
wym, ale umiał zachować takt.

Sam dźwięk mowy i sposób  wyrażania się, 
zapewnia niejednemu pow odzenie w kupiectwie 
i w życiu codziennem. Każdy z nas może w tej 
chwili wyliczyć ludzi, których szuka towarzystwa, 
z którymi wesoło mu jest i przyjemnie. Ludzie 
ci bowiem wywołują na nas wpływ, budzą w nas 
uczucia przyjemne, baw ią nas lub pouczają. 
Przeciwnie, uciekamy od hipochondryków , zgry
źliwych gderaczy i dziwaków.
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Ażeby tedy posiąść ów dar pociągania ku 
sobie ludzi, aby się stać w towarzystwie łubia
nym i poszukiw anym , trzeba przedewszystkiem  
wyzbyć się wszelkich wad, które są ludziom 
niemiłe. Takt, humor, pogoda umysłu, naturalna 
wesołość, zajm ująca wymowa, nienaganna p o 
wierzchowność, oto czynniki niezbędne do po
w odzenia w szerokich kołach towarzyskich. Je
żeli otoczenie nas lubi, to siłą faktu życzy nam 
dobrze i w  razie potrzeby idzie nam na pomoc. 
Tern się też tłumaczy również pow odzenie takich 
ludzi na innem polu, bo znajdują poparcie oto
czenia nietylko w stosunkach towarzyskich, ale 
i zaw odow ych. Każdy z nas woli iść do lekarza 
uprzejmego, słynącego z uprzejm ości i taktu 
niż do skw aśniałego mruka, odludka. Tam ten nas 
ku sobie pociąga, ten odpycha. T ak  się dzieje 
wszędzie, na każdym kroku.

Czasem naw et ludzie, mający jak najlepsze 
chęci, nie są łubiani, nie cieszą się popularno
ścią, aczkolwiek pragną tego bardzo. Przyczyną 
tego są zapewne jakieś w ady lub braki. Ktoś 
naprzykład ma bardzo dobre serce, posiada takt, ale 
brak mu daru wymowy. Dla niego w skazanem  
będzie, ażeby wszystkie siły wytężył w kierunku 
usunięcia tej wady. Każdy człowiek, mający zdro
we organa mowne, może się posługiw ać mo
w ą z dobrym  skutkiem, jeżeli nie zaniedba 
w  tym przedm iocie ustawicznego ćwiczenia się..



W iem y z historyi, że najwięksi mówcy w yszuki
wali sobie kryjówki, gdzieś w dalekiej ustroni 
i tam wygłaszali długie mowy, naprzykład św. 
Augustyn miewał kazania nad morzem, zwrócony 
ku martwym zimnym falom, wyobrażając sobie, 
że to są tłumy ludzi.

M ożna więc ćwiczyć się w płynnej mowie na 
przechadzce za miastem, we własnym pokoju itd. 
P odobnie czynią artyści, uczący się trudnych 
ról. W  życiu zresztą nadarza się wiele sp oso 
bności do ustawicznego ćwiczenia się w wym o
wie bądź ujmującej, uprzejm ością i wdziękiem, 
bądź też tonem stanow czości stosow nie do po 
trzeby.

Ten ostatni sposób  stosow any być powinien 
do podw ładnych, o nizkim poziomie inteligencyi, 
a zwłaszcza do służby. Idee demokratyczne nie 
doznają wcale uszczerbku, jeśli chlebodawca, 
czy pracodaw ca wymaga nieugięcie od robotni
ków i służby uczciwej pracy i rzetelności. Prze
ciwnie, pobłażanie szkodzi nietylko pracodaw cy, 
ale przedewszystkiem  samym tym, na których 
lenistwo, nieuczciwość, drobne kradzieże patrzy 
się przez palce. „Pańskie oko konia tuczy“ i słu
sznie. W zględem podw ładnych ze sfer inteligen
cyi należy być uprzejmym, bo ci umieją uprzej
m ość ocenić. Inaczej rzecz się ma z prostakami. 
D la tych trzeba mieć życzliwą surow ość i wedle 
tej miary stosow ać zawsze rozkazy. Jeśli tedy
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powiem do s łu żąceg o : — Janie, niech Jan będzie 
tak uprzejmy i zapali mi z łaski swojej lampę
— to „uprzejm y" Jan słysząc to co dzień, u- 
wierzy w końcu, że podaje lampę tylko z „łaski 
sw ojej" i z „uprzejmości," i gotów  w końcu po
w iedzieć: „Zaraz, zaraz, niemam czasu," albo 
„Niech sobie pan sam zapali." Inaczej jednak 
będzie on tę lam pę zapalał, gdy powiem krótko 
i stanow czo: „Janie! Lam pa!"

Pew ien suggestyonista estradow y dokazal 
wielkiej sztuki: zasuggestyonow ał mnie z do
skonałym skutkiem, mimo, że postanow iłem  sta
nowczo zdem askow ać jego sztuczki. W iedziałem 
z góry kogo wybierze z pośród  publiczności na 
medya. Były to oczywiście osoby podstaw ione, 
z którymi ułożył się naprzód. Istotnie wybrał 
tych, o których wiedziałem i zaczął „ekspery
m entować" ku wielkiemu zdziwieniu zebranej 
publiczności. M edyum mianowicie siadło okra
kiem na krzesło i udawało, że jedzie na koniu.

T o sztuczka kuglarska! — ozwałem się z sali
— M edyum jest w zmowie. A na to suggestyo
n ista odrzekł, tupnąw szy przy tern nogą:

— Cicho!
Tern jednem  słowem zasuggestyonował mnie, 

bo istotnie siedziałem już cicho i był to jego 
jeden jedyny udały, prawdziwie na suggestyi 
oparty eksperym ent.



Czasem jedno słow o; „C icho!“ „Stój!" „N a
przód" i t. p. wystarczy do zasuggestyonow ania 
setek ludzi. Niedawno zdarzyło się, że część 
publiczności poczęła gwizdać w teatrze na pe
wnej sztuce. W  tem jeden z aktorów  zw raca się 
do dem onstrantów  i w oła tonem stanowczego 
ro zk azu :

— S pokó j!!!
T o wystarczyło. D em onstranci, zaskoczeni tego 

rodzaju protestem , pochowali gwizdawki i sie
dzieli cicho.

Ja sam pew nego razu zawdzięczyłem suggestyi 
zdrowie, a może naw et życie. Oto gdy wracałem 
późną nocą do miasta przez nie bardzo bezpie
czne przedmieście, zastąpiło mi nagle drogę 
trzech drabów  z wyraźnym zamiarem obrabo
wania mnie. W ów czas, nie tracąc zimnej krwi 
krzyknąłem z całej siły:

— Precz, bo strzelam!
W szyscy trzej uciekli, mimo że byłem sam 

jeden i wcale rew olw eru nie miałem przy sobie. 
Zasuggestyonowałem , ich więc słowem „strze
lam," uwierzyli w możliwość tego rodzaju czyn
ności z mej strony i uciekli z obaw y o w łasną 
skórę.

Napisał ktoś wierszyk, może naw et udatny, 
ale talentu w tem ani śladu. Pow iedzm y mu 
jednak: „Ach co za przepiękna poezya, co za 
talent!" I myślicie, że nie uwierzy? Chyba, że



posiada przeciętną bodaj inteligencyę, bo w ta
kim razie ma swój w łasny sąd  i umie ocenić, 
czy mu kto podchlebia, czy też drwi z niego.

