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CAPITOLUL 1
Învaţă să-ţi foloseşti minunata minte

MINTEA UMANĂ ESTE UN MIX de numeroase calităţi
şi tendinţe. Este vorba de lucruri care ne plac sau nu ne
plac, optimism şi pesimism, capacitatea de a construi şi 
a distruge, bunătate şi cruzime. Mintea este alcătuită din
toate aceste calităţi şi multe altele. Este un amestec al tutu -
ror acestor lucruri, fiecare minte având ca domi nantă una
dintre aceste calităţi.

Calităţile dominante sunt determinate în mare măsură de
mediul, educaţia, cunoscuţii şi, în special, gândurile unei
persoane! Orice gând păstrat constant în minte sau orice
gând asupra căruia se insistă prin concentrare şi este adus
la nivelul minţii conştiente atrage, adesea, acele calităţi ale
minţii umane care i se potrivesc cel mai bine.

Gândul este asemenea unei seminţe plantate în pământ:
duce la formarea unei recolte asemenea lui, se multiplică
şi creşte; prin urmare, este periculos să-i permiţi minţii să
insiste asupra oricărui gând distructiv. Genul acesta de
gânduri trebuie eliberate, mai devreme sau mai târziu,
prin intermediul unei acţiuni fizice.



Prin intermediul principiului autosugestiei — care se
referă la gândurile păstrate în minte asupra cărora te con-
centrezi — orice gând va începe curând să se cristalizeze
într-o acţiune. Vom discuta pe larg despre acest principiu
mai târziu.

Dacă principiul autosugestiei ar fi înţeles şi predat în şco -
lile publice, ar schimba complet standardele morale şi eco-
nomice ale lumii în mai puţin de 20 de ani. Prin acest
principiu, mintea umană poate scăpa de tendinţele sale
distructive, concentrându-se constant asupra tendinţelor
ei constructive, cum sunt gândirea pozitivă şi atitudinea
pozitivă. Calităţile minţii umane trebuie hrănite şi folosite
pentru a fi menţinute în viaţă. În tot universul funcţio -
nează o lege a hranei şi a utilizării care se aplică tuturor
lucrurilor ce trăiesc şi cresc. Această lege susţine că orice
fiinţă vie care nu este hrănită şi nu este folosită trebuie 
să moară, şi aceasta se aplică şi calităţilor minţii umane
despre care am vorbit.

Singura modalitate de a dezvolta orice calitate a minţii
este să te concentrezi asupra ei, să meditezi asupra ei şi să
o foloseşti. Tendinţele distructive ale minţii pot fi distruse
lipsindu-le de hrană şi nefolosindu-le!

Ce ar însemna pentru mintea proaspătă, maleabilă a unui
copil să înţeleagă acest principiu şi să înceapă să-l folo -
sească devreme în viaţă, încă de la grădiniţă?

Principiul autosugestiei reprezintă una dintre legile
 fundamentale ale psihologiei aplicate. Printr-o înţe legere
corectă a acestui principiu, toate tendinţele minţii umane
pot fi direcţionate către un efort constructiv, într-o peri -
oadă scurtă de timp.
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În loc să aştepţi pur şi simplu ca o mişcare pentru educaţie
generală în această direcţie să fie declanşată de cineva, de
ce nu ai începe chiar acum să aplici acest principiu în pro-
priul beneficiu şi beneficiul alor tăi? Poate copiii tăi nu au
norocul să primească această educaţie la şcoală, dar nimic
nu te împiedică să le-o oferi acasă. Nimic nu te împiedică
să studiezi, să înţelegi şi să aplici de-acum înainte acest
principiu în raport cu propriile acţiuni.

Să învăţăm ceva despre această minunată maşinărie pe
care o numim minte umană. Ea este adevărata ta sursă de
putere. Dacă vrei să scapi vreodată de griji meschine şi
dorinţe financiare, vei reuşi să faci asta cu ajutorul minu -
natei tale minţi. Cel ce scrie această carte este încă un om
tânăr, însă deţine dovezi pozitive ale trecerii, atât a băr ba -
ţilor, cât şi a femeilor, de la eşec la succes în perioade de
timp extrem de scurte care pot varia de la câteva ore la
câteva luni.

