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Noi judecăm arare-ori dupe firea lucrului, ci dupe conceputele ce le avem despre acel 
lucru, şi în acea zace marginirea nostră. Deci, să nu facem concepute din concepute, ci să ne 
apropiem de firea lucrului şi atunci abia vom găsi adeverul. (Carl de Eckhartshausen)

Istoria şciinţelor formeză partea de strălucire a istoriei culturale. Dacă facem o 
supra-privire fugitivă asupra desvoltărei feluritelor ramuri ale şciinţei şi rămânem 
ceva aţintiţi la operaţiunile adese-ori admirabile ale gândirei omenesci, prin cari 
spirite marcante au ajuns la descoperiri epocale şi revoluţionare în viaţa omenescă, 
sau dacă observăm chiar suma adunată a şciinţei omenesci, condensată şi ordinată 
în diverse manuale şi cărţi didactice etc., apoi suntem dispuşi a ne forma o idee 
grozavă despre mărimea şi mulţimea şciinţei omenesci.

Însă istoria şciinţelor are şi o parte de tot posomorâtă. Ea ne arată tot-odată că 
numerul capacităţilor în adevăr marcante şi distinse a fost tot-d’a-una numai fórte 
mic, că aceste capacităţi au avut tot-d’a-una numai de a se lupta cu greutăţile cele 
mai mari spre a forţa primirea şi priceperea adeverurilor aflate de ei; că mulţi din 
ei-tocmai cei mai buni-au purtat o vieţă plină de suferinţe şi lipsuri, până ce au 
intrat în mormânt, fără ca denşii să fi fost apreciaţi în viaţa lor, ci din contră, că 
tocmai representanţii şciinţei şi a ideilor dominante au fost aceia cari au terorisat 
şi au înfierat orice abatere, ca o abatere de la şciinţă.

Fie-care representant al unui adever nou e mai mult sau mai puţin un martir al 
acelui adevăr. Adesea-ori móre un inventator în lipsă şi sărăcie, dar dupe mortea 
lui se înavuţesc deci de fabricanţi din munca sa spirituală. Adesea-ori móre un 
descoperitor fără nici un renume, de ce? Pentru că el a avut, sărmanul, nenorocirea 
de a fi prea timpuriu în dreptul său, dar plagiatorul posterior, care a aşteptat timpul 
potrivit e acoperit cu lauri şi cu onoruri.

Acestă istorie a şciinţelor nu s’a scris încă, însă scrisă o-dată dânsa ar contribui 
mult la cunoştiinţa de sine a omenirei în sensul modestiei.
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Omenirea, ca atare, în întrgul ei n’are drept de a fi mândră de progresul şciinţei. 
Acest progres merge tot-d’auna numai de la singularităţi, numai de la vro câţi-
va individi cari sunt destul de reu trataţi, şi acest progres se împlinesce numai 
delaturând rezistenţa maselor, cari mase au produs tot-d’auna piedici progresului 
adevărat, şi cari au pentru sine numai acel merit, că ele, în fine, tot n’au putut 
împiedica victoria adevărului şi a binelui.

Dacă privim resultatul culturei moderne, apoi suntem optimişti; dacă urmărim 
însă procesul mergător, atunci judecata nóstră asupra omenirei pote fi numai 
pesimistă. Istoria şciinţelor nu are să enumere, nu are să preciseze parţial şi unilateral 
victoria ideilor noue, ci ea are să istorisescă şi rezistenţa şi luptele premergătoare, pe 
cari au provocat într’un mod atât de vehement, tot-d’auna tocmai aceşti representanţi 
şciinţifici ale ideilor vechi.

Noi n’avem cauză de a fi măndri că aparţinem unei rase care a resignit pe Christos, 
ce a dat lui Socrate paharul cu venin, care a lăsat pe un Camoëns să moară de fóme, 
care a ars de viu pe un Giordano Bruno; în scurt, unei rase care a preparat fiilor săi 
celor mai nobili şi mai buni tot-d’auna cununa martiriului.

Dacă un adever nou e descoperit, apoi apare acest adevăr ca o revelaţiune, ca un 
fulger în creierii unuia; pe loc îi stau însă acestuia în contră milione de contempo-
rani cu toate prejudiţiile lor. În greutatea de a’i convinge pe toţi aceşti contrari şi 
de a delătura mai întâi prejudiţiile cele vechi, zace adese ori soarta prea tristă a 
descoperitorului.

Deşi puterea adeverului e mare, totuşi cu cât e dânsul mai depărtat de la ideia 
dominantă, cu cât e omenirea mai puţin preparată pentru sosirea lui, cu atât mai greu 
îşi face el drum; pentru că el, operează epocal după acceptarea lui. Pentru aceea are 
el la început o poziţiune foarte grea, şi cu dânsul tot aşa şi descoperitorul adevărului. 
Pentru că aşa e în lume împărţit: nu acela ce a presădit arborele culege fructele de pe el, 
ci ele pică cam de regulă mură în gură, fără de nici o trudă generaţiunilor posterioare.

Întrebarea e, deci, de va rămâne acea parte posomorâtă în istoria şciinţelor, în 
situaţiunea ei, în aparenţă imposibilă, sau, de nu va veni poate un timp, în care 
omenirea va arăta o percepţiune mai mare pentru adevărurile noi, dacă sunt ele 
tocmai de o însemnătate revoluţionară, nu pot fi plausibile, ci trebue să fie paradoxe; 
mai departe că generalitatea unei opeţiuni nu e nici un argument pentru adeverul ei, 
că în fine, succesul înseamneză schimbarea opiniunelor, care schimbare e preparată 
de singuraticii oameni şi apoi lăţită de minorităţi.

Va fi, deci, mai bine dacă din istoria noastră culturală vom fi învăţat a respecta 
minorităţile1. Să nu uităm că toate minorităţile au purces din minorităţi începătoare, 
şi că nu póte refuza nici o opiniune numai pentru aceea, pentru că dânsa e susţinută 
de puţini, ci ea trebue să fie cercetată şi studiată „sine ira et studio”, fără prejudiciu, 
pentru că paradoxul e signatura fiecărui adevăr nou.

Pe de altă parte, e de lipsă ca, în desvoltarea şciinţelor, să nu se piardă din ochi 
nici odată spiritul conservativ. Lumina lui să ne lumineze necontenit şi tăcut, el nu 

1 Minorităţi culturale şi ştiinţifice.
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are voie să oscileze încoace şi încolo în un schimb continuu de opiniuni. Aşişderea 
progresul omenirei nu depinde de acolo, dacă unii din acei aşa numiţi savanţi devin 
capete distinse, ci mai cu seamă de acolo, ca omenirea să se desvolte mai departe ca 
un complex cât se poate de omogen, de aceea fiecare progres sănătos poate fi numai 
un progres încet şi fără salturi. În fine, fiecare adever nou trebue să fie privit din 
început numai ca o ipoteză, şi cu cât e mai profund acel adevăr, cu atât mai mare e 
terenul de apariţiune cu care are el de a se înţelege, cu atât mai lung durează timpul 
de probă, care timp nu se poate trece cu vederea.