A oto znowu mamy „poczytnego44 literata, k tó
rego dzieła w ychodzą do roku co najmniej 
w  trzech wydaniach. D w a wyrazy „wydanie trze
cie" wystarczą, aby zachęcić do kupna setki 
ludzi. Oni nie w chodzą w to, lub naw et w cho
dzić nie mogą, czy trzecie wydanie jest istotnie, 
„wydaniem trzeciem." Może autor drukował od
raził jednemi czcionkami na jednej maszynie 
wszystkie „trzy“ w ydania a tylko pozm ieniał co 
parę set egzemplarzy napisy. Ale ludzie kupują, 
bo  skoro książka wyszła aż „w trzech" w yda
niach, to zapew ne ma niepospolitą w artość.

W szelkie zachwalania, obietnice, ponętne do
wodzenia i t. p. począw szy od krzykacza przed 
drzwiami w ędrow nej menażeryi, a skończywszy 
na expose prem iera gabinetu — polegają na sug- 
gestyi i efekt tern korzystniejszy, im więcej do
tycząca osoba na suggestyi tej się rozumie i po
trafi ją wykorzystać w praktyce.

Wyśmienitym środkiem  pomocniczym w sug
gestyi jest wzrok.

W hypnotyźmie stanowi on najgłówniejszą 
p o d s ta w ę !).

i) Czytelnikom naszym zalecamy w tem miejscu do 
przeczytania następujące książki: „ P o tę g a  h y p n o t y -
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Słyszeliśmy wszyscy o osobach, które posia
dają tak zniewalający wzrok, że mocą sw ego 
spojrzenia m ogą każdego człowieka formalnie 
oczarować lub urzec tak, że czyni on wszystko, 
co one chcą. Mylilibyśm się, sądząc, że coś 
takiego m ogłoby się zdarzyć tylko w dawniej
szych rom ansach; i dziś tak samo jak dawniej 
jest dużo osób tego rodzaju. W szystko, co opo- 
w iadąją o ich władzy, spraw dza się rzeczywiście.

Każdy zna przecież osoby, które mają ostry, 
przeszywający wzrok, — spojrzenie, które nas 
poniekąd ubezw ładnia albo które pow oduje w nie
jednym w ypadku naw et fizyczny ból. Przez o d 
pow iednie ćwiczenie, m ożna sobie przyswoić tę 
zdolność bardzo łatwo, i kiedy się ją później 
połączy z suggestyą, ma się doskonały środek, 
za pom ocą którego m ożna wpływać na innych 
ludzi prawie zawsze z dobrym  skutkiem. Bystre 
spojrzenie osłabia duchow y opór, a suggestyą 
może również działać bez przeszkody.

Jeszcze bystrzej działa wzrok wyćwiczonego 
hypnotyzera, który może zupełnie obce osoby 
natychm iast usypiać siłą swego spojrzenia. Lecz 
takich hypnotyzerów  jest bardzo mało. Tu wzrok

z m u “ z licznemi przykładami, doświadczeniami i illustra- 
cyami. Lwów, 1911. „Kultura i Sztuka".

„ P o t ę g a  s p i r y t y z m u "  wydanie drugie z illustra- 
cyami. W ydawnictwo „Kultura i Sztuka".
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osłabia zupełnie w ładzę myślenia i dany osobnik 
popada w zupełną moc suggestyonera.

Działanie „m agnetycznego wzroku", możemy 
sobie w yobrazić jako niższy stopień wpływu 
hypnotycznego i ten nadaje się zupełnie do na
szego celu. Ktoby bowiem chciał wpływać potęgą 
swej suggestyi na osoby w ten sposób, by je 
mógł hypnotyzować, ten sprzeciw iałby się usta
wom karnym. Prócz tego, nie udałoby mu się 
wprawić w sen hypnotyczny swoich klientów, 
przyjaciół lub krewnych, gdy nie jest to wcale 
łatwą rzeczą. Rzeczywista hypnoza nie obchodzi 
nas tu zupełnie, — wystarczy jej najniższy sto
pień: b y s t r y  w z r o k ,  aby zapewnić trwały
grunt suggestyi. Nabycie przeszywającego wzroku, 
jest ważnem, praw ie koniecznem  dla tego, kto 
się chce poświęcić praktycznem  studyom  hypnozy 
i taki w łaśnie w prow adzając w czyn naszą me
todę, odniósłby wielki pożytek.

Należy się więc trzymać następujących praw i
deł: 1. M agnetyczny wzrok podpiera działanie
suggestyi, gdyż m ocą sw ą zmusza przedm iot do 
uwagi i zwycięża jego opór. 2. Sam wzrok tru 
dziłby bardzo i działał nieprzyjem nie; — musi 
on być połączony z suggestyą.

Przez ćwiczenie może sobie każdy przyswoić 
wzrok magnetyczny. Okulary nie przeszkadzają 
w tym w ypadku zupełnie, owszem, niejednokro
tnie wzmacniają działanie.

n
Potęga suggestyi.
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Ćwiczenia takie powinny się odbywać w po
koju bardzo zacisznym. Jest rzeczą obojętną, czy 
się leży lub siedzi; — w każdym, razie 
ciało musi się znajdować w położeniu i wy- 
godnem i być wolnem od wszelkiego ubrania 
uciskającego lub przeszkadzającego ćwiczeniu. 
Jeżeli się leży, to trzeba się porządnie wyciągnąć 
tak, aby mięśnie mogły obw isnąć; — przy sie
dzeniu podpiera się głowę obiema rękoma. Lampa 
ma stać dogodnie po za studyującym.

Bierze się czarną kartkę papieru i w środku 
tejże nalepia się mały, czworokątny kawałeczek 
białego papieru wielkości centymetra kwadrato
wego.

Kartkę kładzie się, stawia lub wiesza tak, by 
biały czworobok był zwrócony swym koncern ku 
dołowi i był oddalony od oczu 30 do 40 cm. 
Oddychając powoli i głęboko należy patrzeć na 
czworobok i nie odrywać wzroku od niego ani 
na moment, — nawet ile możności nie ruszać 
powiekami.

To ostatnie jest bowiem tylko nałogiem, który
przy odrobinie woli można łatwo wykorzenić._
Takie ćwiczenie wzmacnia równocześnie wolę, 
wytrwałość i panowanie nad sobą i przyzwyczaja 
do koncentrowania myśli.

W pierwszym tygodniu patrzy się na biały 
czworobok tylko przez trzy minuty, lecz tak, by 
nawet rzęsą nie drgnąć. Jak zmierzyć czas? Na-



leży liczyć powoli do sześćdziesięciu. Przez pięć 
minut ćwiczy się w drugim tygodniu, w trzecim 
przez 10, w czwartym przez 12 a w piątym przez 
15 minut. Po za zakres piętnastu minut nie wolno 
przechodzić. Nie ma też celu, zaczynać drugiego 
tygodnia, jeżeli się nie opanow aJo materyału, 
przeznaczonego na pierwszy tydzień — idzie się 
w  tym kierunku tylko w tedy dalej, gdy się może 
czynić to, co jest przepisane. Kto zdoła przez 
15 minut patrzeć na biały czworobok, ten może, 
jeżeli chce, ćwiczyć się spokojnie w ten sposób 
dalej.

Dobrze jest na kartce papieru w ynotow ać ka
lendarzow e dni z pięciu tygodni i obok każdego 
dnia napisać jak długo trwało wpatrywanie się 
w biały czworobok. W  ten sposób  ma się do
kładny przegląd.

