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Nikola Tesla
Mistrzowskie w�adanie „oczami duszy”

Nikol� Tesl� (1856 – 1943), fizyka i wynalazc�, nazywano „geniuszem,
który rozpocz�� er� energii”. By� przypuszczalnie najbardziej kreatywnym
i znacz�cym odkrywc� zesz�ego wieku; a z pewno�ci� jednym z najbardziej
p�odnych. W�ród jego 700 wynalazków by�o wymy�lenie podstawowych wer-
sji silnika elektromagnetycznego, silnika turbinowego, ��czno�ci bezprzewo-
dowej i urz�dze	 zdalnego sterowania. Odkryte przez niego pod koniec
XIX wieku wiruj�ce pole magnetyczne jest podstaw� pr�du przemienne-
go, który umo�liwi� rozsy�anie energii elektrycznej na ca�y �wiat. To Tesla
zaprojektowa� pierwsz� elektrowni� na wodospadzie Niagara (jego system
wygra� z pomys�em Edisona opieraj�cym si� na pr�dzie sta�ym). By� futury-
st�-wizjonerem, a jego notatki s� do dzi� studiowane przez naukowców
i in�ynierów, poniewa� wiele jego pomys�ów i regu� wci�� jest jeszcze
zbyt mocno zaawansowanych dla wspó�czesnej technologii1.

Podobnie jak w przypadku Leonarda, geniusz Tesli polega� na umiej�t-
no�ci dostrzegania ukrytych, niewidzialnych regu� lub struktur g��bokich
przyrody, a nast�pnie wykorzystania ich w namacalny sposób poprzez two-
rzenie przydatnych wynalazków. Gdy u�yjemy neurolingwistycznych narz�-
dzi do modelowania, odkryjemy cz��� kluczowych procesów poznawczych,
stanowi�cych podstaw� jego imponuj�cej kreatywno�ci. W ten sposób jeste-
�my w stanie wydoby� niektóre niewidzialne strategie mentalne Tesli, które
wykorzystywa� w swoich odkryciach i wynalazkach.

                                                          
1 Podobno Tesla wymy�li�, jak generowa� elektryczno�� z pola magnetycznego

Ziemi (tym samym potencjalnie tworz�c darmowe i nieograniczone �ród�o energii
elektrycznej). Jednak po zademonstrowaniu tego zjawiska odmówi� ujawnienia
jakichkolwiek szczegó�ów i zabra� ten sekret do grobu — przyp. autora.



Rozdzia� 1

Zobaczy� przysz�o��

Jak si� okaza�o, Tesla mia� du�o do powiedzenia na temat w�asnego pro-
cesu my�lowego. W wywiadzie przeprowadzonym w 1919 roku wyjawi�
kilka niezwykle istotnych informacji dotycz�cych rozwoju swojego kre-
atywnego procesu my�lenia.

W dzieci	stwie cierpia�em na osobliw� przypad�o�� zwi�zan� z po-
jawianiem si� obrazów, którym cz�sto towarzyszy�y silne b�yski.
Utrudnia�o mi to postrzeganie realnych obiektów i zak�óca�o moje
my�li i dzia�ania. By�y to obrazy przedmiotów i scen, które kiedy�
widzia�em, nigdy wyobra�onych. Gdy kto� powiedzia� do mnie jakie�
s�owo, przed oczami pojawia� mi si� jak �ywy reprezentowany przez
to s�owo obiekt. Czasem niemal nie by�em w stanie okre�li�, czy widz�
przed sob� namacalny przedmiot, czy nie. Ta przypad�o�� przyprawia�a
mnie o silny dyskomfort i niepokój. (…)

Aby da� przyk�ad mojego zestresowania, za�ó�my, �e uczestniczy�em
w pogrzebie lub jakim� szargaj�cym nerwy przedstawieniu. Gdy po-
tem zapada�a spokojna noc, to, jak si� mo�na spodziewa�, pojawia� mi
si� przed oczami �ywy obraz tej sceny i utrzymywa� si� mimo usilnych
stara	 jego przep�dzenia. Czasem nie zmieni� swej pozycji w prze-
strzeni nawet wtedy, gdy przeci�gn��em przez niego r�k�1.

