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GİRİŞ 

Başarının Metafiziği 

Amerikan metafizik dünyası, daha önce 
hiç Claude M. Bristol gibi bir figür yarat-
mayı başaramamıştır. 1891 yılında dün-

yaya gelen Bristol’ün özgeçmişi tıpkı ulusu gibi 
çeşitlilik içerir. Bazen çok tecrübeli bir arayışçı, 
gazeteci, iş insanı bazen de zihnin gücüne ve olası 
ihtimallerine karşı coşkulu bir adam.

Bristol Birinci Dünya Savaşı’ndan bir gazi 
olarak, geçiş dönemindeki bir ulusun sürecine 
tanıklık edebilmek için döndü. Amerikan ekono-
misi büyüyordu ancak çok sayıda insan savaştan 
dönüyordu ve birçoğu tarım kökenli olduğu için 
daha önce hiç imalat sanayisinde ya da büyük 
ofislerde çalışmamıştı. Dolayısıyla yeni doğan bu 
ekonomik dünyaya nasıl gireceklerinden emin 
değillerdi. Bristol, refah eşiğinin zihinde başladı-
ğına inandı. İnanmanın Büyüsü’nü, zihnin gücüy-
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le ilgili fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak 
amacıyla yazmıştır.

Son derece popüler bir hâle gelmiş olan bu kı-
saltılmış kitapta, her zaman dile getirilmeyen ko-
nularla ilgili bilgilere ulaşacaksınız. Bunlar; ESP  
telepati ve telekinezi gibi konuları içeriyor. Bu 
kitabı kısaltırken, özünü bozmamaya çalıştım ve 
bunu yapmak hiç kolay değildi. Pozitif düşünce 
hareketi One Simple Idea’da kendi analizimde yaz-
dığım gibi çoğu gazeteci ve akademisyenin bunu 
anlamakta zorlandığını hatta 1930’ların başların-
da Duke Üniversitesi’nde ESP araştırmacısı olan 
J. B. Rhine tarafından uygulandığı ve Bristol’ün 
atıfta bulunduğu deneylere temel bir aşinalık ka-
zandırdığına inanmıyorum. 

Bristol’ün yasal parapsikolojinin motivasyon 
arayıcısına sunacağı çok şey olduğu fikrini ciddiye 
alıyorum. Bu alanı düşünen bir tarihçi olarak ko-
nuşurken, Bristol’ün popülerliğinin genel geçer-
liliğini ve bazı parapsikolojik deneylerin önerilen 
uygulamalarının garantisini verebilirim. Bristol, 
J. B. Rhine ve çağdaşlarının çalışmalarını kesin 
olarak vurgulayan az sayıdaki akılcı teorisyenden 
biriydi. 

İlk olarak 1948’de yayımlanan İnanmanın 
Büyüsü’nü, zihnin olanaklarıyla ilgili şaşırtıcı ve 
radikal bir yolculuk olarak göreceğinizi düşünü-
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yorum. Plasebo çalışmaları, nöroplastisite, ön ta-
nıma ve kuantum teorisinde yeni bir deney dal-
gasına göz atarken, günümüzde daha üst düzey 
zihinsel ihtimallerle boğuşmanın ilk aşamaların-
dayız. 

Bristol, zihin hakkında basit gibi görünen son 
derece önemli sorular ortaya atar çünkü basit ve 
kişisel deneyimlerin mümkün olduğuna inanı-
yordu. Kariyer, yaratıcılık ve ilişkiler gibi pozitif 
zihin mekaniğinin günlük yaşamdaki etkinliğini 
kanıtlayabilirdi. 

Bence Bristol haklıydı. Bu yüzden sizi bu ki-
taba coşku, beklenti ve kişisel bir macera ruhu ile 
yaklaşmaya davet ediyorum.

 - Mitch Horowitz
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BÖLÜM BİR

İnancın Gücünden Nasıl 
Faydalandım?