Jeżeli się umie dobrze wykonywać, w szystko ? 
co zalecają przepisy na pięć tygodni, to prze
chodzi się do ćwiczeń ze zwierciadłem. W tym 
celu, bierze się zwykłe zwierciadło, okrągłe lub 
czworoboczne, którego średnica wynosi najmniej 
20 centymetrów. Zwierciadło takie ustaw ia się 
przed so b ą  w oddaleniu 20—30 centym etrów. 
N astępujące ćwiczenie zmierza do tego, by studyu- 
jącem u dać sposobność w ypróbow ania swego wzro
ku i rów nocześnie wytrzymywania wzroku innych 
ludzi. W tym celu robi się u nasady nosa mię
dzy brwiami czarny punkt, do czego m ożna użyć
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opalonego drewienka z zapałki. To ćwiczenie 
trwa tylko dwa tygodnie lecz w pierwszym ty
godniu należy się w patryw ać w czarny znaczek 
przez 10 minut, a w  drugim przez 15 minut. N a
stępnie można już swej sztuki próbow ać w życiu 
codziennem.

Obrazowi odbitem u w zwierciadle nie powinien 
ćwiczący się patrzeć w oczy, lecz na nasadę nosa- 
M usi on właśnie tak samo czynić w życiu co
dziennem. Mówiącemu niechaj nie patrzy w oczy. 
M ożna oglądać ubranie lub ręce drugiego, należy 
mu pozwolić wygadać się, następnie podnieść 
swój wzrok i odpow iadać to, co w danym razie 
jest stosowne, Kiedy drugi chce przerwać, patrzeć 
gdzieindziej. Nie należy jednak żadną miarą po
zwalać na niepotrzebne przerywanie, lecz gdy 
ktoś inny chce przeszkodzić w w ypow iadaniu 
zdania, robi się ręką ruch grzeczny lecz odporny 
i mówi spokojnie dalej. Na ten punkt zw raca się 
szczególniejszą uwagę.

Nie należy też patrzeć na drugą osobę ponuro 
lub z nadm ierną powagą, lecz rzucać krótkie 
a silne spojrzenie wtedy, gdy to jest rzeczywiście 
potrzebne. Oszczędzać wzroku, lecz nie żałować 
go wtedy, gdy nadchodzi punkt ciężkości rozmowy 
i najważniejszej suggestyi. W tedy trzeba patrzeć 
m iędzy oczy drugiego z całą energią lecz uprzej
mie; będzie on oczy spuszczał w dół i drżał pod 
siłą wzroku i wtedy to nadchodzi dla studyują-
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cego upragniona chwila. Mówi się jednak tylko, 
gdy się widzi oczy osoby, na której robimy do
św iadczenie i w  ten sposób  zmusza się ją do 
poddan ia się suggestyi.

Często łączą się razem suggestya i magnetyzm 
a połączenie to można w odpow iedni sposób 
uskutecznić. Nie potrzeba być na to ani zaw o
dowym  magnetyzerem, ani też też odbyw ać dłu
gotrw ałego kursu; kilka przygotow ań wystarczy 
tu zupełnie.

Przedewszystkiem  poddaje się autosuggestyi, 
że za pom ocą w zroku wysyła się siłę m agnety
czną do mózgu innej osoby. Suggestyę tę pow ta
rza się tak często, aż stanie się ona przekona
niem. Musi się mówić z samym sobą tak, jakby 
z obcym, na którego się chce wpływać sugge- 
stywnie. Kto już jest nieco wyćwiczonym w sug- 
gestyonow aniu drugich, to ćwiczenia w autosugge
styi będą mu szły zręcznie i z lepszym wynikiem. 
Postępuje się przy tern tak, jak przy dośw iadcze
niu w spom ianem  wyżej, kiedy to chce się wm ó
wić w siebie przymioty, a w ypersw adow ać sobie 
wady, należy sobie w tedy przedstaw ić żywo 
drugą osobę (tu w łasną!) i suggeruje się ją do
nośnym  głosem, — można także użyć do tej 
próby  zwierciadła. T a  osobliw a zabaw a w dw oi
stość, będzie z początku przykrą, lecz w krótkim 
czasie m ożna się do niej przyzwyczaić.
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Jeżeli wymieniona pierwej autosuggestya ut
kwiła silnie w mózgu, to przeprow adza się na
stępujące ćwiczenie.

Siedzi się lub leży w sposób  wielokrotnie już 
opisany i oddycha się powoli głęboko. M uskuły 
zwisają tak, że prawie nie odczuw a się ciała 
a wszystkie myśli skierow ane są tylko do od
dychania.

O ddychając głęboko trzeba się poddać sug- 
gestyi: „Teraz nabyw am  siłę“. Następnie wstrzy
muje się oddech i mówi do siebie: „Teraz prze
chodzi siła przez moje ciało“.

W czasie pow olnego wydychania należy mó
wić: „Teraz zrzucam z siebie wszelkie zarodki 
choroby “.

Oddychanie odbyw a się przez nos, spokoj
nie i równo. W krótce odczuje się rzeczywiście 
przybytek sił.

Komu czas nie pozw ala na gruntow ne naucze
nie się tej rzeczy, choć dla każdego organizmu mo
głoby to wydać tylko dobroczynne skutki, temu 
mogłyby służyć następujące w skazów ki:
Oddech w 1 tygod. lOsek. Wstrzym.1) 20 sek. Wydech 8 sek.

9  Ze wstrzymywania oddechu trzeba być bardzo 
ostrożnym, bo łatwo można się narazić na niebezpieczeń
stwo ze względu na trujący kwas węglowy.

» 2 „ 12 „
» 3 „ 12 „

20
25
25
30

mm
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Jeżeli każdy dobry pływak może zatrzymać 
oddech przez minutę, to wym agania powyższego 
rodzaju nie są  nadmierne. G łów ną rzeczą jest 
także skuteczna suggestya.

Ćwiczenie trw a 10— 15 minut i odbyw a się 
zawsze o jednym czasie. G dy się jest. do tych 
ćwiczeń przyzwyczajonym, to m ożna je potem  
odbyw ać na wolnem powietrzu. Jeżeli w  pokoju, 
to należy się starać, by powietrze w nim było 
możliwie najlepsze.

Za mało znanem ćwiczeniem jest magnetyzo- 
wanie przedm iotów , które polega na łatwych 
ćwiczeniach i może bardzo często znaleźć za
stosow anie w życiu codziennem. Darowuje się 
przecież nieraz innej osobie jakiś przedm iot 
lub posyła się do niej list. T en przedm iot kła
dzie się do własnej ręki lewej i kieruje na to 
swój wzrok. Teraz podnosi się rękę praw ą 
i palce tejże razem lekko złożone rozciąga tak, 
że wskazują one pow ierzchnię ręki lewej. 
O ddalenie wynosi 4 —5 centymetrów. Rów nocze
śnie trzeba się poddać suggestyi, że z końców  
palców wysyła się coś w rodzaju p rądu  elektry
cznego i wypełnia się tern ów  przedm iot. Po 
przeprow adzeniu tego dośw iadczenia przez pięć 
minut, jeżeli się osiągnęło wrażenie, że ekspery
ment się udał, to w tedy przedm iot wysyła się 
pod  właściwym adresem . To usiłowanie łączy 
się z suggestyą, która skierow ana jest na od
biorcę przedm iotu, a powtarzając tę suggestyę



zawsze duchow o lecz energicznie, wypełnia się 
nią równocześnie i przedmiot.