Descoperitorii adeverurilor îşi pot zice cu tot dreptul că ei sunt numai aflătorii 
cărărilor ce duc prin pustiuri şi deşerturi către un liman, către plaiuri fertile şi 
încântătoare, pe care cărare îi urmeză apoi cu timpul puhoiul năvălirilor ai acelor uşor 
trăitori. Pentru că în principiu e de sine înţeles, că cine e înaintea contemporanilor 
săi cu o sută de ani, acela trebue să şi aştepte o sută de ani până ce va afla o apreciere 
generală. Cine aparţine unei minorităţi, acela trebue să fie şi conscient despre aceea 
că el înoată contra curentului şi că acea cauză poate el înainta numai foarte încet. 
Cine e un râvnitor acela ţie-se de majorităţi, aici îl aşteaptă, dacă se ţine morţiş 
de gremiul lor, onoruri şi disticţiuni; numai acela care e în stare să renunţe la 
aceste apucături de ochi, la aceste străluciri efemere, numai acela se póte alipi de 
o minoritate. Negreşit, comod nu’i va fi aci de fel, pentru că în majoritate omul e 
împins înainte, pe când în minoritate trebue omul singur să mergă, trebue singur să 
împingă. Majoritatea întrebuinţează munca antecesorilor săi, pe când minoritatea 
trebue singură să muncească. Însă pentru aceea îţi poţi zice cu toată conşciinţa că 
minorităţile trebue să fie chiar pentru aceea representantele viitorului, pentru că 
în genul nostru omenesc nu există epidemia raţiunei, pe când din contră, nebunia, 
prostia şi frenesia e adeseori prea durabilă.

Deşi nu se póte susţinea că toate minorităţile se află în posesiunea adevărului, 
totuşi se póte zice fără a greşi că posesorii adeverurilor se află mai cu seamă numai 
între minorităţi. Aşa cere desvoltarea. Cei mai mulţi se află de tot bine pe lângă 
opiniunele dominante, cari opiniuni le apar de sine înţeles şi neatingătoare; însă nu 
fiecărui e dat şi nu fiecare are lipsă de a-şi procura părerile sale de la generalităţi, 
numai simplu de aceea spre a avea vreo opiniune. Acestă neândestulare din partea 
opiniunei dominante condiţiunea pentru fiecare progres; numai din acest sol poate 
răsări o revelaţiune nouă a spiritului omenesc.

După această laudă adusă minorităţilor, pot deci încerca de a vorbi despre un 
obiect pe care opiniunea îl dispreţuieşte încă; adică despre ocultism, sau după cum 
a fost el numit în evul de mijloc-despre „Magie” numai, că în magie ar zăcea poate 
tot un mic sâmbure de adevăr, în care ar fi scuzabil de a crede puţin, ci din contră, 
eu susţin sus şi tare că e mai mult o lipsă de înţelepciune şciinţifică şi de o raţiune 
profundă de a nu crede în magie.

Şi acest punct de plecare e următorul: şciinţa modernă pune în fruntea tuturor 
cercetărilor sale autocraţia legii causalităţei. Această autocraţie e chiar presupunerea 
întregei şciinţi şi urmează din conceptul ei. Pentru că a promova o şciinţă însemnează 
a descoperi causele şi a observa efectele. Împrejurarea anumită însă între causă şi 
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efect e aceea ce se numeşte legea causalităţii. Sciinţa s’ar abandona deci singură pe 
sine dacă ar concede posibilitatea că această causalitate ar avea undeva vreo lacună. 
Sciinţa nici nu poate permite ca chiar şi lacuna şciinţei noastre să fie astupată cu 
principii supranaturale, cari ar fi încă active lângă şi între causalităţile legal-naturale, 
ci dânsa e necesitată să expulzeze şi aceasta ca o semi-şciinţă.

În toate aceste puncte îi dau dreptate şciinţei.
Sunt însă alte puncte în care şciinţa e din contră, conform conceptului ei, 

necesitată să’mi dea mie dreptate. Dacă nu există nimic supranatural apoi poate 
exista totuşi ceva suprasensual. Cuvintele lui Protagoras că „omul e măsura pentru 
toate lucrurile” are şi adnexul său foarte potrivit, şi anume: „ale celor existente 
precum sunt, şi a celor neexistente precum nu sunt”. Acest teren supra-sensual-
normal e chiar, precum argumentează teoria percepţiunilor sensuale, de o estensiune 
nedeterminată. Ceea-ce e numai suprasensual nu contrazice de fel legii causalităţei.
Mai departe, dacă nu face cumva şciinţa pretenţiune la a tot şciinţă-ceea ce ar 
însemna că dânsa denegă de aci înainte posibilitatea pentru ori şi ce progres-apoi 
trebue dânsa să conceadă că omul e o fiinţă ce abia s’a ridicat din regnul animal, ce 
nu cunosc toate legile şi puterile naturei. Aceste puteri necunoscute sunt desprinse 
din conştiinţa noastră odată a-tot-sciutore-precum pretinde dânsa în îngâmfarea 
ei să devie-până atunci trebue să existe necesarmente pretutindeni şi totodeauna 
fenomene cari contrazic legilor nouă cunoscute, şi cari nu se pot aduce în armonie 
cu şciinţa noastră causalistică, de fapt corespund însă legilor nouă necunoscute, 
sunt aşadar de tot naturale, şi nu înfăţişează nici o lacună în legea causalităţei, ci 
numai o lacună în şciinţa noastră. Atari fenomene ar putea lipsi abia atunci când 
am fi atins deja culmea şciinţei. Acesta însă nu e; de aceea trebue să ne uităm după 
fenomene cari trebue să existe necesarmente totdeauna, aşadar şi astăzi, deoarece 
ele purced de la puteri active. 

Şi cari sunt acele fenomene? Semnele după cari se pot ele cunoaşte le-am amintit 
deja. Ele sunt expulsate de majoritate şi recunoscute numai de o minoritate; ele 
trebue să conţină în aparenţă o contrazicere a legilor naturale, care contrazicere 
cercetată mai de-aprope se resolvă numai în o contrazicere a unei legi cunoscute 
cu una necunoscută. Eu care aparţin sigur unei minorităţi, n’am lipsă să caut lung 
după atare fenomene; ele se găsesc în ocultism, în spiritism, adică în magie.

E deci de la sine clar, că atari fenomene ce par a contrazice legilor naturale, sunt 
cele mai însemnate, pentru că ele aparţin faptelor celor mai fecunde, celor mai 
puternice. Şi pentru că ele nu aparţin teoriei noastre dominante şi moderne, tocmai 
pentru aceea ar trebui să fie ele obiectul cercetărilor noastre severe şi sciinţifice; 
pentru că o contrazicere reală nu poate exista în natură, ci numai o contrazicere a 
unui fapt cu teoria dominantă. O atare contrazicere trebue însă să ne provoace a 
lărgi teoria noastră învechită şi adesea ori fără temeiu, întru atâta, să complectăm 
legea causalităţii atât de lung, până ce acel fapt va fi cuprins în acea lege. Progresul 
sciinţific se face totdeauna prin aceea că la un fapt nou aflat, se caută a afla şi 
contradicţiunea lui cu acea teorie, apoi se caută a lărgi acea teorie cu o lege nouă 
naturală şi prin aceea devine explicat cutare fapt nou aflat; faptele rămân, teoriile se 
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schimbă însă vecinic; de aceea e o nebunie culminantă dacă se expulsează faptele 
pentru a salva teoria, ceea ce ar însemna „de a isbi cu capul de piatră”. Causa 
principală, de ce progresul spiritual înaintează atât de încet, zace deci în reprobarea 
obstinată a faptelor prin teoreticieni.