                                                          
1 Nikola Tesla, My Inventions, Elecrical Experimenter, February 1919, s. 696 – 747,

t�um. w�asne.
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Rzecz jasna, Tesla opisuje bardzo rozwini�t� umiej�tno�� wyra�nej wi-
zualizacji w m�odym wieku. Podkre�la, �e „by�y to obrazy przedmiotów
i scen, które kiedy� widzia�em, nigdy wyobra�onych”. Umiej�tno�� zapa-
mi�tywania wewn�trznych obrazów z tak� wierno�ci�, jakby by�y realne,
jest nazywana „pami�ci� ejdetyczn�”. Zazwyczaj wi��e si� ona z praw�,
„niedominuj�c�” pó�kul� mózgow�.

Chocia� �ywa wyobra�nia Tesli z pewno�ci� wydaje si� niezwyk�a, do��
cz�sto zdarza si�, �e dzieci s� przera�one plastycznymi obrazami zmys�o-
wymi, których nie potrafi� kontrolowa�. Podobnie nie jest niczym nadzwy-
czajnym, �e dzieci maj� czasem problemy z rozró�nieniem mi�dzy we-
wn�trznym do�wiadczeniem a zewn�trzn� rzeczywisto�ci�. Wi�kszo��
dzieci jednak wraz z dorastaniem ostatecznie uczy si� st�umienia lub
zmniejszenia stopnia �ywo�ci tych przedstawie	, aby „lepiej radzi� sobie
z rzeczywisto�ci�”. Jednak Tesla najwyra�niej upora� si� z t� kwesti�
w inny sposób:

Aby uwolni� si� od tych dr�cz�cych przedstawie	, stara�em si� skupi�
na czym� innym, co kiedy� widzia�em. Ta metoda zazwyczaj przy-
nosi�a tymczasow� ulg�, ale jej skuteczno�� zasadza�a si� na nie-
ustannym przywo�ywaniu nowych obrazów. Wkrótce okaza�o si�, �e
wyczerpa�em wszystkie, którymi dysponowa�em; dost�pne „zasoby”
uleg�y wyczerpaniu, gdy� nie widzia�em wtedy zbyt wiele �wiata —
tylko obiekty w domu i jego bezpo�rednie otoczenie. Gdy wykonywa�em
te mentalne dzia�ania, maj�ce na celu przep�dzenie uporczywych
obrazów sprzed oczu, po raz drugi czy trzeci, stopniowo traci�y ca��
swoj� skuteczno��.

Wtedy instynktownie rozpocz��em wycieczki poza granice ma�ego
�wiata, który zna�em, i zobaczy�em nowe sceny. Pocz�tkowo by�y
one bardzo rozmyte i niewyra�ne, i znika�y, gdy próbowa�em skupi�
na nich swoj� uwag�, lecz wkrótce uda�o mi si� je ustabilizowa�.
Zyska�y na wyrazisto�ci i mocy, a� w ko	cu sta�y si� równie realne,
jak rzeczywisto��. Odkry�em, �e najwi�kszy komfort uzyskiwa�em
przez posuwanie si� w wizjach coraz dalej i dalej, co zapewnia�o
wci�� nowe wra�enia. Dlatego zacz��em podró�owa� — oczywi�cie
w my�lach. Ka�dej nocy (a czasem tak�e w ci�gu dnia), gdy by�em
sam, rozpoczyna�em wypraw� — ogl�da�em nowe miejsca, miasta
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i pa	stwa — �y�em tam, poznawa�em ludzi, zawiera�em przyja�nie
i znajomo�ci, które — cho� trudno w to uwierzy� — by�y dla mnie
równie wa�ne, jak te w realnym �yciu, i ani odrobin� mniej inten-
sywne w tym, jak si� przejawia�y2.