Sławny uczony prof. Bernheim twierdzi, że 
źródła licznych rzekomo cudow nych uleczeń 
tkwią nie w czem innem jak tylko w suggestyi. 
O na to była treścią medycyny kapłańskiej z przed 
wieków u Persów , Egipcyan, Chaldejczyków, 
Hindusów, Hebrajczyków i G reków ; widzimy ją 
w postaci ofiar, czarów modłów, obrzędów  reli
gijnych, jak i owych drzewach, które zaklinano 
w  świątyniach od epidem ii; ukrywa się poza nau 
kami teozofii wschodniej, poza przesądam i chrze
ścijaństwa, poza namaszczeniem apostołów  i św ię
tych, poza olejami świętymi, relikwiami i mogi
łami męczenników, poza talizmanami z czasów 
pogańskich i chrześcijańskich. Przez całe wieki 
średnie i aż do ostatniego stulecia stanowiła ona 
źródło wrzawy i zgrozy, wywoływanej przez cza
row ników i czarownice, źródło egzorcyzmów, 
wiary w moc dyabelską, nie mniej jak amuletów 
Paracelsusa, mumij, szkatułek, wypełnionych wpły
wem niebios, środków  sympatycznych, past, p la
strów  i proszków  tajemniczych napojów  nieuczo- 
nych operacyi przenoszenia chorób, wzruszeń k ró
lów francuskich i angielskich w procedurach szarla
tanów, nie mniej jak rzeczywiście wierzących le
karzy, jak G reatrake i Gasner, tkwiła w równie 
niedokładnych jak nienaukowych procedurach 
magnetyzmu zwierzęcego, a naw et ukrywała się
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jeszcze poza metodą hypnotyczną Braida. Wszyst
ko to było niczem; wszytkiem jest wiara, a wia
ra ta, a raczej ta skłonność do wierzenia jest 
w rodzoną duchowi ludzkiemu. Wszystkie cuda 
zależą od fantazyi ludzkiej.

Nam przypadło w udziale rzucić pełne światło 
na ten przedmiot, dać jasne pojęcie o naukowem 
znaczeniu suggestyi, o wszyskich błędach fanta
zyi i wszystkich przemilczaniach zabobonu, które 
tak długo bałamuciły i oślepiały biedną ludzkość.

Dawniej wierzono, że hypnoza posiada w sobie 
i sama przez się wielką moc leczniczą. Do pe
wnego stopnia nawet po dziś dzień sprzeczać 
się z tern nie można. Senność i znużenie, otrzy
mywane za pomocą hypnozy, działają niezawod
nie uspokajająco na system nerwowy.

Ale to znaczenie hypnozy znika wobec innego 
faktu, że można dobroczynnie oddziaływać na 
niektóre objawy chorobliwe za pom ocą zwiększe
nia suggestywności.

Osobliwy ten fakt daje się tłumaczyć tern, że 
istnieje mnóstwo chorób, które powstają nie przez 
zmiany organiczne, cielesne, lecz przez zaburze
nia funkcyi i że wpływ leczniczy suggestyi po
lega na odrestaurowaniu nadwerężonych funkcyi.

Zakres chorób, w których nie zachodzi żadna 
zmiana organiczna, jest bardzo znaczny. Wszelkie 
choroby nerwowe, hysterya, taniec św. Wita,



konwulsye, artryzm, kurcze żołądka, wiele bó
lów, bezsenność i t. p. nie dają się sprowadzić 
do rzędu uszkodzeń namacalnych; jeżeli p rze to  
co jest prawdopodobnem , uszkodzenia takie p o 
wstają, to mają one związek z normalnemi fun- 
kcyami organizmu. Trw oga wywołująca dreszcz 
lub taniec Św. Wita, wzburzenie moralne, pow o
dujące niepokój i bezsenność, lekkie podrażnie
nie ze skurczem mięśni, oddziaływały wpierw 
na funkcye niż na organ; kuracya, która jest 
w stanie odrestaurować funkcyę, usuwając w zbu
rzenie psychiczne i objawy bólu, która wy
chodzi ze stanowiska peryferyi i tamuje chorobę, 
powinnaby być uznaną właśnie dlatego za terapię 
nadzwyczaj skuteczną.

Większość n. p. wszystkich chorób nerwowych 
ustępuje wobec kuracyi duchowej.

Jasnem jest przeto, że przy chorobach nerwo
wych, z chwilą gdy organizm jest zdolny do 
swoich funkcyi fizyologicznych, wpływ duchowy 
może usunąć przeszkodę. Psychiczne środki le
cznicze mogą być stosowane z pożytkiem wyłącznie 
w chorobach funkcyi. I czyż ich rola ogranicza 
się jedynie tym obszernym wprawdzie zakresem? 
Czy jest bez skutku przy chorobach organi
cznych ?

Niezawodnie, suggestya nie może naprawić: 
wywichniętego palca, usunąć reumatycznego s p u 
chnięcia stawów, ani wskrzesić zniszczonej sub-



sfancyi mózgowej. Jeżeli krwotok zniszczył białe 
wewnętrzne komórki mózgu, jeżeli wskutek skle
rozy znikły motory rdzenia pacierzowego, to 
suggestya równie jak i metoda lecznicza nie może 
wskrzesić funkcyi pozbawienej niezbędnego czyn
nika organicznego. Zdaje się tedy na pierwszy 
rzut oka, że suggestya jest bezużyteczną dla cho
rób organicznych. Ale spostrzeżenia klinik pou
czają nas o fakcie niezaprzeczenie ważnym: że 
mianowicie uszkodzenie funkcyi może przewyż
szać co do zam iarów  uszkodzenia organu.

Oto przykład: muskuły i nerwy górnej części 
nogi zostały uszkodzone przez reumatyzm lub 
uderzenie i członek ten, wskutek bólu, stał się 
nieruchomy, ale zmiana organiczna od kontuzyi 
czy reumatyzmu, zaciek krwi, zapalenie musku- 
łów czy nerwów, dzięki prawom odpływu bio
logicznego, znikły przed racyonalną terapią i bu
dowa anatomiczna została przywróconą. Jedna
kże ból u pewnych osób, których układ nerwo
wy stale utrzymuje raz doznane zmiany, może 
pomimo to trwać dalej i wywołać inne obja
wy, jak drżenie i t. p. przez pewien rodzaj bez
wiednej autosuggestyi. Nieruchomość członka 
może doprowadzić do trwałego skurczu musku- 
łów i do odrętwienia, wskutek pomarszczenia 
włókien; nerwowe bóle w biodrach z tendencyą 
do nieuleczalności mogą być następstwem tego 
stanu. Byłoby to przeto powtórne uszkodzenie
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organizmu, powstałe na gruncie zaburzeń funk- 
cyi. W  tym wypadku suggestya mogłaby zapo- 
biedz złemu przez usunięcie bólu, przez rozer
wanie układu nerwowego i przez przywrócenie 
władzy w nieruchomym członku. Możemy wła
śnie przytoczyć spostrzeżenia, które wyraźnie 
udowadniają dobroczynny wpływ suggestyi w tej 
mierze.

Zaburzenia reflektoryczne i sympatyczne, jak 
rozmaite zaburzenia nerwowe, nie rozwijają się 
na gruncie najprzeróżniejszych chorób organi
cznych. Są one skutkiem nerwowego podniece
nia całego organizmu, którego funkcye tak so
lidarnie łączą się ze sobą, że podrażnienie je
dnej niteczki nerwów wywołuje bolesny odruch 
w  innym daleko położonym splocie. Nieustające 
niepokoje ciąży, nerwobóle wskutek zmiany 
miejsca macicy, konwulsye wskutek robaków 
trzewnych, epilepsya wskutek przestrachu, sym 
patyczne ochromienia (paraliż), bicie serca w sku
tek dyspepsyi, migreny przy menstruacyi, owe 
tysiące bólów, dolegliwości i objawów, połą
czonych z uszkodzeniem ciała, utrudniających 
dyagnozę i leczenie — czyliż to wszysko nie 
dowodzi, że ruch nerwów, pobudzony przez 
pierwotne uszkodzenie organiczne, gra niewi
dzialną rolę w pbjawach i otwiera dla suggestyi 
o wiele większe pole działania, przy dalszym 
rozwoju choroby organicznej, aniżeli przy samym



jej początku? Takim  jest n. p. lekkie osunięcie 
się macicy, które nie może przeszkodzić funkcyom 
pęcherza i kiszek, ale na drodze działania reflek- 
torycznego ogarnia cały szereg objaw ów  choro
bowych, skurczów  nerwowych, w ypadków  du
szności, bicia serca, wymiotów, dyspepsyi, zaw ro
tów  głowy, szumu w uszach i konwulsyj. W  ta 
kich w ypadkach znaczenie cielesnych uszkodzeń 
rów na się zeru, reakcya jest wszystkiem. Cóż 
z tego, że nie mogę usunąć samej szkody, je
żeli za to suggestya jest w stanie dodać bodźca 
organow i duszy do wytrzymania tych pow tór
nych sym ptom atów ; gdy może zapobiedz tym 
wszystkim dalekim wpływom nerw ow ym ?