Credinţa în magie e atât de veche cât şi omenirea. În istoria religioasă cât şi în cea 
profană a tuturor secolilor şi a tututror popoarelor, provin oameni cari se disting de 
contemporanii lor prin pătrunderi şi prevederi, prin dominaţiunea asupra naturei şi 
asupra oamenilor. După modul foarte diferit de întrebuinţarea morală a facultăţilor 
lor, erau ei numiţi: făcători de minuni (cu un nume grecesc taumaturgi), sfinţi, 
profeţi, fermecători, vrăjitori etc.

Noi îl putem numi cu un nume colectiv „Magi”, de la cuvântul „mag” din limba 
sanscrită, ce însemnează „mare”, „puternic”. Mulţimea foarte mare de referate din 
toate timpurile, şi în multe casuri încrederea în sinceritatea martorilor, nu ne permit 
de a le declara toate aceste naraţiuni şi fapte numai de nisce fabule. Dacă, totuşi, 
timpul modern s’a depărtat tot mai mult de la credinţa în magie, apoi zace acestea 
tocmai în crescerea, în dezvoltarea şi în lăţirea sciinţelor moderne, cari s’au desvoltat 
tot mai mult până la nisce sisteme determinate-dar în lume ce este încă determinat? 
Sistemul fixat arată însă totdeauna predisposiţiunea de a expulsa, apriori toate acele 
fapte cari nu voiesc a se supune acelui sistem în grabă format şi superficial precisat.

Pe de altă parte zace deja în conceptul desvoltărei sciinţifice, că noi trebue să dăm 
cu timpul numai decât iar de magie. Pentru investigatorul consciut, nepreocupat, 
sever şi sciinţific, e adică de tot clar, el e chiar conform valorii generale a legii 
causalităţii de tot sigur, că cuvântul „magie” e numai o expresiune provisorie, şi 
că fenomenele magice se pot baza numai pe sciinţele naturale încă necunoscute. 
De acolo se explică de sine cu o necesitate logică, că sciinţa noastră ajunge în fine, 
conform desvoltărei ei spontane, tot la magie, ba ea trebue să devină chiar singura 
magie în acel grad în care înaintează ea de la cercetarea celui vizibil, pipăibil, 
ponderabil, până la cunoaşterea celui nevizibil, nepipăibil, inponderabil etc.; căci 
cu cât se arată materia mai fină (mai rafinată) d.e., materia radiantă, aurea, odul, 
fluidul magnetic etc., cu atât mai mult trădează dânsa puteri mai curioase.

Astfel ne convingem noi uşor că acest proces e de o mare valoare pentru fisică 
cât şi pentru fisiologie, iar mai cu seamă pentru psihologie şi în special ipnotismul, 
somnabulismul, imaginaţiunea, simpatia, supersiţia, psichometria, telepatia, 
magnetismul vital, materia radiantă odul etc., ne învaţă că puncele de atingere între 
sciinţă şi magie, va să zică între sciinţele naturale cele cunoscute şi cele necunoscute 
se înmulţesc. Şi tocmai pentru că magia se poate afla numai în linia de prelungire a 
sciinţei. Procesul sciinţei ar terbui să devie atunci mai grabnic, dacă investigatorii 
ar recunoaşte numai necesitatea de complectare a sistemelor lor, dacă dânşi s’ar 
apuca cu multă râvnă şi seriositate şi de studiul magiei, ca să cunoască unde se află 
legile ce nu le sunt încă cunoscute, în loc de a se crede în drept, în ignoranţa lor, 
de a deride totul ce nu înţeleg; pentru că cine se ocupă numai cu fenomenele ce 
sunt explicabile din legile cunoscute, acela produce un progres larg, dar cine face 
ca fenomenele cari până acum erau neexplicabile-chiar şi de legile deja precisate(?) 
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– să fie explicate, acela conduce progresul spre profunditate, şi silesce astfel de a 
modifica şi de a completa sistemele deja formate.

Deci, acei scrutători, cari exclud magia din cercetările lor, rămân vecinic înglodaţi 
tot în sisteme provisorii, şi împiedică numai progresul. E deci foarte trist că astăzi 
magia şi sciinţa se ţin amândouă de două principii contrarii, de ore-ce numai ele 
se pot ajuta şi complecta între olaltă şi acesta se poate înţelege numai atunci dacă 
pe de o parte recunoaştem legitimitatea fenomenelor magice, iar pe de altă parte 
cunoascem profunditatea succesivă magică a sciinţelor naturale.

Nedumerirea lectorilor cari se bazează pe sciinţele moderne naturale, o pot 
preîntâmpina cu toată precizitatea, fără ca să mă fac culpabil de ceva şi fără să fac 
o pretenţiune prea mare pe aceasta. Eu nu’i deneg omului facultăţile magice în sensul 
evului de mijloc, care explică toate minunele şi toate fermecătoriile, toate magiele 
legitime şi ilegitime prin ajutorul supranatural, după modul divin sau demonic. Eu 
n’am nici o necesitate pentru o atare acceptare. Facultăţile magice sunt posesiunea 
noastră proprie naturală, precum a mărturisit odată deja Agrippa: „Spiritus in nobis, 
qui vivit ille facit”.

Toate facultăţile magice au însă la baza lor fisicală, care bază nu e aşadar 
supranaturală, ci numai suprasensuală şi a cărei cercetare mai de aproape trebue 
să fie strămurul nostru principal.

Spre a delătura deci în această privinţă orice dubiositate că facultăţile magice 
zac în noi înşine, şi că de aceea sunt ele nevoite să apară, chiar şi înainte de a fi 
ele studiate, înainte de descoperirea şi cercetarea lor sciinţifică, relevez aci mai 
ales magia practică, ceea ce ar fi o întreprindere prea grăbită- şi mai cu seamă 
modelurile ei naturale cari apar spontan şi involuntar şi cari îşi manifestează prin 
acea legitimitatea lor, că ele apar tordeauna sub tot aceleaşi împrejurări. Magnetismul 
vital (ipnotismul şi somnabulismul) e cheea pentru fisica magică, iar monoideismul, 
gândirea concentrată, voinţa reînălţată, adică voia şi gândirea, e cheeia pentru 
psihologia magică.

Altă cale spre a ajunge la priceperea magiei practice nu e, afară dacă studiem 
exemplele naturale ale magiei, afară dacă cercetăm condiţiunile ei de aparenţă, şi 
dacă luăm apoi de pe ele copie artificială.