Tesla opisuje tu, jak zamiast wy��czy� proces wizualizacji, nauczy�
si� nim �wiadomie kierowa�, „instynktownie” stosuj�c technik� „pod��a-
nia i prowadzenia”. Zamiast próbowa� st�umi� dr�cz�ce go obrazy, podj��
prób� zamiany ich na „co� innego”. Opisuje, jak rozwin�� umiej�tno��
konstruowania obrazów w wyobra�ni, aby „zobaczy� nowe sceny”, wy-
kraczaj�ce „poza granice ma�ego �wiata”, który by� mu znany. To po-
zwoli�o na przesuni�cie uwagi z dr�cz�cych zapami�tanych obrazów (Vr)
na skonstruowane obrazy (Vc). Tesla podkre�la, �e to wymaga�o nieco czasu,
gdy� pocz�tkowo skonstruowane obrazy by�y „bardzo rozmyte i niewyra�ne,
i znika�y, gdy próbowa�em skupi� na nich swoj� uwag�, lecz wkrótce
uda�o mi si� je ustabilizowa�. Zyska�y na wyrazisto�ci i mocy, a� w ko	cu
sta�y si� równie realne, jak rzeczywisto��”.

Znacz�ce w tym komentarzu jest to, �e Tesla �wiadomie nauczy� si�
u�ywa� innego obszaru mózgu. (Zgodnie z modelem NLP skonstruowane
obrazy wewn�trzne s� zazwyczaj kojarzone z lew�, „dominuj�c�” pó�kul�
mózgu). Tesla najwyra�niej wykszta�ci� umiej�tno�� „marzenia na jawie”
i doszed� do bardzo wysokiego poziomu — opisywana przez niego jako��
jego wewn�trznych obrazów by�a podobna do „pozytywnych halucynacji”
w hipnozie. To, �e wspomnia�, i� postacie z jego fantazji by�y dla niego
„równie wa�ne, jak te w realnym �yciu”, wskazuje na to, �e przypusz-
czalnie z tymi wizualnymi wyobra�eniami by�y tak�e skojarzone uczucia.
Bliskie po��czenie mi�dzy obrazami i uczuciami mog�o by� istotnym czyn-
nikiem w jego pó�niejszej umiej�tno�ci przek�adania „marze	 na jawie”
na konkretne wynalazki.

Interesuj�ce jest to, �e jego opis umiej�tno�ci fantazjowania w du�ym
stopniu przypomina stwierdzenie innego s�ynnego geniusza i naukowca,
Alberta Einsteina, który powiedzia�, i� zawsze my�la� obrazami, a nie
s�owami czy równaniami matematycznymi. Einstein utrzymywa�, �e teoria
wzgl�dno�ci by�a wynikiem m�odzie	czej fantazji, w której próbowa�

                                                          
2 Ibidem, t�um. w�asne.
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sobie wyobrazi�, jak wygl�da�aby rzeczywisto��, gdyby „podró�owa� na
wi�zce �wiat�a”.

Próby Tesli zwi�zane z uporaniem si� z wewn�trznymi obrazami do-
prowadzi�y do rozwini�cia jeszcze jednego wa�nego elementu jego strategii
kreatywno�ci.

Moja dzieci�ca przypad�o�� mia�a jednak jeszcze jedn� zalet�. Nie-
ustanny wysi�ek psychiczny doprowadzi� do rozwini�cia umiej�tno�ci
obserwacji i umo�liwi� odkrycie bardzo wa�nej prawdy. Zauwa�y-
�em, �e pojawienie si� obrazów by�o zawsze poprzedzone faktycznym
zobaczeniem scen w osobliwych i generalnie bardzo wyj�tkowych
warunkach, a ja za ka�dym razem czu�em potrzeb� zlokalizowania
tego pierwotnego impulsu. Po jakim� czasie to dzia�anie sta�o si�
niemal automatyczne, a ja zyska�em fantastyczn� umiej�tno�� ��cze-
nia przyczyny i skutku. Wkrótce u�wiadomi�em sobie, �e ku mojemu
zaskoczeniu, ka�da pojawiaj�ca si� my�l by�a zasugerowana przez
wewn�trzne wra�enie. Nie tylko to, lecz ka�de moje dzia�anie by�o
pobudzane w podobny sposób3.