A czy suggestya jest bezsilną w obec chorób 
ściśle organicznych? Wiemy, że układ nerwowy 
w pływ a na odżywianie organizmu za pom ocą 
n erw ó w  odżywczych i regulujących krew, wiemy 
z drugiej strony, że suggestya może spow odo
wać zm iany w  organizm ie; zauważono, że przez 
suggestyę w ystępow ały zaognienia, owrzodzenia, 
djarye, krwotoki, że stygm atyzacya stanowi objaw 
suggestyi. W idzieliśmy uleczenie za pom ocą sug- 
gestyi hypnotycznej ostrej chronicznej egzemy 
wywołanej może stanem  nerwowym. Ale nie 
trzeba p rzesadzać; wpływ bezpośredni psycho
terapii na szwanki organiczne jest ograniczony. Nie 
m ożna ani rozwijać zapalenia ani powstrzymać 
rozwoju puchliny sklerozy. Suggestya nie zabija



bakcylów, nie zwapnia tuberkułów, nie zabliźnia 
żadnych w rzodów w piersiach. „Pan usypiasz 
suchotników — zapytał Bernheima pan Gil- 
les de la Tourrette na kongresie hypnotyeznym — 
„zanotuję sobie tę nową metodę leczenia suchot“. 
Usypiam niekiedy suchotników — odparł tenże — 
nie na to, ażeby suggerowaćtuberkułom,iżby znikły, 
lecz ażeby wmówić w chorego potrzebę spania 
w nocy, gdy cierpi na bezsenność ; to mu poprawi 
apetyt, uspokaja kaszel, zapobiega nudnościom, 
kolkom i przynosi mu niezawodną ulgę; jeżeli go 
nie wyleczę, to w każdym razie robię mu dobrze; 
niekiedy udaje mi się nawet, przez pomyślną 
zmianę gruntu, wzmocnić w nim siłę oporu prze
ciw natarczywości mikrobów i na tej drodze 
powstrzymuję rozwój choroby, jakkolwiek nie 
mogę jej uleczyć zupełnie. A czy lekarstwa wię
cej skutkują? Czyliż mamy wiele środków, któ- 
reby zabijały bakcyle i przywracały zdrowie su
chotnikom ? Ileż mamy leków specyficznych ? 
Jak postępujemy z większością cho ró b ?  Czyż 
się liczymy z istotą choroby? Zadawalniamy się 
skromnie medycyną symptomatyczą, przepisuje
my opiaty dla uspokojenia kaszlu, bólu i bez
senności, antipyrethika przeciwko febrze, adstrin- 
gentia przeciwko dyaryi i środki zwierzące prze
ciwko osłabieniu. Samej choroby dosięgnąć nie 
możemy; jeżeli zaś możemy, to atakujemy ją 
w  jej pierwiastkach funkcyjnych, czynnościowych



Niezawodnie, że suggestya nie mogłaby zaszcze
pić sama wszystkich ś rodków  leczniczych; ale 
niekiedy udaje się jej to, co się nie udaje leka
rzom, może nieraz lepiej od nich przywrócić ape
tyt, zmniejszyć bóle, zapobiedz bezsenności 
i wzmocnić zrujnowany układ nerwowy. Z dru
giej strony, lekarstwa mogą dokonać tego, czego 
ona nie jest wstanie; ona nie może ukoić g o 
rączki, nie zawsze powstrzymuje poty, nie zawsze 
ułatwia wydzieliny i równie mało zastępuje anti- 
febrynę i atropinę, jak one ją zastąpić mogą. 
Każda broń przynosi tyle, ile może; rzeczą jest 
lekarza stosować ją tam, gdzie uważa ją za sku
teczną.

Lubo suggestya nie wywiera bezpośredniego 
wpływu na uszkodzenie organiczne, może jednak 
zmodyfikować je niebezpośrednio, modyfiko- 
jąc funkcyę. F unkcję  bowiem stwarza na sobie 
organ, a zmiana funkcyi powoduje zmianę or
ganu. Nerwowe bicie serca może doprowadzić 
do rozszerzenia serca; nerwowe wymioty osła
biają żołądek i krzywdzą odżywianie materyi; 
długotwała kontraktura powoduje kurczenie się 
i fałszywy rozwój kości, długotrwała nierucho
mość stawu prowadzi do zapalenia stawu i do 
zesztywnienia. Prosimy spojrzeć na tę silnie zbu
dowaną kobietę, pracującą obecnie w kuchni 
szpitalnej; przed dwudziestoma miesiącami można 
ją jeszcze było widzieć na sali szpitalnej chodzącą
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o kulach, które jej były od trzech lat potrzebne; 
prawe kolano miała boleśnie spuchnięte i przez 
chroniczne reumatyczne zapalenie stawów na- 
próżno leczono środkami kojącymi. Miano ją  
za nieuleczalną, suggestya; hypnotyczna w śnie 
głębokim wyleczyła ją zupełnie w kilka tygo
dni, kolano ani nie puchnie, ani się nie kur
czy i kobieta nawet nie utyka. Naturalnie, nie 
moglibyśmy suggerować opuchnięciu stawu, ażeby 
zeszło, lub puszce stawowej, ażeby przybrała 
powierzchnię normalną, ani też ścięgnom, ażeby 
nabrały giętkości, ani wreszcie naczyniom krwio- 
nośnem, ażeby się opróżniły. Podszepnęli tylko 
chorej, ażeby nie doznawała nadal żadnych bó
lów i śmiało poruszyła stawem we wszystkich 
kierunkach. Gdy się zapobiegło bólom, ruchy 
stawów przez nie zatamowane powracały sto
pniowo, ścięgna wskutek tych ruchów odzyskały 
dawną sprężystość; łożysko przez odrodzenia 
kolejnego naprężenia i skurczenia odzyskało 
dawną elastyczność i staw poruszał się odtąd 
normalnie; wzmożenie się cyrkulacyi wskutek ro
boty mechanicznej opróżniło naczynia krwiono
śne i zwolniło tkanki z ciężaru; zeszczuplane 
muskuły wskutek nowych stężeń zmężniały i tym 
sposobem odbudowanie funkcyi w ciągu kilku 
tygodni pociągnęło za sobą wyzdrowienie orga
nów.