Negreşit ca superstiţia, adică credinţa cea falsă, dubie şi fără pătrundere internă- 
şi nu cea reînălţată, mai ridicată de cât credinţa usuală, de cât credinţa istorică, nu 
cea adusă din toate zilele, deci credinţa cea suprastatatoare, „fides qui superstat”, – a 
schimonosit mult magia practică, pentru că ea n’a priceput legitimitatea nici firea 
ei naturală; dar basa ei adevărată şi legitimitatea ei sciinţifică se poate cunoasce, 
dacă cunoascem asemănarea ei cu natura – „cum mondi codice primario, originali 
et autographo”, precum zice Campanella – dacă cunoascem concordanţa prestării 
artificiose cu aparenţele naturale spontane.

Dacă lectorul va vedea că în experienţe ne sunt date o mulţime de exemple 
naturale pentru magia practică, şi că, pe altă parte, aparinţele în natură au ajuns 
deja singure în unele puncte, acea profunditate prin care pot ele singure explica 
fenomenele magice, – d.e. vederea clară (clair-voyance) prin razele lui Röntgen, 
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telepatia prin telegraful fără sârmă, fascinaţiunea prin sugestiune, fermecătoria sau 
solomonia prin exteriorizarea sensibilităţei, radiul, sau radium (materia radiantă) 
prin „odul” lui Reichenbach sau altmintrelea numită şi „aurea radiantă” ce evadeză 
fie-care corp, eară la om apare ca o flacără plutitore deasupra capului sub numirea 
de „materie nimbică“ etc… – atunci îi vor dispare lectorului atent şi în fine îşi va 
zice el singur: „că atunci când sciinţa noastră va fi terminată, atunci nu va mai exista 
nici magie”; dar noi le vom putea ajunge acea ţintă cu atât mai de grabă cu cât mai 
sincer, mai temeinic, vom studia acele fapte ce contrazic teoriile noastre precipitate.

Cum ar trebui deci să fie definită magia, dacă vrea dânsa să stea în consonanţă 
cu acea presupunere, că în natură se întâmplă toate după legi naturale? Definiţiunea 
poate fi numai astfel: Magia e o sciinţă naturală necunoscută. Puterile necunoscute 
zac parte în natura exterioară, parte în om, în acest univers mic – Microcosmos.

De óre ce în natură nu se află puteri neactive, deoarece şi puterile necunoscute 
încă trebue să se manifesteze sub condiţiuni aplicate eficacităţii lor, apoi există o 
atare magie: numai cu acesta e de înţeles ceva cu totul inocent, adică fenomenele 
ce provin prin puteri (forţe) ce nu le cunoscem încă. Omeni de la cari au purces 
atari fenomene au existat tot-d’una şi în toate timpurile existenţei omenesci. Ei se 
numeu odată, precum am zis mai sus, taumaturgi, profeţi, făcători de minuni, altă 
dată sfinţi, altă dată fermecători, solomonari.., astăzi magnetisori (sub un termen 
sciinţific) etc., la un loc îi putem numi pe toţi magi, pentru că aci se deosibesce 
numai dispoziţiunea şi scopul cu care şi pentru care au fost întrebuinţate atari puteri. 
Şi puterile sunt identice. Magia e deci minunea persoanelor profane, iar minunea e 
magia sfiinţilor. Toată magia însă, toate efectele minunate e numai sciinţa naturală 
necunoscută, purceadă acea magie de la ori şi cine, fie ea o magie albă sau neagră, 
o magie bună sau rea.

În stadiul prim e magia, aplicarea inconscie a puterilor necunoscute, după aceea 
devine ea o aplicare conscie a puterilor necercetate, unde magul poate fi singur 
de opiniunea că el e o fiinţă excepţională, făcătoare de minuni, şi în stadiul ultim 
devine dansa o aplicare conscintă a puterilor cercetate şi cunoscute.

Prin aceasta am înţeles legitimitatea ei naturală, şi ea formează acum o parte 
din sciinţă ( a fisicei şi a psichologiei). Tema sciinţei e aşadar de a consuma în sine 
încetul cu încetul toată magia. În evul de mijloc s’au fost executat de sfinţi, de profeţi, 
de fermecători, prin magi (învăţaţi) etc., prin mijlocirea puterilor necunoscute, 
o mulţime de proceduri pentru a căror aplicare şi exercitare s’a fost adunat cu 
timpul, o experienţă considerabilă, pe când teoria sciinţifică lipsea cu desăvârşire; 
iar lacuna iscată s’a fost umplut de către biserică cu doctrina despre minuni, şi cu 
o superstiţiune demonologică estinsă şi foarte sălbatică.

Acum, după ce cercetările în această privinţă încep a lua viaţă şi a se mări, vedem 
că acele proceduri medievale se acoper parte cu aceea ce numim noi astăzi ipnotism, 
somnabulism, psihometrie, simpatie, telepatie, sugestiune, imaginaţiune, supestiţie, 
magnetism etc., şi în acea estindere ele au încetat de a mai fi magice, încât a fost 
teoria pricepută. Faust a fost în scena din Auerbach-Keller un mag, Hansen însă 
care a reprodus aceeaşi scenă în Mainingen a fost numai un om de sciinţă.
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Sciinţa a ignorat până mai eri ipnotismul şi sugestiunea şi a reţinut mereu prin 
acesta progresul mai bine de o mie de ani. Acum e resolvată în câtva această parte 
a magiei sciinţifice veche. Deoarece trebuie să provie ca şi mai înainte fenomenele 
causalităţei necunoscute, apoi trebue să le cercetăm mai departe şi noi le vom 
cunoasce deja şi pe aceste foarte uşor, şi anume după semnele externe, pentru care 
se interpun de present numai minorităţile (adică omul) cari nu se ţin de ideile cam 
perverse şi întortocheate ale mulţimei semiculte de azi şi cari nu se ţin de maxima 
vechilor demagogi „jurare in verba magistri”, ci după semnele interne.

Acesta e deja de aceea adevărat, de ore-ce doctrina sugestiunei e singură aceea 
care îl îmboldeşte pe om spre dezvoltarea continuă, tocmai în această direcţiune. 
Ar fi şi de tot straniu, dacă deja la prima navală s’ar fi dat din întâmplare de un 
grăunte, de un unic fir de aur al magiei vechi, pe când toate celelalte lucruri ar fi 
numai pietre proaste. Cu mult mai verosimil e că la o cercetare mai intensivă se vor 
arăta de îndreptăţite încă şi alte părţi constitutive ale magiei. Doctrina sugestiunei 
nu e încă pentru sine terminată, şi dânsa va concede încă aplicări de o deosebită 
curiositate. În opul lui Dr. du Prel „ Psihologia experimentală”, se află argumentat 
în mod foarte precis şi experimental, că sugestiunea poate fi întrebuinţată ca un 
motiv pentru resolvarea arbitrară a facultăţilor magice ale omului, cari facultăţi 
magice sunt numai pentru acea combătute, pentru că ele au fost până aci pentru 
experiment atât de puţin accesibile şi pentru că noi suntem necesităţi a aştepta 
aparenţa lor spontană şi rară. Sugestiunea parcurge chiar întregul teren al magiei 
până la conflictele extreme spiritiste unde ipnotisorul nu e mai mult stăpân pe 
mediul său, şi unde sugestiunea sa o comunică el prin transmisiunea gândurilor. 
Cine nu pricepe acestea, acela „ aut taceat, aut disecat”, zice Paracelsus (vezi Paracel. 
Liber Azoth, II, 533).