�ledz�c swój proces mentalny wstecz do zdarze	 zewn�trznych
(Ve<—>Vi), Tesla by� w stanie znale�� nieocenione i praktyczne po��-
czenie mi�dzy swoimi my�lami a rzeczywisto�ci�. Dzi�ki temu po��czeniu
jego niewiarygodna wyobra�nia nie by�a tylko form� „ucieczki”, a Tesla
móg� prze�o�y� swoj� wyobra�on� fantastyk� naukow� na wynalazki, które
zmieni�y �wiat.

Jego zaabsorbowanie obrazow� wyobra�ni� doprowadzi�o go tak�e do
wykszta�cenia bardzo rozwini�tego „metapoznania”. Na podstawie obser-
wacji tego, jak jego umys� przyjmuje i przetwarza otaczaj�ce go „zewn�trzne
wra�enia” oraz na nie odpowiada, sformu�owa� pomys� maszyny wyko-
nuj�cej te same czynno�ci. By� on pierwszym cz�owiekiem, który wpad�
na pomys� czego�, co dzisiaj nazywamy „robotyk�”. Zwró� uwag� na jego
proroczy opis „samosteruj�cych automatów”, które b�d� „dzia�a� tak, jakby
posiada�y rozum” i „doprowadz� do rewolucji w wielu dziedzinach handlu
i przemys�u”.

                                                          
3 Ibidem, t�um. w�asne.
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Z czasem sta�o si� dla mnie jasne, �e by�em jedynie automatem ob-
darzonym umiej�tno�ci� poruszania si�, reagowania na bod�ce ze zmy-
s�ów i odpowiedniego zachowania i my�lenia. Praktycznym efektem
by�a sztuka teleautomatyki, któr� dotychczas realizowano w raczej
niedoskona�y sposób. Jej ukryte mo�liwo�ci w ko	cu jednak ujrz�
�wiat�o dzienne. Od lat obmy�la�em samosteruj�cy si� automat i by-
�em przekonany, �e da si� wyprodukowa� maszyny, które dzia�a�yby
tak, jakby posiada�y rozum w ograniczonym stopniu i które dopro-
wadz� do rewolucji w wielu dziedzinach handlu i przemys�u4.

To umiej�tno�� ��czenia procesów mentalnych i map wewn�trznych
z rzeczywisto�ci� fizyczn� oraz intensywne �wiczenia w stabilizowaniu
i wzmacnianiu skonstruowanych obrazów odpowiada�y za jego sukcesy
wynalazcze w doros�ym �yciu. Jak wyja�ni�:

Mia�em siedemna�cie lat, gdy mój umys� na powa�nie zwróci� si�
w stron� wynalazków. Ku mojemu zachwytowi zauwa�y�em, �e wizu-
alizacja przychodzi mi niezwykle �atwo. Nie potrzebowa�em modeli,
rysunków czy eksperymentów. Potrafi�em sobie to wszystko wyobra-
zi� jak �ywe. W ten sposób nie�wiadomie zacz��em rozwija� co�, co
uwa�a�em za now� metod� urzeczywistniania odkrywczych koncep-
cji i pomys�ów, która stanowi�a kompletne przeciwie	stwo czystego
eksperymentowania i która moim zdaniem by�a znacznie szybsza
i skuteczniejsza. Gdy kto� konstruowa� urz�dzenie, aby wprowadzi�
w praktyk� ogólny pomys�, orientowa� si�, �e musi zaj�� si� szczegó�ami
i usterkami swojego aparatu. Wraz z ulepszaniem i przerabianiem
zmniejsza�a si� si�a jego koncentracji i traci� sprzed oczu istotn� ukryt�
regu��. By� mo�e uzyskiwa� oczekiwane efekty, ale odbywa�o si� to
kosztem jako�ci.