- ______



97

A to inna młoda dziewczyna, która chodzi 
prawidłowo i jak widzimy, czuje się dobrze. Przed 
trzema miesiącami leżała chroma w łó 'k u , któ
rego od trzech lat nie opuszczała. W skutek ostrego 
reumatyzmu stawu miała ona bolesną kontrakturę 
członków, a brak władzy czucia tak wielki, że 
przypuszczaliśmy reumatyczne zapalenie błony 
mózgowej. Leżenie w łóżku, w szpitalu, ciągłe 
bóle, bezsenność, otworzyły drzwi na oścież 
bakcylom tuberkulicznym, tak że młoda pacyen- 
tka była zagrożona suchotam i; miała gorączkę 
pociła się w nocy, czuła w stręt do pożywienia, 
źle trawiła, kaszlała i cierpiała na katar opłucnej. 
Suggestya na jawie, t. j. w stanie czuwania 
i opieka zakonnicy wyleczyły ją w kilka tygodni. 
Chora nauczyła się stopniowo podnosić rękę aż 
do linii poziomej i stać prosto na nogach. Przez 
nieustanną suggestyę doprowadziliśm y do tego, 
że przy staniu krzyż jej prostow ał się zupełnie, 
jakkolwiek przedtem  ciało pacyentki było pochy
lone do przodu. W kilka tygodni dziewczyna 
odzyskała zupełną sprężystość wszystkich człon
ków i bóle ustąpiły. W idocznie w danym wy
padku leczono rdzeń pacierzowy, jako chorobę 
organiczną, ale zaniedbano uszkodzeń dynami
cznych, kontraktur i anestezyi, które ustąpiły do
piero po zastosow aniu suggestyi. Gdy chora 
mogła już chodzić, gdy ani jej podtrzym ywano 
ani w iązano, gdy wzmogła się fizycznie i moral-

Potęga suggestyi. 7



nie, w tedy poprawił :e ogólny stan jej
zdrowia, wyzdrowienie rzeczywiście cudow ne dla 
wszystkich, co ją w idzieli; przy tern zapobiegło 
się rozwojowi su ch o t

W  życiu praktycznem spotykam y się ustawicznie 
. ze zjawiskami, których przyczyną była suggestya 

osób oddalonych o setki mil.
Duch ludzki może się przenosić w okamgnieniu 

z miejsca na miejsce tak sam o jak myśl. Może 
też działać na odległość siła ludzkiego ducha 
nietylko na jednostki, ale i na masy całe.

Ile to razy zdarzyło się nam przeżyć ciężką 
jakąś chwilę przygnębienia i smutku, mimo, że 
bezpośrednio żadnych ku temu nie widzieliśmy 
powodów . Siedzimy w kółku rodzinnem, lub przy 
pracy, aż nagle uderza na nas jakaś niewidzialna 
tajem na fala i bądź to w prow adza nas w stan 
wesołości jakiejś niewytłumaczonej bądź też po
grąża nas w sm utek i troskę.

W  tej chwili zapewne gdzieś na świecie skie
rował ktoś ku nam siłę swego ducha, w zamia
rze zasuggestyonow ania nas.

Jeden z poetów  bardzo trafnie opisał taką 
chwilę w sonecie. Jedzie okrętem przez Adryatyk 
i patrzy ku północy ponad śnieżnych Alp szczyty, 
gdy w tern zauważa, że za okrętem „wlecze się 
jak lina" myśl jakaś... ktoś go „w kraju w tej 
chwili w spom ina4*...
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Pewnego razu zabawialiśmy się wesoło w licz- 
niejszem towarzystwie. Nagle jeden z uczestników 
wstaje, żegna się i odchodzi, ku naszemu zmar
twieniu. Nie umiał sobie wytłumaczyć, dlaczego 
to robi, m usiać wyjść. D opiero później dowiedział 
się przyczyny z depeszy. O tej samej godzinie 
um arła jego matka.

Siła ducha ludzkiego sięga naw et poza obręb 
kuli ziemskiej. Nauka chrześcijańska staw ia jako 
dogm at obcowanie świętych. Dusze umarłych 
mogą za naszem pośrednictw em  odnieść ulgę 
w cierpieniach, bądź też odwrotnie.

Niech uczeni niedowiarkowie tw ierdzą co chcą 
i jak chcą — królestwo ducha zakryte jest przed 
oczyma śmiertelników. Jest ono bezkresne i wie
czne jak sam duch.

Jesteśm y na wakacyach, pozostawiliśmy mie
szkanie zamknięte i myślimy często o tern, czy 
nie włamali się tam złodzieje. Kto wie, czy myśl 
nasza, stojąca na progu mieszkania nie odpędzi 
w danej chwili złodzieja. Może go ogarnąć na- 
przykład lęk, może się rozmyślić — słowem, 
może napotkać na niewytłumaczoną dla niego 
przeszkodę. Kto wie...

A czy nie zdarzy się również, że stojąc na 
rozstaju jakichś dróg, namyślamy się, zgrzeszyć, 
czy też nie. Aż oto przeszywa nas na w skroś 
jakiś lęk, jakaś groza. Kto wie, czy to nie moc 
ducha zmarłego ojca lub matki...

7*
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Ilu to zresztą ludzi odważyłoby się na złe czyny, 
gdyby ich nie powstrzymywała od tego myśl 
o karze. Stróż bezpieczeństwa publicznego daleko 
może gdzieś drzemie, sędziowie nie urzędują 
w tej chwili, a jednak czujemy na odległość ich 
władzę.

M ożność odbierania wrażeń bez względu na 
przestrzeń i na czas nazywa się w języku nauko
wym telepatyą i badacze w tym kierunku osią
gnęli znakomite rezultaty. Bliższe szczegóły, do
tyczące tych dziwnych zjawisk to jest wywieranie 
wpływu na osoby oddalone, tudzież o tak zwa- 
nem jasnowidzeniu znajdzie czytelnik w książe
czce, będącej w przygotow aniu p, i  „Działanie 
z oddalenia i jasnow idzenie”. Książeczka ta wyjdzie 
nakładem „Kultury i Sztuki".

Suggestyę na odległość wywieramy zwykle za- 
pom ocą listów i dzieł literackich. Listy bowiem 
są  rozm ow ą aczkolwiek niemą, a jednak zupełnie 
ważną i doniosłą w skutki. Znane to są zresztą 
pow szednie rzeczy i dlatego nie w dajem y się 
w szczegółowy ich rozbiór.

Również znana każdem u jest zdolność wywie
rania wpływu na drugich przez utwory literackie. 
Pisarz zmyśli fabułę i wm awia w nas, że to rze
czywiste zdarzenie, wskutek czego rozczulamy się 
nieraz aż do łez nad losami bohaterów.

W  roku bieżącym cała p rasa europejska i am e
rykańska notowała następujące zdarzenie:
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Dnia 2 maja 1911 popełnił w mieszkaniu swo- 
jem w Nowym Jorku sam obójstw o człowiek 
czterdziestokilkuletni. Należał on do ludzi zamoż
nych, uczciwych i ogólnie szanowanych, a nazy
wał się dr. William Latson. W ładze, dowiedzia
w szy się o w ypadku wysłały do mieszkania sa
m obójcy specyalną komisyę, która zastała zwłoki 
w  pozycyi leżącej. W  kurczowo zaciśniętej ręce 
tkwił rewolwer. Czaszka strzaskana przez kulę. 
A na stole kartka napisana własnoręcznie przez 
sam obójcę: „Spełniłem w szystko, co do mnie
należało

W ypadek zresztą zbyt pow szedni i nie nasu
w ający władzom  w obec tego oświadczenia żadnych 
podejrzeń.

A mimo to pojawiła się niebawem  pogłoska, 
że nie był to wcale w ypadek sam obójstwa, lecz 
ma się do czynienia — z m orderstw em  i że po
dejrzenie pada na m łodziutką sekretarkę dra 
Latsona, Rosyankę z rodu imieniem Alta Mar- 
kowka. W szczęto oczywiście proces, lecz mło
dej dziewczynie nie udow odniono niczego, usta
lając tylko fakt, że oskarżona opuściła mieszkanie 
doktora po dokonanem  przez tegoż samobójstwie, 
a że to nie był żaden dow ód winy, uwolniono 
ją i wypuszczono na wolność.

