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În Figura 3.1A, un stimul produce o schimbare fiziologică denumită re-
acţie sau recompensă. Figura 3.1B demonstrează că, dacă vei asocia de 
suficiente ori un stimul cu un stimul condiționat, acesta va produce o 
reacție. Figura 3.1C arată că, dacă elimini stimulul și îl înlocuiești cu un 
stimul condiționat – cum ar fi o substanță placebo – acesta produce ace-

eași reacție fiziologică.
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Modul în care creăm aceeași realitate doar prin puterea gândului. 
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Personalitatea ta este alcătuită din modul în care gândești, acționezi și simți. 
Este starea ta de a fi. Prin urmare, aceleași gânduri, acțiuni și sentimente te 
vor menține prizonierul aceleiași realități personale trecute. Cu toate acestea, 
când tu, ca personalitate, accepți noi gânduri, acțiuni și sentimente, vei crea, 

inevitabil, o nouă realitate personală în viitorul tău.

Modul în care creăm o nouă realitate doar prin puterea gândului. 
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FIGURA 3.5

Aceasta este o reprezentare grafică simplă a neuronilor dintr-o rețea ne-
uronală. Spațiul redus dintre ramurile neuronilor individuali care facili-
tează comunicarea între aceștia poartă numele de fantă sinaptică. Apro-
ximativ 100 000 de neuroni pot încăpea în același spațiu, ca un grăunte 

de nisip, și vor avea între ei peste un miliard de conexiuni. 
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Dacă gândurile, alegerile, comportamentele, experiențele și stările tale 
emoționale rămân aceleași ani la rând – iar aceleași gânduri corespund 
întotdeauna acelorași sentimente, consolidând același ciclu nesfârșit – 
atunci creierul tău devine programat într-o semnătură infinită. Acest 
lucru se întâmplă deoarece recreezi aceeași minte în fiecare zi, determi-
nând creierul să declanșeze aceleași tipare. De-a lungul timpului, aces-
ta consolidează din punct de vedere biologic un set limitat și specific 
de rețele neuronale, astfel încât creierul devine mai dispus din punct 
de vedere fizic să creeze același nivel mental – iar acum ai o gândire în 
interiorul cutiei. Totalitatea acelor circuite programate este denumită 

identitatea ta.



9

Când înveți lucruri noi și începi să gândești în moduri noi, determini cre-
ierul să declanșeze diferite secvențe, tipare și combinații. Altfel spus, acti-
vezi numeroase rețele de neuroni diferite, în moduri diferite. Şi ori de câte 
ori îți determini creierul să lucreze diferit, îți schimbi mintea. Pe măsură 
ce începi să ai o gândire în afara cutiei, noi gânduri ar trebui să ducă la noi 
alegeri, noi comportamente, noi experiențe și noi emoții. Acum identita-

tea ta se schimbă, la rândul ei. 
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Să traversezi râul schimbării presupune să părăsești același sine famili-
ar și previzibil – conectat la aceleași gânduri, aceleași alegeri, aceleași 
comportamente și aceleași sentimente – și să pășești în pustiu sau în ne-
cunoscut. Distanța dintre vechiul sine și noul sine reprezintă moartea bi-
ologică a vechii tale personalități. Dacă vechiul tău sine trebuie să moa-
ră, atunci trebuie să creezi un nou sine cu noi gânduri, noi alegeri, noi 
comportamente și noi emoții. Să intri în acest râu înseamnă să pășești 
către un nou sine imprevizibil, nefamiliar. Necunoscutul este singurul loc 

în care poți crea – nu poți crea nimic nou din ceea ce este cunoscut.
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Aceasta este o reprezentare foarte simplistă a unei celule cu ADN-ul cu-
prins în interiorul nucleului celulei. Materialul genetic, odată întins în 
fâșii individuale, arată ca un fermoar răsucit sau ca o scară denumită 
dublu helix. Treptele scării sunt acizii nucleici ce formează perechi, care 
acționează ca niște coduri pentru a produce proteine. Un segment și o 
secvență diferită a lanțului de ADN este denumită genă. O genă este 
exprimată când produce o proteină. Diferite celule ale corpului produc 

