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Cu aproximativ 2500 de ani în urmă, un anumit prinţ din
India, pe nume Siddhartha, a reuşit să descifreze natura fundamentală şi soarta omenirii. Concluziile sale: viaţa e în general
de-a-ndoaselea şi ne creăm singuri problemele, fiindcă nu putem
– sau refuzăm – să ne controlăm dorinţele.
Cam în aceeaşi perioadă, ceva mai la nord, un soldat chinez,
pe nume Sun Tzu, veteran al unei duzini de campanii militare
sângeroase, era şi el ocupat cu adunarea şi catalogarea de observaţii şi intuiţii cu privire la condiţia umană.
Ambii bărbaţi au izbutit, în cele din urmă, să cerceteze mintea colectivă a omenirii şi au decelat cu succes faptele, capriciile
şi slăbiciunile care-i motivau şi manipulau pe semenii lor.
În acest punct, asemănarea dintre aceşti doi „psihologi“ din
vechime se opreşte. Dezamăgit şi deprimat de descoperirile sale,
prinţul Siddhartha şi-a abandonat regatul şi a devenit călător pribeag, sărac lipit pământului. Sun Tzu, pe de altă parte, şi-a încheiat în sfârşit consemnarea observaţiilor perspicace despre
punctele forte şi slăbiciunile omeneşti, le-a adunat laolaltă în
Ping Fa, Arta războiului, şi în scurt timp a ajuns să-şi pună la dispoziţie considerabila intuiţie şi iscusinţă cu privire la natura
umană celui mai generos ofertant.
Sun Tzu a devenit cel mai mare strateg născut vreodată în
China şi poate în lumea întreagă. Arta războiului este considerată
şi acum cel mai pătrunzător şi mai aplicabil tratat despre război
din câte s-au scris vreodată.
Doi oameni, Sun Tzu şi Siddhartha, ne-au oferit informaţii
nepreţuite despre mecanismele interioare ale minţii omeneşti,
doi oameni pe care observaţiile şi concluziile cu privire la
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comportamentul uman i-au împins în direcţii radical diferite, ce
i-au dus la deznodăminte complet diferite.
Abilitatea de a manipula nu doar indivizi, ci şi armate întregi – nu doar pe cea a inamicului, ci şi pe cea proprie! – l-a ajutat pe Sun Tzu să iasă din obscuritate şi să devină cel mai mare
general al Chinei. Sun Tzu a murit liniştit, în somn, după o viaţă
lungă şi ilustră, de-a lungul căreia şi-a folosit cunoştinţele despre natura umană ca să câştige faimă şi avere.
În caz că te întrebi, şi fostul prinţ Siddhartha s-a descurcat
bine. Şi-a găsit, în cele din urmă, pacea interioară, şi-a schimbat
numele în Buddha şi a câştigat renume mondial ca mare învăţător într-ale „iluminării“… înainte de a fi ucis prin otrăvire de
unul dintre duşmanii lui mai puţin „iluminaţi“. Poate un duşman
care citise Ping Fa a lui Sun Tzu?
Aşa că, vezi, nu contează doar ce ştii, ci şi ce faci cu ceea
ce ştii.
Un om, idiot, se va tăia din greşeală dacă-i dai un cuţit ascuţit. Alt om, disperat de flămând sau îndemnat de şoapta vreunui demon lăuntric, ar putea să-ţi pună pe neaşteptate cuţitul la
gât. Altul, poate cu studii de medicină, ar putea să folosească
într-o situaţie de urgenţă acelaşi cuţit ca pe un bisturiu improvizat, cu îndemânare, şi să-ţi salveze viaţa.
Cum e cu cuţitul, la fel e şi cu cunoaşterea.
The Black Science (Lung şi Prowant, 2001) a argumentat
convingător ideea „cunoaşterea înseamnă putere“ – cu cât ştii
mai multe, cu cât aduni mai multe informaţii despre tine însuţi
şi despre duşmanul tău, cu atât ai şanse mai mari întâi să supravieţuieşti şi apoi să prosperi într-o lume în care meniul zilei este
tot mai des „mâncătoria reciprocă“!
The Black Science te-a învăţat cum să evaluezi un posibil
duşman prin intermediul „limbajului-umbră“ (limbajul corporal,
cuvintele pe care le alege etc.). De asemenea, ai învăţat cum
să-i discerni şi să-i descifrezi trăirile afective, speranţele şi temerile care-l domină. Cum să-ţi dai seama dacă e sincer… sau minte
de îngheaţă apele. Şi, cel mai important, ce mari secrete personale întunecate încearcă disperat să împiedice să iasă la lumină.
Poţi fi sigur că-ţi vei căpăta porţia de noi tactici, tehnici şi trucuri de influenţă psihică şi din volumul de faţă. Dar dacă-ţi dăm