Dar mai există încă şi un alt teren care e astăzi recunoscut abia numai de 
minorităţi, şi acest teren va avea pentru viitor opiniunea generală cu atât mai sigur 
pentru sine, deoarece noi întâmpinăm în el acea forţă primitivă fizicală, prin care 
apar toate fenomenele magice. Cheia pentru magie zace în magnetismul animal, pe 
care Reichenbach l’a numit mai târziu „od”. În el zace toată fisica magiei, şi dacă 
va fi această magie complet cercetată, abia atunci va fi ea transformată în sciinţă, şi 
magia desbrăcată odată de concepţiunea noastră greşită pe care o numim noi minune, 
dânsa va afla consimţământul general. Chiar Schopenhauer, pus în admirare prin 
faptul mişcărei mesei, credea să afle în magie confirmarea puterei magiei a voiei. El 
credea în o influenţare directă a voiei, ca o entitate, ca un principiu de sine stătător, 
ca un ce inconscient sau precum o numesce: Schopenhauer: „Das Ding an sich”, 
„fiinţa în sine” şi se alunecă prin aceasta în defectul de mai sus amintit al sciinţei „pe 
jumătate”, introducând el prin puterile cunoscute naturale un principiu metafisic, şi 
pe aceasta îl lasă el să fie activ. De fapt însă masa nu s’ar mişca niciodată, dacă mâna 
omenescă n’ar fi o sorginte odică, şi dacă acest od n’ar apărea ca o putere motorică 
şi activă. Această parte fisicală a lucrului a trecut-o Schopenhauer cu vederea; el a 
confundat motivul (principal, causa) care produce, care eliberează forţa motorică, 
adică voia cu efectul, cu forţa însuşi, cu odul.
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Mesmer şi Reichenbach sunt aşadar aceia cari, fără ca ei singuri să ştie, au nivelat 
calea pentru priceperea magiei. Mesmer a accentuat unilateral efectul organic al 
odului asupra organismului morbos, pe când Reichenbach a accentuat efectul său 
general asupra corpului sănătos. La Reichenbach păşesce înainte de tot resvidit 
partea fiscală şi naturală a procedurilor odice; el a scris, aşa zicând fisica magiei, 
şi de ore ce în orice magie odul e dinamita eficientă, apoi înlocuirea magiei prin 
sciinţă va trebui să urmeze pe basa lui Reichenbach. Mesmer însă a ajutat mai de 
grabă, fără să voiască, ca să se dea mai mult avans taumaturgiei, adică credinţei 
în minuni. El a descoperit în somnambulismul magnetic acea stare în care omul e 
mai cu seamă apt pentru operaţiunile magnetice, în care apare chiar aptitudinea 
pentru vederea şi operarea în depărtare. El a tăinuit această descoperire, însă când 
a dat Puysegur peste această problemă şi când s’a adunat destulă experienţă, se 
părea că magia avea să reapară din nou în vechea haină de minune; atunci partea 
naturalistică a fenomenelor rămase îndărăt şi abia acum începe iar a fi clar, că şi 
aptitudinile miraculoase ale somnambulilor sunt legitime, şi că ele se bazează pe 
dominaţiunea şi regularea cantitativă şi calitativă a efusiunilor odice.

Generaţiunea existentă e deci din nou expusă pericolului de a pierde din vedere 
partea naturală a magiei, şi anume nu tocmai din causa descoperirei sugestiunei. 
Adică, s’a crezut că magnetismul animal, odul, ar putea fi doctrina sugestiunei de 
prisos; şi în adevăr o mulţime de ipnotisori sunt de opiniune că Mesmer e deja 
înlocuit prin Braid, că nu există mai mult magnetismul ci numai sugestiunea. Aceasta 
ar fi foarte trist, căci deoarece sugestiunea operează în adevăr, în mod magic, apoi 
noi ne-am afla iar înaintea magiei vechi în sensul taumaturgiei, în sensul credinţei 
în minuni, în loc de înaintea magiei sciinţifice, pe basa fisicală a odului. Dacă o 
sugestiune medicală ar putea opera ca atare, adică, ar putea produce în organism 
străin, o schimbare organică, apoi ar fi o atare influinţare directă a spiritului asupra 
unui corp străin o curată magie, şi legea causalităţii ne-ar înfăţişa o lacună. Însă 
aceasta nu e. Sugestiunea străină ca atare nu operează de fel. Receptorul o preschimbă 
mai întâi în o auto-sugestiune. Şi pentru ca acesta să poată fi posibil, receptorul e 
transpus mai întâi în un somn magnetic cu o rezistenţă psihică. El acceptează deci 
sugestiunea străină, va să zică, el o schimbă în auto-sugestiune care dominează în 
creerii săi deja, de aceia pentru că ea zace acolo deja ca o imaginaţiune isolată. O atare 
imaginaţiune mintală însă nu poate efectua nimica. Pentru ca această imaginaţiune 
să se realiseze organic în corp îmbolnăvit, e de lipsă o forţă care poate fi transmisă 
de creeri în acea parte, şi anume o forţă care poate opera organic. Aşadar numai 
în virtutea acestui proces intermediar se poate realisa o sugestiune în organism 
străin. Niciodată însă nu se realisează pe sine singur o auto-sugestiune sau chiar o 
sugestiune străină. Sugestiunea e totdeauna numai un motiv care eliberează forţa 
adevărat efetivă.

Care e însă acea putere adevărat efectivă? Noi o putem dejudeca numai din 
prestaţiunile ei. Ea prestează însă tot aceea ce prestează magnetismul animal. Ea 
ridică activitatea vieţei, îndreaptă daunele organice, în scurt ea organizează. Dacă 
a zis Mesmer: „magnetismul animal e identic cu puterea de viaţă (cu forţa vitală) 
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şi cu puterea vindecătoare naturală”, apoi trebue să zicem mai departe: puterea 
prin care o sugestiune se realizează organic e identică cu magnetismul animal. 
La magnetisare evadează el din corpul magnetisorului, la sugestiune din corpul 
propriu al pacientului. O sugestiune se realizează deci prin un act auto-magnetic 
al receptorului.

Mesmer n’a devenit deci de prisos prin Braid. Prin doctrina sugestiunei 
magnetismul animal nu e delăturat, ci din contră el a devenit cu atât mai mult 
argumentat. Medicina combate deja de o sută de ani doctrina lui Mesmer, şi acum 
zice că magnetismul animal e un ipnotism fals înţeles, pentru că toate se lasă a fi 
explicate prin sugestiune. Dar o sugestiune se poate realisa sau numai singură de 
sine, sau prin forţă intermediară. La acceptarea primă, confundă medicina motivul 
cu puterea şi se alunecă la credinţa în magie în un grad mult mai înalt decât aş 
fi eu în stare să’i urmez, adică în sensul minunei; la acceptarea ultimă însă nu’i 
rămâne medicinei nimic alta decât a se basa pe curentele electrice, cari parcurg în 
organism, spre a’şi afla aci putere intermediară pentru realisarea sugestiunei. Aci 
rămâne însă causa explicărei, departe, îndărătul obiectului explicărei. O electricitate 
care efectuează schimbările organice cele mai diferite, şi anume tocmai după cum e 
necesar şi încă acea la comandă, care reproduce când o stigmă artificială, când acele 
fenomene psihice curioase, cari se lasă efectuate prin sugestiune, o atare electricitate 
e în adevăr foarte nebunatică. 