W  kilka dni jednak potem panna Alta targnęła 
się na własne życie w zamiarze samobójczym, 
a ponieważ praw a amerykańskie karzą bardzo



surow o tych, którzy usiłowali popełnić sam obój
stwo, aresztow ano Rosyankę powtórnie. Że zaś 
pewien przyjaciel d raL atsona złożył za nią kaucyę, 
w ypuszczono ją z więzienia aż do rozpoczęcia 
nowego procesu. I kiedy dziewczyna oczekiwała 
rozprawy w domu owego dobroczyńcy zdarzył 
się następujący w ypadek:

Do redakcyi „T em ps“ w Paryżu zgłosił się 
jakiś obcy człowiek i prosił o rozmowę ze w spół
pracownikiem  tegoż pisma p. Nosieres, którego 
znał z widzenia.

— Jestem Leopold Kampf — rzekł przybysz — 
urodziłem się w Krakowie, Polakiem  jestem i... 
jestem spraw cą tragicznej śmierci dra Latsona 
z Nowego Jorku... Spraw cą mimowolnym, a jednak 
faktycznym...

I opowiedział w spółredaktorow i gazety „T em ps“ 
co n as tęp u je :

— Napisałem dramat, osnuty na tle w ypadków  
rewolucyjnych w Rosyi. Ze względów cenzural- 
nych nie mogłem go wystawić ani w Niemczech, 
ani w  Austryi (p. Kampf pisze po niemiecku), 
tedy zawiozłem go aż do Ameryki i przyjęto go 
do grania w Nowojorskim D eutsches Theater. 
W  Nowym Jorku, kierując próbam i sztuki mojej, 
zaznajomiłem się z drem Latsonem. Nie odstępy- 
wało go prześliczne dziewczę, najwyżej siedm na- 
stoletnie. Była to doktora pupilka, niepospolicie 
zdolna i bystra, którą uczynił sekretarką swoją,
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którą kochał jak córkę, ta k ! — jak córkę... i którą 
wtajemniczył we wszystkie swoje odkrycia w dzie
dzinie suggestyi, Dr. Latson bowiem specyalnie 
suggestyę studyow ał i różne czynił eksperym enty, 
posiłkując się suggestyą.

— A ch! — mówił dalej p. Kampf — nieszczę
ście chciało, że pokochała mnie panna Alta Mar- 
kowka. Pokochałem  ją też. W iedział o tern dr. 
Latson, wiedział też o blizkim bardzo stosunku, 
który zaczął powoli łączyć mnie z jego pupilką. 
Panna Alta miała wielki, dziwny wpływ na nie
boszczyka Latsona. Przypom nę panu „Heddę 
G ab!er“ Ibsena. Dr. Latson okazywał mi przyja
cielskie względy, godził się na stan rzeczy, byle 
panna Alta była szczęśliwą. Co się atoli stało 
w głębi jego duszy, nie wiem, a raczej dociekać 
nie chcę...

Pan Kampf urwał.
— Słucham pana z najżywszą ciekawością — 

rzekł p. Nosieres.
— Niestety — mówił dalej literat niemiecko- 

polsko-am erykański — zatęskniłem za Europą. 
W róciłem do „starego" kraju. Zamienialiśmy czę
ste listy wszyscy troje. Ja zaś pisałem now ą 
sztukę. Zatytułowałem ją „Nina" i jesienią bieżą
cego roku miała być w ystaw ioną we Frankfurcie 
nad Menem. W  dramacie tym moim zawarłem 
całą historyę stosunku mojego z panną Altą; 
nazwisko naw et dałem jej opiekunowi i dobro-
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czyńcy: Larson (nie Latson). Dorobiłem tylko 
z własnej inwencyi epilog następujący: Larson, 
dowiedziawszy się o stosunku, łączącym jego 
pupilkę Ninę z rzeźbiarzem Marionem, boleje nad 
Niny utratą. Tedy Nina i Marion, których Larson 
obsypyw ał dobrodziejstwam i, postanaw iają — 
rozstać się. W ów czas szlachetny Larson, aby 
szczęścia ich nie rujnować, sam sobie śmierć 
zadaje... Panie, sztukę tę posłałem w rękopisie 
do Nowego Jorku, Latsonowi i pannie Alcie. 
Czytali ją, pisali mi o niej. I — oto dr. Latson 
popełnił sam obójstw o. A raczej — jestem tego 
niemal pewny! — kazał mocą suggestyi pannie 
Alcie popełnić zabójstwo. Ona go zastrzeliła! Ale 
z rozkazu sam ego doktora. D oktor zaś śmierć 
sobie zadał pod wpływem i wrażeniem... mojej 
sztuki! Tak najzupełniej, jak popełniano sam obój
stw a po przeczytaniu swego czasu „W erthera" 
lub „C hattertona“ Alfreda de Vigny, ja, ja tylko 
i jedynie jestem spraw cą sam obójstw a dra Lat- 
sona, a względnie zabójstwa, popełnionego przez 
kobietę, którą ten święty człowiek obsypał dobro
dziejstwami !

Zeznanie to jest bardzo charakterystyczne 
i przytoczyliśmy je wedle brzmienia prasy, zwra
cając uwagę naszych czytelników na fakt, do 
jakiego stopnia może owładnąć człowieka siła 
zwana suggestyą i to nawet na tak wielką odle
głość, jak z Europy do Ameryki!
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P odobne skutki wywiera na tysiące czytelników 
literatura tak zw ana kryminalna. O ile bowiem 
dzieła wielkich, szlachetnych pisarzy, poetów, 
hołdujących pięknu i prawdzie, uszlachetniają 
dusze czytelników, o tyle kryminalne rom ansidła 
depraw ują całe bezkrytyczne tłumy, zwłaszcza 
młodzieży i w arstw  niższych. Ileż to zbrodni po
pełniono dlatego jedynie, że złoczyńca znalazł 
w lekturze ku temu drogow skazy i uległ tej sug- 
gestyi, jaka siłą faktu uderzyła nań z niecnych 
kart rom ansidła!

W szyscy tedy ludzie, dla których piękno, p ra
w da i dobro są najwyższymi ideałami w życiu 
powinni walczyć przeciw tej literaturze, suggeru- 
jącej tłumom czyny złe i niemoralne, a walczyć 
rów ną bronią, również suggestyą, czy to dając 
tym tłumom lekturę zdrow ą i szlachetną, czy też 
wmówieniem odw odzić je od zła i destrukcyi 
moralnej.

W  pracy niniejszej wyczerpaliśmy pobieżnie 
całokształt tak zwanej suggestyi na jawie, mającej 
zastosow anie w życiu codziennem i daliśmy nie
jako klucz w ręce czytelnika do dalszych stu- 
dyów i badań  w tym kierunku. Nie wątpimy, że 
skrom na ta praca pomoże niejednemu z czytel
ników do uzyskania pow odzenia nietylko w spra
wach pośrednich, ale może i natchnie kogo, do 
wysiłków, zakrojonych na dalszą metę. Dążenie 
ku praw dzie, dobru, cnocie i szczęściu jest naj-



właściw szą drogą dla ludzkiego ducha na ziemi. 
Szczęśliwy, kto wzbił się nad poziom, albowiem 
świadczy to o jego tężyźnie duchowej.

Im silniejszy jest duch, tern większa jego do
skonałość i tern jaśniejsza przyszłość. A pielgrzym
ka życiow a jest przecie tylko okresem rozwoju 
i doskonalenia się tego ducha.

Wypiszmy tedy na naszym sztandarze hasło :
„Ku w yżynom !“ i doskonalm y się w rzeczach 
powszednich, stopniowo, ale wytrwale, opano
wujmy namiętności własne, odparowujm y wpływy 
zewnętrzne, działające na nas czy to przez osoby 
czy przez zdarzenia, hartujmy ducha w ogniu 
wytrwałości w praw dzie i pięknie i bijmy w górę 
jak orły — bo tam nasza ojczyzna, na w yso
kościach gwiazd!



