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Dumnezeu – care e ziditorul lumii şi a cărui existenţă o demonstrează astăzi Ştiinţa – a dat fiinţelor 
vieţuitoare – oamenilor, ca şi animalelor – instinctele, adică nişte acte ce se referă:
– la întreţinerea traiului;
– la continuarea seminţiei.

Instinctele sunt absolut trebuincioase – căci fără ele viaţa nu e cu putinţă. De aceea ele se capătă din
naştere şi mintea vietăţii nu intervine câtuşi de puţin în producerea lor. 

Ele sunt legi divine, cărora orice fiinţă trebuie să li se supună. Ele procură fericirea, când sunt 
satisfăcute.

Un instinct e compus dintr-o idee (impresie senzitivă) şi dintr-o mişcare (reacţie motoare). 

Dar atât impresia, cât şi reacţia sunt însoţite de plăcere sau de neplăcere; şi acest caracter emotiv 
distinge actele instinctive de actele care nu sunt instinctive. 

Aşa, bunăoară, un câine flămând rămâne nepăsător faţă de o bucată de piatră (impresie indiferentă, 
neinstinctivă); el sare însă de bucurie şi îşi linge botul când vede o bucată de carne (impresie 
plăcută instinctivă) şi se repede să o înghită (reacţie plăcută instinctivă). 

De asemenea, acelaşi câine trece liniştit pe lângă o oaie (impresie indiferentă neinstinctivă); dar el e
cuprins de groază când zăreşte un lup (impresie neplăcută instinctivă), şi o tuleşte la fugă (reacţie 
neplăcută instinctivă).

Caracterul de plăcere sau de neplăcere al actelor instinctelor depinde, prin urmare, de folosul de 
care profită, sau de primejdia în care e pusă, viaţa individului şi a progeniturii sale. 