Sugestiunea ca atare nu e deci o putere, ci numai motivul psihic pentru desfacerea 
unui fluid odic, magnetic animal, care în viaţa normală şi sănătoasă e condus de 
voia inconscientă, în sugestiune e însă condus acel curent de voia conscientă. În 
viaţa normală îngrijeşte el involuntar toată economia vieţei, în sugestiune îngrijeşte 
el o temă specială ce’i e deosebit precisă în mod organic sau psihic.

Magia ca atare se explică deci prin puteri necunoscute, însă pe magul adevărat 
îl face abia întrebuinţarea spontană şi conştientă a acestei puteri. Negreşită în acest 
mod prestaţiunea unei sugestiuni poate fi numită şi magie, însă această magie e 
numai o sciinţă naturală necunoscută încă, fisica şi psihologia, şi legea causalităţei 
dominează aci ca şi pretutindeni. În realisarea organică a unei sugestiuni nu zace 
nici o minune, ea devine prin acelaşi proces, care proces apare adeseori spontan şi 
involuntar, parte în modeluri naturale, parte în alte specii de proceduri medicinale. 
Dacă în o exaltaţiune religioasă se formează o stigmă, dacă la o femee îngreunată se 
formează în fetul ei, din causa unei spaime subite, la naştere un defect, şi noi zicem 
că ea s’a zănitat; dacă un paralitic, un olog capătă deodată funcţiunea picioarelor 
sale, pentru că el vrea să fugă de un pericol ce’l ameninţă, dacă în procedura cea 
mai nouă medicinistă, unde d. e. în terapia de răceală a D-rului Pictets, organismul 
e expus unei răceli de 70°, şi puterea de viaţă reţinută se lăţesce apoi deodată iară 
peste tot organismul, în toate aceste cazuri se desface un fluid odic de o putere 
deosebită, şi e redigiat spre partea corespunzătoare şi operează conform puterei sale 
organizatoare; şi aceasta se întâmplă tocmai şi la sugestiune.

Puterile necunoscute nu sunt deci puteri neactive şi de aceia pe terenul magiei 
nu se poate descoperi nimic nou, ci pot fi copiate numai modeluri naturale deja 
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existente; pentru aceea arta poate întrebuinţa numai puteri ce ne sunt date în natură, 
şi cari operează şi în artă tot numai sub aceleaşi condiţiuni, ca şi în natură. A fost de 
lipsă, deci, ca să desfăşurăm aci acestea mai aproape, pentru că pe acesta se referă 
capitolul cel mai interesant al sciinţei naturale necunoscute.

Kapp a arătat în opul său: „Philosophie der Technik”, foarte lămurit, că 
mecanismele noastre sunt numai copii inconştiente ale organismelor sau ale părţilor 
din acele organisme, precum d.ex. camera obscură, o copie a ochiului. Această 
„proiecţiune organică”, precum o numesce el, e atât filosofic, cât şi ştiinţific de un 
interes egal de mare. Din proiecţiunea organică terbue să deducem în mod filosofic 
că sufletul nu posedă numai funcţiunea cugetărei, ci şi a organisărei. Creerii sunt 
deci instrumentul făcut de el spre orientarea în lumea materială, corpul întreg e 
instrumentul său pentru activitatea pământească. Şi cu acesta stăm noi înaintea 
doctrinei monistice a sufletului. În privinţa sciinţei naturale însă, arată proiecţiunea 
organică tehnicului direcţiunea în care ar putea el afla noi probleme şi totodată şi 
modul prin care se pot ele resolva, prin imitaţiunea naturei.

Dacă tehnicul nostru va fi odată crescut filosofic, atunci descoperitorii, 
inventatorii, nu vor fi mai mult avisaţi numai la întâmplări, ci ei îşi vor propune 
singuri teme precise, cu o consecinţă clară supra tipului pe care îl văd, şi ei vor avea 
acum numai să cerceteze în care mod resolvă natura problemei ei. Tehnicul filosofic 
nu’şi va pierde mai mult timpul său, meditând asupra problemei aeronautice, ci 
el îşi va zice: natura şi’a resolvat problema prin aripile insectelor şi ale păsărilor, 
aşadar, spiritul omenesc are să caute proiecţiunea organică a aripilor.

Dacă magia nu e nimic alta decât sciinţa naturală necunoscută, apoi află 
proiecţiunea organică o inavuţire de tot neaşteptată. Noi vom putea atunci zice cu 
siguranţă aprioristică, că proiecţiunea organică poate fi estinsă şi asupra facultăţilor 
magice ale sufletului omenesc, şi prin acestea s’a deschis spiritului inventator un 
teren de activitate pentru secole întregi. Tehnicul îşi poate procura de la un ocultist 
noi probleme, cari zac pe terenul magiei, şi deci, proiecţiunea organică de pe terenul 
tehnic va învăţa ocultistul vice-versa că această magie e numai o sciinţă naturală 
necunoscută, şi va afla tot-o-dată în ce mod se lasă funcţiunile magice a fi de tot 
natural explicate. Pentru prezent amândouă părţile se lovesc în frunte, pentru că ele 
nu se pricep reciproc una pe alta; dacă ar lucra ele în conţelegere la un loc, atunci s’ar 
realisa un progres de tot neaşteptat. Căci deoarece puterile necunoscute nu sunt nici 
de cum, precum se pretinde, puteri inactive, putem fi siguri că exemplele naturale 
ale creativităţei lor sunt foarte numeroase şi acestea sunt în adever fenomenele 
ocultismului modern. Să luăm d. ex. că cutare tehnic ar fi orientat în farmece, în 
vrăjitorie, în istoria sfinţilor, şi el ar fi observat lunaticii, somnambulii naturali şi 
artificiali şi că el ar fi experimentat cu medie, că el ar fi câştigat convingerea că toate 
aceste fenomene sunt fapte incontestabile, atunci el ar sta, conform convinţiunei 
sale ferme, că toată magia e numai o sciinţă naturală necunoscută, numai o acţiune 
a puterilor necunoscute, înaintea unei abundanţe nesecate de probleme. Să luăm 
d. ex. împrejurarea că el ar şti că levitaţiunea, ridicarea deasupra pământului în 
aer, care e contra legii gravitaţiei şi provine foarte adesea la fachirii indieni, care 
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e argumentat prin atâtea documente de mulţi şi de Dr. Iosef de Kopernicus, care 
a provenit adesea în paroxism la îndrăciţii din testamentul vechi şi nou, şi se află 
înşirat şi în referatele monastirilor, a eremitelor etc. , din evul de mijloc …, şi că el 
(tehnicul) ar fi văzut aceea ce au văzut atâţia învăţaţi din toată lumea învăţată, că d. 
ex. mediul Home a fost în etajul al treilea al unei case, la o înălţime de peste 80 de 
picioare, pe o fereastră afară, dus liber împrejurul casei şi apoi vârât în odae pe o altă 
fereastră, repeţindu-se această procedură şi îndărăt (vezi opul meu: Wird der Mensch 
nach dem Todeleben? Iena Verlag Costenoble), atunci acel tehnic ar fi mai aproape 
decât Newton de problema resolvărei acestei chestiuni, adică că gravitaţiunea e o 
calitate nestatornică a lucrurilor, el ar sta atunci, conform capacităţei şi dispoziţiunei 
sale naturale, înaintea decoperirilor epocale, pentru că de la priceperea variabilităţei 
până la provocarea acelei variabilităţi nu e mai mult departe.