Moja metoda jest inna. Nie �pieszy mi si� do rzeczywistej pracy. Gdy
wpadam na pomys�, natychmiast zaczynam realizowa� go w wyobra�-
ni. W my�lach zmieniam konstrukcj�, wprowadzam ulepszenia i obs�u-
guj� urz�dzenie. Nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, czy uru-
chomi� turbin� w my�lach, czy przetestuj� j� w swoim warsztacie.

                                                          
4 Ibidem, t�um. w�asne.
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Zauwa�am nawet, gdy nie jest wywa�ona. Nie ma �adnej ró�nicy,
rezultaty s� identyczne. W ten sposób mog� szybko opracowa� i udosko-
nali� pomys� bez dotykania czegokolwiek. Gdy dojd� do punktu,
w którym zastosuj� ju� wszelkie mo�liwe ulepszenia, jakie mog� przyj��
mi do g�owy, i w �adnym miejscu nie widz� b��du, to taki finalny
produkt mojej wyobra�ni przek�adam na rzeczywist� form�. Za ka�-
dym razem urz�dzenia pracuj� dok�adnie tak, jak sobie wyobrazi�em,
a efekty eksperymentów w ka�dym calu pokrywaj� si� z tym, co za-
planowa�em. Przez dwadzie�cia lat nie zdarzy� si� �aden wyj�tek.
Dlaczego zreszt� mia�by si� zdarzy�? In�ynieria, elektryczna i me-
chaniczna, ma pozytywne skutki. Chyba nie istnieje przedmiot, do
którego nie da�oby si� podej�� matematycznie i zawczasu skalkulowa�
lub okre�li� rezultaty na podstawie dost�pnych danych teoretycznych
i praktycznych. Wprowadzanie w �ycie ogólnego pomys�u, jak si�
zazwyczaj robi, to moim zdaniem zwyk�a strata energii, pieni�dzy
i czasu5.

Strategia Tesli ma pewne znacz�ce podobie	stwa do strategii kom-
ponowania opisywanej przez Mozarta, który twierdzi�, �e najpierw two-
rzy muzyk� w my�lach, a gdy dzie�o jest sko	czone, po prostu „przepisuje” je
na papier (zobacz tom pierwszy Strategii geniuszy). Utrzymywa� on, �e
dostrzega� muzyk� oczyma duszy w taki sposób, �e wydawa�a si� tak kom-
pletna i dopracowana, �e: „mog�em j� obserwowa� jak realistyczny obraz lub
pi�kny pos�g, jednym rzutem oka (…). Z tego powodu przelanie na papier
odbywa�o si� do�� szybko, gdy� wszystko, jak powiedzia�em wcze�niej, by�o ju� wy-
ko	czone; to co zapisywa�em, rzadko ró�ni�o si� od tego, co sobie wyobrazi�em”6.

Z drugiej strony strategia wynalazczo�ci Tesli by�a diametralnie in-
na ni� strategia cz�owieka, u którego przez pewien czas pracowa�, czyli
Thomasa Edisona. Przypuszczalnie do jego metod odnosi si� krytycyzm
Tesli w poprzednim cytacie. Edison, który twierdzi�, �e „wynalazek to 1%
inspiracji i 99% wytrwa�o�ci”, mia� tendencj� do natychmiastowego wprowa-
dzania swoich pomys�ów w �ycie i pracowania z namacalnymi przedmio-

                                                          
5 Ibidem, t�um. w�asne.
6 Edward Holmes, The Life of Mozart Including His Correspondence, Chapman & Hall,

1878, s. 211 – 213, t�um. w�asne.
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tami. Sp�dzi� na przyk�ad czterna�cie bitych miesi�cy na testowaniu ró�-
nych materia�ów w celu znalezienia takiego, który najlepiej nadawa�by si�
do jego �arówki. Tesla nazywa� edisonowsk� metod� prób i b��dów szu-
kaniem „ig�y w stogu siana” i ostatecznie sta� si� jego zaci�tym rywalem.
Chocia� obie strategie s� bez w�tpienia skuteczne, strategia wizualizacji
wewn�trznej Tesli przypuszczalnie umo�liwi�a mu skuteczniejsze opero-
wanie na nienamacalnych jednostkach (takich jak pole magnetyczne), które
wykracza�y poza realno�� naszego bezpo�redniego do�wiadczenia, skutkiem
czego nie da�o si� z nimi pracowa� w fizyczny sposób.