proteine diferite, atât pentru structură, cât și pentru funcționare. 
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Figura 4.2A arată cum intră semnalul epigenetic în zona receptoare a 
celulei. Odată ce transmițătorul chimic interacționează la nivelul mem-
branei celulare, alt semnal, sub forma unei noi proteine, este trimis că-
tre nucleul celulei pentru a selecta o secvență genetică. Gena are încă 
un înveliș proteic, ce o protejează de mediul său exterior, iar învelișul 

respectiv trebuie să fie eliminat pentru ca ea să poată fi citită.
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Figura 4.2B ilustrează modul în care teaca proteică din jurul secvenței 
genetice a ADN-ului este deschisă, astfel încât o altă proteină, denumită 
proteină regulatoare, să se poată desface și citi gena dintr-un loc precis.
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Figura 4.2C arată cum creează proteina regulatoare o altă moleculă, 
denumită ARN, care organizează traducerea și transcrierea materialului 

codificat genetic într-o proteină.
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Figura 4.2D ilustrează producerea proteinei. ARN-ul asamblează o nouă 
proteină din unitățile structurale ale proteinelor, denumite aminoacizi. 
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FIGURA 5.1A
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În Figura 5.1A, schema arată modul în care avansează gândurile printr-o 
cascadă de mecanisme simple și reacții chimice, într-o cauzalitate descen-
dentă, pentru a schimba corpul. Prin deducție, dacă noile gânduri pot crea 
o nouă minte activând noi rețele neuronale, creând neuropeptide mai să-
nătoase și hormoni (care semnalează celulele în noi moduri și activează 
epigenetic noi gene pentru a produce noi proteine), iar dacă expresia pro-
teinelor este expresia vieții și echivalează cu sănătatea corpului, atunci 

Figura 5.1B ilustrează modul în care gândurile pot să vindece corpul.

Când simți o emoție, poți evita în ultimă instanță neocortexul – sediul minții 
tale conștiente – și activa sistemul tău nervos autonom. Prin urmare, pe mă-
sură ce treci dincolo de creierul tău rațional, te muți într-o parte a creierului 

unde sănătatea este reglată, menținută și aplicată.
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Emoțiile de supraviețuire sunt derivate în primul rând din hormonii stre-
sului, care au tendința de a susține stări mentale și corporale mai egoiste 
și mai limitate. Când adopți emoții mai înălțătoare, mai creative, îți ridici 
energia către un centru hormonal diferit, inima ta începe să se deschidă 
și te simți mai altruist. Acesta este momentul în care corpul tău începe 

să reacționeze la o nouă minte.

Relația invers proporțională între mintea analitică și sugestibilitate.
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Aceasta este o privire de ansamblu asupra minții conștiente, minții ana-
litice și minții subconștiente. 
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Sistemele memoriei sunt împărțite în două categorii: amintiri declarati-
ve (explicite) și amintiri non-declarative (implicite).

O minte mai puțin analitică  
(reprezentată de stratul mai subțire din ilustrație) este mai sugestibilă.    
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O minte analitică mai dezvoltată (reprezentată de stratul mai consistent 
din ilustrație) este mai puțin sugestibilă.

Această figură reprezintă relația dintre stările undelor cerebrale și mișcarea 
conștientizării dinspre mintea conștientă spre mintea subconștientă, oco-

lind mintea analitică în timpul practicii meditației.

ALFA
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Această ilustrație arată diferitele stări ale undelor cerebrale (în timpul 
unui interval de o secundă). Tiparele undelor cerebrale gama sunt in-
cluse deoarece reprezintă un nivel al superconștientizării, ce reflectă o 

stare intensificată a conștienței.
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Gândurile și senzațiile tale provin din amintirile tale trecute. Dacă gân-
dești și simți într-un anumit mod, începi să creezi o atitudine. O atitudi-
ne este un ciclu de gânduri și senzații pe termen scurt, experimentate 
iar și iar. Atitudinile sunt stări de a fi prescurtate. Dacă reunești o serie 
de atitudini, creezi o credință. Credințele sunt stări de a fi mai prelungi 
și au tendința de  a deveni subconștiente. Când adaugi credințe, creezi o 
percepție. Percepțiile tale au în întregime de-a face cu alegerile pe care 
le faci, comportamentele pe care le manifești, relațiile pe care le alegi și 