Proiecţiunea organică e tot-o-dată şi proiecţiunea funcţională. Însă nu numai 
funcţiunile curat mecanice şi apte pentru proiecţiuni, ci şi proiecţiunea facultăţilor 
magice trebue să fie posibilă, pentru că şi aci funcţiunea originală, care are să fie 
copiată, e o procedură naturală, fie ea numită, pe cât timp procedura nu ni-e clară 
şi magică.

Dacă principiul cugetător în noi e identic cu principiul organisator, dacă voia, 
aare se usează de mâna mea, e identică cu voia care a format această mână, atunci 
fiecare descoperire trebue să fie mai mult sau mai puţin, evident o proiecţiune 
organică, şi anume, cu atâta mai clară, cu cât e mai bună descperirea. Până acum 
a fost regulă că inventatorul nu cunoscea modelul organic, imitaţiunea se făcea 
inconscient; însă, adevărata eră a invenţiunilor va sosi abea atunci când consciinţa 
se va ocupa şi cu proiecţiunea organică. Negreşit că e posibil şi casu ca modelul 
organic să nu ne fie îndecomun dat pe pământ, dar atunci se poate accepta că el 
se poate afla între alte împrejurări de viaţă, pe alte stele, ca d. ex. alţi locuitori 
siderici posed un ochiu telescopic, sau un organ de percepţiune care funcţionează 
asemenea unui aparat spectral-analitic. Totuşi ar putea fi tehnic proiectate aci sau 
acolo facultăţile noastre oculte, pe când nouă ne lipsesce încă proiecţiunea.

E lucrul natural ca sciinţa naturală şi tehnică să se ocupe la început cu observarea 
şi întrebuinţarea puterilor naturale mai brute, cari se află mai aproape de privirile 
noastre, dar şi acesta e de tot cert că agenţiile mai fine se pierd privirilor noastre, 
sau întrebuinţarea lor se face cel puţin prea târziu. Astăzi e electricitatea la rând, şi 
întrebuinţarea ei la telegrafie e o proiecţiune organică; cablul atlantic cu învelitoarele 
lui seamănă prea cu nervele omenesci, amândouă au aceeaşi transversală. În secolul 
proxim va veni odul la rând, şi funcţiunile acestuia sunt astăzi, în cât acele funcţiuni 
se află încă în o practică nepricepută, privite încă de magie, dar numite de naturale 
atunci când se asociază teoria către ele. O somnabulă simţesce d. ex. calitatea odului 
la omul morbos atins de ea, şi ea îi face diagnosa nu în mod relativ ci în mod 
sensitiv. Medicii o numesc aceasta o şarlatanie. Mai prudent e cercetătorul odului 
Martin Ziegler, care s’a ocupat cu problemele unui aparat, prin care s’ar putea lua 
diagnoza odică şi s’ar putea designa ganglionul îmbolnăvit. Un aparat perfect pentru 
acest scop ar fi proiecţiunea unei facultăţi oculte şi eu nu dubitez nici un moment 
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că pe calea aceasta noi vom sosi în curând la o diagnosă odică, care va fi o parte 
pendentă pentru Terapia odică, precum îl avem deja în magnetismul animal, unde 
pentru viitor va fi magnetisorul, de sigur tot aşa înlocuit, printr’un aparat, pe când 
funcţiunea magnetică va fi tehnic proiectată.

Fiecare funcţiune omenească, mecanică, psichologică sau ocultă îşi va găsi cu 
timplul prototipul său tehnic. Se poate însă şi vice-versa că tehnica să fie cu un 
pas mai înainte şi să manifeste o funcţiune ce omul nu o posedă. Oricum, noi vom 
fi siliţi şi atunci să calculăm de se pot totuşi transpune condiţiunile date în mod 
tehnic în condiţiuni psihice, şi dacă o facultate ocultă necunoscută a omului poate 
fi descoperită în acest mod.

Tocmai naturaliştii cari nu dau nici un crezământ facultăţilor oculte ale omului, 
sunt chemaţi de a depărta prin descoperirile şi inventaţiunile viitoare şi cea de pe 
urmă dubiusitate, prestând copii tehnice. Naturaliştii şi ocultiştii ar trebui în loc 
să fie ei constant contrarii între olaltă, să se sprijinească vice-versa unul pe altul. 
Naturalistul ar trebui să transpună funcţiunile oculte în cele tehnice, ocultistul însă 
funcţiunile tehnice în cele psihice. Copia tehnică e posibilă, pentru că există în natură 
puteri necunoscute, cari sunt deja întrebuinţate de psichie (suflet); copia ocultă a 
unui model tehnic e încă posibil şi cugetabil, pentru că consciinţa noastră proprie 
conţine numai o parte a facultăţilor noastre, aşadar, poate să existe şi alte părţi, care 
poate să manifesteze, dacă le imităm condiţiunile tehnice de reaparinţă. Fisiologia ar 
fi putut presenta inventatorului de telegrafie deja de mult modelul organic: nervul 
omenesc, şi n’ar fi fost de lipsă de acceptat, până ce această invenţiune ar fi eşit din 
dezvoltarea iminentă a fisicei. Psihologia ar fi putut arăta inventatorului de fonograf 
deja de mult atent pe inventatorul telegrafiei fără sârmă, asupra telepatiei. Dacă 
din contră se întreabă biologul, în care direcţiune va înainta dirigearea sensurilor 
omenesci, naturalistul se poate basa pe anticipaciuele technice, şi prin întrebuinţarea 
aparatelor va putea el conclude asupra fiinţelor viitoare, cari, în comparaţie cu 
spectroscopul, vor simţi părţile constitutive ale lucrurilor în detail-ceea ce- provine 
deja în starea somnambulă-cari vor vedea microscopic sau telescopic etc. Pentru 
că spiritul şi natura amândouă trebue să arate analogie reală, deoarece amândouă 
se trag din aceeaşi origină.