Cartea pe care o ţii în mână este dovada concretă a adevă -
rului raţionamentului ce susţine că oamenii îşi pot con-
trola destinul economic, întrucât aceste scrieri sunt un
succes obţinut pornind de la 15 ani de eşecuri! Şi tu poţi
transforma eşecurile trecute în succese, dacă vei înţelege şi
pune în practică inteligent principiile psihologiei aplicate.
Poţi ajunge oriunde vrei să ajungi în viaţă. Poţi găsi feri-
cirea, instantaneu, odată ce stăpâneşti acest principiu, şi-ţi
poţi construi succesul financiar, imediat ce ajungi să res -
pecţi practicile şi principiile economice recunoscute.

Nu există nimic ascuns în a privi în acest fel mintea
umană, care funcţionează în armonie cu legile şi princi -
piile fizice şi economice. Nu ai nevoie de ajutorul nimănui
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de pe acest pământ, în controlarea propriei minţi, astfel
încât aceasta să funcţioneze aşa cum îţi doreşti. Mintea ta
este ceva ce controlezi, indiferent care ar fi situaţia ta în
viaţă, cu condiţia să-ţi exerciţi întotdeauna acest drept 
şi să nu-i laşi pe alţii să facă asta în locul tău.

Învaţă mai multe despre puterea minţii tale! Acest lucru te 
va elibera de blestemul fricii şi te va umple de inspiraţie 
şi curaj.

Cum a folosit Andrew Carnegie 
minţile altor persoane

Andrew Carnegie a lăsat în urma lui numeroase bogăţii,
după ce făcuse deja cadou multe altele.

Au existat mii de oameni care au invidiat bogăţiile sale
imense şi au existat, de asemenea, alte mii de persoane
care şi-au stors creierii încercând să gândească un plan sau
sistem prin intermediul căruia să poată strânge o avere
asemenea celei deţinute de Carnegie. 

Hai să-ţi povestesc cum a făcut Carnegie avere. Poate îţi 
va da o idee care să te ajute să faci acelaşi lucru. În primul
rând, este bine să ne amintim că domnul Carnegie nu avea
mai multe calităţi decât o persoană obişnuită. Nu era un
geniu şi nu făcea nimic special ce nu ar fi putut face cam
oricine altcineva. 

Carnegie şi-a obţinut milioanele selectând, combinând şi
controlând minţile altor oameni. A înţeles devreme în viaţă
că orice afacere din industria oţelului necesita mai mult
talent decât putea avea o singură persoană. De ase menea,
şi-a dat seama că majoritatea industriilor şi afacerilor
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nece sită cel puţin două tipuri de persoane — un adminis-
trator şi un promotor. Carnegie selecta oamenii pe care-i
dorea, îi organiza, îi îndruma şi îi menţinea entuziaşti şi
dornici să ofere cât mai multe servicii. Îi determina să
cola boreze unii cu alţii şi cu el.

Nimeni nu poate construi o avere asemenea celei pe care 
a controlat-o Carnegie fără a se folosi de minţile altor per-
soane. Informaţiile pe care le poate produce, acumula şi
deţine o singură minte care acţionează independent de alte
minţi sunt reduse prin comparaţie, dar cantitatea de infor -
maţii pe care o poate acumula şi controla o minte când
acţio nează în armonie cu alte minţi foarte organizate este,
prac tic, nelimitată.

Dacă vrei să devii bogat, învaţă cum să atragi oameni care
au ceea ce tu nu ai, în ceea ce priveşte capacitatea minţii.
Dacă eşti bun la promovare, selectează-ţi asociaţii în aşa
fel încât unii să fie buni la administrare. O organizaţie sau
un parteneriat bine structurat, pentru a avea succes, tre-
buie să fie alcătuit din persoane care deţin toate calităţile
esenţiale necesare pentru succes. Unele persoane pot obţine,
dar nu pot păstra active. Alte persoane ştiu să păstreze, dar
nu ştiu să obţină. Aceste două tipuri de oameni, lucrând 
în armonie, pot atât obţine, cât şi păstra ce-au obţinut.

Multe afaceri s-au dezvoltat nesănătos şi, în cele din urmă,
au dat faliment, din simplul motiv că au fost administrate
de persoane care aveau într-o prea mare măsură un anu -
mit tip de talent şi în prea mică măsură sau deloc celelalte
talente necesare. O afacere implică ceva mai mult decât
capital, pentru a avea succes. Necesită minţi echilibrate,
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