Controlul minţii

9

ED

IT

U

R

A

PA

R

AL
EL
A

45

doar cuţitul ascuţit al cunoştinţelor, nu e suficient. A învăţa cum
şi când să foloseşti o armă atât de „periculoasă“, ăsta e secretul
disecării misterelor minţii, atât a celei proprii, cât şi a mentalităţii
şi motivaţiei duşmanului tău.
Ce spui acolo? Nu ai duşmani? Asta e ceea ce vor duşmanii
tăi să crezi!
Ştii de ce dau rezultate psihologia, reclamele agresive, escrocheriile, discursurile de recrutare în secte, tehnicile de interogare ale Poliţiei, minciunile iubiţilor şi hipnoza? Pentru că
fiecare dintre noi – fără nicio excepţie – este convins 100% că
aceste „trucuri“ de manipulare mentală nu vor funcţiona în cazul
nostru! Şi ne înşelăm cu toţii 100%. Vor funcţiona şi funcţionează asupra noastră în fiecare zi.
Nenumărate personaje dubioase, de la vânzătorii de maşini
la mâna a doua, până la duşmanii pe care nici măcar nu ştim că-i
avem, folosesc zilnic distrageri, şmecherii şi intrigi înşelătoare
ca să-ţi intre în casă, să-ţi bage mâna în buzunar şi ştii-tu-ce în
chiloţi!
Dar relaxează-te, căci toate aceste tehnici – şi încă multe altele – funcţionează şi asupra duşmanului tău. Iar el, la fel ca tine,
e convins 100% că în cazul lui nu dau rezultate. He-he-he!
Odată ce ajungi să stăpâneşti aceste tehnici, vei fi pregătit pe
deplin să te apuci „să-ţi lucrezi“ duşmanul. Asta dacă le stăpâneşti înaintea lui şi mai bine decât o face el!
Apropo, dacă termenul „duşman“ îţi lezează sensibilitatea,
numeşte-l mai bine „competitor“. Căci adevărul este că fiecare
dintre noi se află în competiţie cu semenii. De multe ori ne avantajează să colaborăm pentru binele comun. Uneori chiar e adevărat că unde-s mulţi puterea creşte. Alteori eşti pe cont propriu.
Luptă sau crapă. Codaşul putrezeşte în iad!
Indiferent în ce constă ţelul nostru suprem, altruist sau oportunist, e nevoie să fim mereu la curent cu cele mai recente descoperiri din domeniul „ştiinţei negre“, de la manuscrisele tibetane
străvechi, recent dezgropate, până la microcipurile moderne implantate în capul naivilor.
Şi învăţăm şi de la duşmanul nostru. De preferinţă, înainte
să ne smulgă cele mai bine păzite secrete.
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Învăţăm multe şi studiind maeştrii în „anihilarea minţii“ din
trecut. De aceea, în volumul de faţă, studiem şi furăm tactici şi
tehnici nu doar de la mari maeştri asiatici precum Sun Tzu şi
Buddha, Yoritomo şi Musashi din Japonia şi diferite minţi luminate din estul Indiei, ci şi de la maeştri mai puţin cunoscuţi, dar
la fel de mari din Orientul Mijlociu, precum Isus Sirah şi Abdullah
ibn Maymum, sinistrul „părinte“ din secolul al IX-lea al terorismului modern din Orientul Mijlociu.
În plus, ca să ne echilibrăm studiul şi să ne potolim setea de
cunoştinţe utile, vom iscodi şi vom lua tot ce se găseşte util în
mintea unor capete luminate din Occident, atât a celor infame,
cât şi a celor aproape infame; maeştri în influenţarea psihicului
cu metode şi motivaţii extrem de diferite între ele, precum Rasputin, miliardarul J. Paul Getty şi Machiavelli, recunoscutul maestru occidental al strategiilor nemiloase.
Dar în loc să criticăm detaliile neînsemnate ale diferenţelor
dintre ei, vom căuta asemănările existente în metodele, motivaţiile şi, da, poate în nebunia lor.
Mulţi dintre voi le vor primi cu neplăcere, se vor împotrivi
şi în ultimă instanţă vor respinge ideea că, la peste două milenii
după Sun Tzu, soarta şi poftele, ţelurile şi naivităţile omului s-au
schimbat atât de puţin, încât strategiile şi stratagemele folosite
acum 2500 de ani în celălalt capăt al lumii sunt la fel de eficiente
azi, la acest capăt al lumii. Sau că nişte tehnici şi trucuri atât de
„depăşite“ ar putea să funcţioneze asupra voastră. He-he-he!
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În ultimă instanţă, cel deştept şi învăţat câştigă. Desigur,
uneori ajută să fii viclean!
Iar la final, când fumul se împrăştie şi se împart premiile –
şi condamnările! –, vei fi oare cel răsplătit… sau doar cel tăvălit?
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