Proiecţiunea organică se extinde deci asupra facultăţilor magice ale omului, 
pentru că şi acestea sunt supuse legei causalităţii; însă contradicţiunea pe care o 
întâmpină încă cam în genere ocultismul ne servesce negreşit ca o dovadă pentru 
aceea, că noi suntem încă foarte departe de atari proiecţiuni. Din nenorocire se poate 
câştiga convingerea încă şi pe altă cale decât pe cea a proiecţiunei tehnice, că omul 
posedă facultăţi magice; noi putem repeţi funcţiunile magice arbitrar chiar fără 
orice pătrundere istorică-naturală în procesul lor, şi anume numai prin aceea că am 
înţeles motivul psihic, prin care puterile oculte devin active. În modelurile naturale, 
unde funcţiunea magică apare întâmplător, constă acest motiv activ, totdeauna 
în o auto-sugestiune, în o imaginaţiune intensivă care preocupă toată consciinţa 
receptorului, ce conturbă internul său şi spre a căror realisare sunt provocate şi 
psihice ale omului inclusiv cu cele magice. Astfel poate o spaimă teribilă redă 
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mutului graiul, o intensivă aprofundare religioasă produce o stigmă, şi convingerea 
intimă şi pătrunzătoarea că va fi tămăduit de boala cutare sau cutare dacă va peligrina 
pe la izvoarele sfinte, fie la Lourdes (Francia de Sud), fie la Chrisceatec (Bucovina 
de Nord), sau la moaştele unui sfânt: Sfântul Ion de la Suceava etc. au efectuat în 
cele mai multe casuri tămăduiri reale. 

Tot aşa poate, dorul puternic al unei mame muribunde după copilul ei să provoace 
o telepatie în depărtare şi grija zdrobitoare de peste zi luată cu sine în somn d. ex.: 
despre nenorocirea întâmplată sau despre un obiect pierdut ne poate descepta o 
vedere în depărtare, o vedere latentă, o visiune, sau chiar a ne face să’l căutăm şi să’l 
aflăm obiectul pierdut în stare somnabulă. Atare funcţiuni magice putem provoca 
spontan şi fără o pătrundere în procesul natural, prin aceea că punem motivul în 
mişcare. Dacă se arată în modelurile naturale acest motiv ca o autosugestiune, atunci 
e treaba artei de a reproduce egale fenomene prin sugestiunea străină. Un caz special 
al acestei arte în direcţiunea organică e sugestiunea medicinală a ipnotismului. Un 
caz special în direcţiunea psihică e desceptarea unei vederi latente (în depărtare, 
visiune), prin sugestiunea străină. În doctrina monistică despre suflet sunt amândouă 
fenomene de o valoare egală şi precum este adevărat că sugestiunea medicinală e 
un fapt, tot aşa de adevărat e că şi toate celelalte funcţiuni magice pot fi artificial 
provocate, pentru că amândouă fenomene aparţin aceluiaşi suflet.

Adevărata proiecţiune organică şi funcţională e negreşit numai cea tehnică, 
aceasta trebuie să se extindă asupra întregului om, şi asupra omului magic, dacă –
ceea ce e de la sine înţeles – magia e numai sciinţa naturală necunoscută. Nu e vorbă, 
că paralelismul între ordinea naturală şi cea tehhnică nu e niciodată complectă, 
pentru că desvoltarea amândurora depinde mult de la factorii şi de la accidentele 
întâmplărilor externe.

Dezvoltarea organică se acomodează tuturor condiţiunilor de existenţă, cari 
sunt pretutindeni deosebite şi variabile, iar desvoltarea tehnică se acomodează 
feluritelor necesităţi ale omenirei şi mijloacelor existente pentru îndestularea lor. 
Numai atunci când vom putea cuprinde totul în natură, numai atunci vom putea 
pricepe paralelismul complect ale amânduror ordine, deoarece pe celelalte scene ale 
vieţei omenesci, pe celelalte lumi, sau că membrele excedente ale ordinei organice 
terestre sunt tehnic formate, sau că membrele excedente ale ordinei organice sunt 
organic formate (vezi Dr. du Prel, Die Planctenbewohner).

Amândouă ordinele s’ar acoperi deci şi s’ar complecta vice-versa în lacunele lor, 
dacă noi am putea avea o supraprivire asupra membrelor evoluţionare ale amânduror 
ordine, ce sunt în timp şi spaţiu atât de depărtate de olaltă. Acest paralelism nu e 
numai o ipotesă, ci şi un corelativ necesar din contemplaţiunea monistică a lumei, în 
care şi psichologia (doctrina despre suflet) poate fi încă numai monistică. Momentul 
motoric în amândouă ordinele de desvoltare (regiuni evoluţionare) e identic. Piciorul 
organic e identic cu imitatorul tehnic. Necredinţa modernă în magie se basează pe 
aceea că noi abia începem de a afla proiecţiunile lor tehnice, astfel că paralelismul 
nu e încă de tot necunoscut. Cu cât se complectează el însă mai mult, cu atât mai 
clar va fi, că magia e numai o sciinţă naturală necunoscută.
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Eu nu ştiu, de ar fi, şi cât ar fi ajutat prin acesta geniului inventator a lui Edison, 
dacă el ar fi ocultist; însă din siguranţă că proiecţiunea organică se tinde asupra 
întregului om, inclusiv asupra funcţiunilor sale magice, urmează numai de cât că 
altminterea între împrejurări de tot egale, acela va fi cel mai mare inventator care 
va preceda mai perfect cunosciinţa de oameni, aşadar, care va fi ocultist. Deci dar, 
toţi technicii, fisiologii anatomii, psichologii şi ocultiştii, toţi sunt de la natură 
deja avansaţi unul către altul. Ocultistul e acela care poate să’i procure technicului 
problemele viitorului, şi care poate să transforme pe aflătorul orb în technică, în un 
inventator conştiut, iar technicul e acela care îl înfăţişează ocultistului deslegarea 
naturală a funcţiunilor magice. E deci o stare inversă, nefirească, că amândouă 
părţile se combat astăzi uneori chiar în un mod foarte înverşunat, în loc ca ei să 
înveţe mai bine în armonie şi conţelegere unul de la altul.

Contrarii ocultismului în de-comun nu numai că împiedică prin resistenţa lor 
desvoltarea acestui ram de sciinţă, dar ei îşi strică lor înşişi, pentru că ei pierd din 
vedere, în cercetarea naturei, modelul pentru proiecţiunea organică, aşadar ţinta spre 
care ar trebui aceştia să se silească din răsputeri. Ei împiedică civilisaţiunea, care 
poate fi sprijinită şi exploatată numai prin desvoltarea rapidă a sciinţelor naturale; ei 
împiedică cultura, deoarece degradează demnitatea omului, care poate fi pricepută 
abia din facultăţile sale magice. Contrarii ocultismului, sunt deci departe de a fi 
activi în sensul lămurirei şi a desvoltărei generale, ci din contră, ei lucrează din 
răsputeri în amândouă direcţiunile în mod de tot dăunător.

Sarajevo, 28 Iulie 1903.

Din volumul Asociaţiunea Română pentru înaintarea și răspândirea știinţelor. 
Congresul și Expoziţiunea din Bucureşti. Anul 1903. Darea de seamă, discursurile 
și comunicările ce s’au făcut, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1908, cap. X. Știnţe 
sociale și economice, p. 1534-1549. (text selectat de S. Nicoară)