İnsanın, zorlukların üstesinden gelmek ve ola-
ğanüstü başarı elde etmek için anladığı ve kul-
landığı -adına ne derseniz deyin- bir şeyler, bir 

kuvvet, bir faktör, bir güç veya bir bilim var mı? 
Var olduğuna kesinlikle inanıyorum. Amacım da 
bunu açıklamaya çalışmak. Arzu ederseniz siz de 
kullanabilirsiniz.

Yaklaşık on beş yıl önce Los Angeles’ın büyük 
gazetelerinden birinin mali editörü, o şehirde 
ekonomiyle ilgilenen insanlara verdiğim derslere 
katıldıktan sonra şunları yazdı; “Gökyüzünden 
inen mistik bir niteliğe sahip tesadüfün büyüsü-
nü, insanları şanslı kılan şeyin gizemini açıklayan 
bir şey yakaladınız.” 
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İşe yarar bir şeyle karşılaştığımı fark ettim an-
cak o zaman bunu, insanların çoğunluğu tarafın-
dan bilinmemesi dışında, mistik bir şey olarak 
görmedim. Bu, yüzyıllardır şanslı bir azınlık ta-
rafından her zaman bilinen bir şeydi ancak ne-
denini anlayamadığım bir şekilde birçok insan 
tarafından çok az anlaşılmıştır.

Yıllar önce bu bilimi öğretmeye başladığımda, 
bunun sıradan bir birey tarafından kavranabile-
ceğinden emin değildim. Ancak bugün, bunu 
kullananların gelirlerini ikiye üçe katladıklarını, 
kendi başarılı işletmelerini kurduklarını, ev sahibi 
olduklarını, hatırı sayılır bir servet edindiklerini 
gördüm ve kendine karşı samimi olan zeki her-
hangi bir insanın istediği her şeyi gerçekleştirebi-
leceğine ikna oldum. 

Düşünce bilimi insanlığın soyu kadar eskidir. 
Hangi yaştan olursa olsun bilge insanlar bunu 
bilir ve kullanır. Yazarın yaptığı tek şey, konuyu 
modern dille sunmak ve günümüzün seçkin zi-
hinlerinin birkaç yüzyıldır ortaya çıkan önemli 
gerçekleri doğrulamak için ne yaptığını okuyucu-
nun dikkatine sunmaktır. 

Çoğu insanın doğaüstü alanda olduğuna inan-
masına neden olan mistik güçler, bilinmeyen güç-
ler, metafizik, zihinsel fizik, psikoloji, kara büyü 
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ve birçok benzer konu hakkında çok şey yazıldı 
ve söylendi. Belki bazı insanlar için durum bun-
lardan ibarettir ancak ben bu güçlerle ilgili açıkla-
namayan tek şeyin, onları harekete geçiren inanç 
olduğu sonucuna ulaştım. 
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BÖLÜM İKİ

Zihinsel Deneyler

Okuyucu konumuz hakkında daha net bir 
anlayışa, düşüncenin kendisine ve onun 
olgusuna dikkat etmelidir. Hiç kimse 

bir çeşit zihinsel eylem olması dışında düşünce-
nin gerçekte ne olduğunu bilmez. Ancak bilinme-
yen element elektrik gibi onun da tezahürlerini 
her yerde görürüz. Buna bir çocuğun eylemlerin-
de ve ifadelerinde, yaşlı bir insanda, hayvanlarda 
ve aslında her canlıda değişen seviyelerde rastlarız. 
Düşünceyi ne kadar çok düşünür ve incelersek, 
ne kadar müthiş bir güç olduğunu ve düşüncenin 
gücünün ne kadar sınırsız olduğunu fark ederiz. 

Bunu okurken etrafınıza bakın. Mobilyalı bir 
odadaysanız, gözleriniz size bir dizi cansız nesne-
ye baktığınızı söyler. Görsel algı söz konusu oldu-
ğunda bu doğrudur ama aslında bazı insanların 