Istnieje pewna interesuj�ca anegdota o tym, jak podwa�ono kiedy�
jego zapewnienie, �e potrafi budowa� maszyny w wyobra�ni oraz �e „nie
ma najmniejszego znaczenia”, czy uruchomi turbin� „w my�lach”, czy
przetestuje j� w warsztacie. W odpowiedzi na to wyzwanie Tesla podobno
„zbudowa�” w wyobra�ni silnik turbinowy i kaza� zbudowa� identyczny
w rzeczywisto�ci. Oba silniki zosta�y uruchomione jednocze�nie. Miesi�c
pó�niej Tesla rozmontowa� wyobra�ony silnik i dok�adnie opisa� zu�ycie
i zniszczenia elementów konstrukcyjnych. Gdy rozebrano rzeczywisty
silnik i porównano z opisem Tesli, okaza�o si�, �e pasuj� do siebie w ka�-
dym szczególe!

W pewnym godnym uwagi komentarzu na temat swoich subiektywnych
procesów poznawczych Tesla szczegó�owo opisuje cechy wewn�trznego
obrazu w trakcie dokonywania odkrycia:

Gdy zamykam oczy, za ka�dym razem najpierw dostrzegam bardzo
ciemne i jednolite niebieskie t�o, do�� podobne do bezchmurnego
nieba w bezgwiezdn� noc. Po kilku sekundach o�ywia si� ono niezli-
czonymi b�yszcz�cymi p�atkami zieleni, u�o�onymi w kilka warstw
i zmierzaj�cymi w moj� stron�. Nast�pnie po prawej stronie pojawia
si� przepi�kny wzór z dwóch systemów bliskich, równoleg�ych linii,
które to systemy s� do siebie prostopad�e. Linie s� we wszystkich ko-
lorach, lecz dominuj� zielono-�ó�ty i z�oty. Natychmiast po tym linie
zaczynaj� si� rozja�nia�, a ca�o�� zostaje bogato skropiona skrz�cym si�
�wiat�em. Ten obraz przesuwa si� powoli przez pole widzenia i po
oko�o dziesi�ciu sekundach znika po lewej, pozostawiaj�c za sob� ra-
czej nieprzyjemne i bezw�adne szare t�o, które szybko ust�puje
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k��bi�cemu si� morzu chmur, próbuj�cych dopasowa� do siebie swe
�ywe kszta�ty. To interesuj�ce, �e nie potrafi� wyobrazi� sobie �adnej
formy na tej szaro�ci, dopóki nie dojdzie do tej drugiej fazy7.

Ten intryguj�cy opis wykazuje interesuj�c� zbie�no�� z metod� Le-
onarda da Vinci na „pobudzanie wyobra�ni do ró�nych pomys�ów”. Twierdzi�
on, �e je�li „wpatrzysz si� w mury pokryte rozmaitymi plamami lub w ka-
mienie rozmaicie pomieszane (…), mo�esz tam zobaczy� podobie	stwa roz-
maitych krajobrazów ozdobionych górami, rzeki, ska�y, (…) ró�ne bitwy i gwa�-
towne ruchy dziwnych postaci, wyrazy twarzy (…) i niesko	czon� liczb�
rzeczy, które b�dziesz móg� doprowadzi� do pe�nej i dobrej formy”8. Leonardo
najwyra�niej opisuje zewn�trzny wizualny „wspomagacz”, s�u��cy do
uzyskania „bezw�adnego szarego t�a”, do którego Tesla dochodzi� we-
wn�trznie.

                                                          
7 Nikola Tesla, op. cit., t�um. w�asne.
8 Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, t�um. Maria Rzepi	ska, s�owo/obraz

terytoria, Gda	sk 2006, s. 154.
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