IV. S u g g e s t s  h i p n o t y c z n a .

Co jest dźwignią hypnotyzmu. — Różnica między sugge- 
styą jawną, a hypnotyczną. -  Zjawiska hypnotyczne na 
podstawie suggestyi. — Posthypnoza. — Suggestya hy- 
pnotyczna w praktyce lekarskiej. — „Miecz obosieczny*.— 

Co o tem sądzić.

W  książce, która opuściła właśnie prasę na
kładem  „Kultury i Sztuki" p. t. „ P o t ę g a  h y 
p n o t y z m u "  znajdą czytelnicy wyczerpujące 
objaśnienia tego niesłychanie zajmującego odłamu 
wiedzy. Potęga ta zasadza się głównie na s u g 
g e s t y i ,  a suggestya zaś użyta w celach hypno- 
tycznych — nosi tę sam ą nazwę (suggestya hy- 
pnotyczna).

Różnica między jedną a drugą polega na tem, 
że suggestya jaw na działa na człowieka w stanie 
czuwania, przy równoczesnej funkcyi mózgu i zmy
słów, suggestya hypnotyczną zaś działa w śnie 
wytworzonym  sztucznie bądź to rozmaitymi spo
sobam i mechanicznymi lub psychicznymi, bądź 
naw et zapom ocą jej samej, to jest suggestyi. 
W szystkim bowiem prawie m etodom sztucznego
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usypiania towarzyszy suggestya, czyli, że magne- 
tyzer wmawia w medyum konieczność uśnięcia.

Sen hypnotyczny polega na zastanowieniu czyn
ności mózgu, owego siedliska rozumu, myśli, 
rozsądku i t. p. i objęciu tych czynności przez 
móżdżek, będący motorem nerwów  sympatycznych, 
od woli jednostki niezależnych.

Hypnotyzer tedy, wywoławszy u osoby, służą
cej mu do doświadczeń, sztuczny sen m agnety
czny, może suggerow ać tej osobie najrozmaitsze 
czynności, pojęcia itp., a ona to wszystko przyj
muje bezkrytycznie, machinalnie i posłusznie. 
Dzieje się to dlatego, że móżdżek nie posiada 
zdolności rozum owania i rozsądku i wykonywa 
pracę niejako automatycznie.

Zazwyczaj jesteśmy świadkami arcyciekawych 
dośw iadczeń hypnotycznych wykonywanych przez 
niektórych hypnotyzerów  publicznie. I tak ope
rator, czyli m agnetyzer usypia sztucznie medyum 
i suggeruje mu naprzyk ład :

— Proszę pana, deszcz pada. Proszę otworzyć 
parasol!

I medyum zachowuje się tak, jakby istotnie 
deszcz padał, aczkolwiek na estradzie jest sucho, 
a nad głową sufit.

— A oto... jesteś pan kobietą. Ma pan dziecko. 
(Podaje mu jakikolwiek przedm iot). Proszę je 
ukołysać, bo płacze.
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i odnośna osoba czyni wszystko bezkrytycznie, 
poddaje się woli hypnotyzera, który operuje sug- 
gestyą, jak dyrektor cyrku batogiem. Ekspery
mentów podobnych mogą osoby uśpione wyko
nywać tysiące. Nie wdajemy się w tę spraw ę 
bliżej, bo nie leży ona w zakresie naszego ba
dania. Czytelnicy znajdą te przykłady w przyto
czonej wyżej książce.

Ciekawem ogromnie zjawiskiem jest tak zwana 
posthypnoza. M agnetyzer suggeruje uśpionej oso
bie naprzykład:

Mamy teraz godzinę 6 w wieczór. Punktu
alnie o godzinie 8-ej dzisiejszego wieczora, gdy 
pan przybędzie do domu zaśpiew a pan sobie 
głośno piosnkę (tu wymienia tytuł dotyczącej 
piosnki) a lbo : uczuje pan potrzebę gim nastyko
wania się, a lbo: napisze pan list do tej a tej 
osoby i t. p.

Medyum, do którego suggestya ta była wy
stosow ana we śnie, nie pam ięta wcale tego po 
obudzeniu się i dopiero w odpowiedniej chwili 
wykonuje nakazaną czynność.

Czynność ta może być przekazana na czas 
znacznie odleglejszy, na dni kilka a naw et ty
godni.

Najważniejsze znaczenie ma suggestya hypno- 
tyczna w praktyce lekarskiej. W  ostatnim roz
dziale niniejszej pracy przytoczyliśmy twierdzenia 
sławnego lekarza dra Berheima, który podaje
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kilka w ypadków  zupełnego uleczenia pacyentów, 
dotkniętych chorobam i polegającemi na tak zwa- 
nem uszkodzeniu organizmu. Jeżeli bowiem 
w płucach rozmnożą się bakcyle tuberkuliczne, 
a więc istoty żywe, niszczące mechanicznie treść 
płuc, to oczywiście czynność ich wyrządza orga
nizmowi szkodę, tak samo, jak wyrządziłby ją 
pies, ukąsiwszy kogoś w nogę. Suggestya więc 
nie działa tu bezpośrednio, to jest nie zabija 
bakcyli, tak jak nie zabiłaby psa, w chwili gdy 
wbił ostre zęby w ciało, ani też nie odnaw ia 
uszkodzonej części organizmu, bo to byłoby 
istotnie cudem. Przez suggestyę jednak potrafi 
lekarz wzmocnić pacyenta na duchu, dodać mu 
sił do walki z chorobą w sposób  naturalnie 
możliwy, a więc czy to idzie o sen, czy o apetyt, 
czy o cierpliwość w  wykonywaniu zaordynow a
nych czynności i stosow aniu takichże środków.

Na tern więc polu hypnotyzm i suggestya ma 
znaczenie niezmiernie doniosłe i przez stosowanie 
tych środków  ludzkość istotnie zyska wiele. 
Jednakże, jak kilkakrotnie wspomnieliśmy, hypno
tyzm i suggestya uważane bywają jeszcze dotąd 
prawie przez cały ogół, za coś niegodnego, coś 
tajemniczego, co ma związek — z siłą „nieczystą".

Że hypnotyzm tudzież suggestya stanowi miecz 
obosieczny, o tern chyba i wspominać* nie trzeba. 
P otęga ta działa nietylko w kierunku dodatnim,
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ale i ujemnym, i przykłady tego podaliśm y po 
wyżej.

Można bowiem suggerow ać czy to na jawie, 
czy w hypnozie osobom  drugim czynności nie
zgodne z etyką i kodeksem  karnym. Przewidziały 
to czynniki ustaw odaw cze i za „namowę do 
z ł e g o a  więc suggerowanie czynności złych 
istnieją kary. W szelkie tedy wykroczenia, po
w stałe na gruncie suggestyi lub hypnotyzmu by
w ają karane na równi z innemi przestępstwam i.

Nie wynika stąd  jednak, aby z tych przyczyn 
tępić hypnotyzm i suggestyę albo też nie chcieć 
o niej naw et słyszeć, jako o czemś niebezpie- 
cznem i szkodliwem.

Rzecz g łó w n a : Z badać te potęgi, i wykorzystać 
je dla dobra ludzkości. Zupełną analogię stanowi 
tu elektryczność. Były czasy, że piorun uważano 
za złe wiecznie mszczące się bóstwo. A przecie 
ta sam a „tajemnicza44, „złowroga" siła oddaje 
dziś ludzkości nieocenioną przysługę. Porusza 
tramwaje, aparaty telegraficzne i telefoniczne, daje 
światło.

Przyjdzie więc czas, że i drzemiące potęgi 
w  człowieku będą należycie wyzyskane.

K O N I E C .

Prof. Dr. Karol Koranyi 
Warszawa. Brzozowa 10 m. 11
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