realitățile pe care le creezi.  
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O experiență cu mare încărcătură emoțională, din realitatea noastră ex-
ternă, se va întipări în circuitele cerebrale și va marca din punct de vede-
re emoțional corpul. Prin urmare, creierul și corpul trăiesc în trecut, iar 
evenimentul schimbă starea noastră de a fi, precum și percepția noastră 

asupra realității. Noi nu mai avem aceeași personalitate.
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Pentru a schimba o credință sau percepție despre tine și despre viața 
ta, trebuie să iei o decizie cu o intenție atât de fermă, încât alegerea să 
poarte o amplitudine a energiei care să fie mai presus de programele 
predeterminate din creier și dependența emoțională din corp, iar corpul 
trebuie să reacționeze la o nouă minte. Când alegerea creează o nouă 
experiență interioară care devine mai importantă decât experiența ex-
terioară trecută, ea va rescrie circuitele din creierul tău și îți va resemna-
liza corpul, din punct de vedere emoțional. Din moment ce experiențele 
creează amintiri pe termen lung, dacă alegerea devine o experiență pe 
care nu o vei uita, atunci te-ai schimbat. Din punct de vedere biologic, 
trecutul nu mai există. Am putea spune că organismul tău din acel mo-

ment prezent este într-un nou viitor.

  Acest grafic arată două frecvențe diferite, fiecare purtând informații dife-
rite și, prin urmare, având calități diferite. Razele x se comportă diferit de 

undele radio și, astfel, au diferite caracteristici inerente.
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Când energia vibrează mai lent, particulele apar în realitatea fizică pen-
tru perioade mai lungi de timp și, astfel, apar ca materie solidă. Figura 
8.2A arată cum se manifestă materia pornind de la o frecvență mai len-
tă, cu o lungime de undă mai mare. Figura 8.2B înfățișează particulele 
care petrec mai mult timp în realitatea fizică, prin urmare, sunt mai mult 
energie și mai puțin materie. Acest lucru se întâmplă deoarece au lun-
gimi de undă mai mici, o frecvență mai rapidă și o vibrație mai rapidă. 

Când îți schimbi energia, înalți materia către o nouă minte, iar corpul tău 
vibrează la o frecvență mai rapidă. Devii mai multă energie și mai puțină 
materie – mai mult undă și mai puțin particulă. Cu cât emoția este mai 
elevată sau cu cât starea creatoare a minții este mai ridicată, cu atât ai 
mai multă energie pentru a rescrie programele din corp. Corpul tău re-

acționează atunci la o nouă minte. 
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Dintr-o perspectivă cuantică, o frecvență mai înaltă, mai coerentă este 
denumită sănătate și o frecvență mai lentă, mai incoerentă, este denu-
mită boală. Orice boală este o reducere a frecvenței, precum și expresia 

unei informații incoerente. 
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Când o energie mai mare, mai coerentă, interacționează cu o energie 
mai lentă, mai incoerentă, ea începe să antreneze materia într-o stare 

mai organizată.
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Majoritatea schimbărilor încep cu procesul simplu, prin care ceva din 
exteriorul nostru schimbă ceva la interiorul nostru. Dacă îți inițiezi că-
lătoria interioară și începi să îți schimbi lumea interioară de gânduri și 
senzații, acest lucru ar trebui să creeze o stare de bine ameliorată. Dacă 
repeți în continuare procesul, în timpul meditației, atunci, odată cu tre-
cerea timpului, schimbările epigenetice ar trebui să înceapă să-ți schim-

be reprezentarea exterioară – iar tu devii propriul placebo.
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Fiecare punct din cronologie reprezintă aceleași gânduri, alegeri, com-
portamente, experiențe și emoții din zilele, săptămânile, lunile și chiar 
anii trecuți. Prin urmare, trecutul devine viitor. Din moment ce un obicei 
este un set redundant de gânduri, acțiuni și sentimente, dobândit prin 
repetare frecventă – altfel spus, când corpul devine minte – pentru cei 
mai mulți, corpurile noastre sunt deja programate să se afle în același 
viitor previzibil, pe baza stării noastre de a fi din trecut. Iar dacă memo-
răm emoțiile care ne mențin conectați de trecut, iar acele sentimente ne 
pun în mișcare gândurile, atunci corpurile noastre trăiesc, la propriu, în 

trecut. Rareori ne aflăm în momentul prezent.    
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Când găsești punctul sensibil al momentului prezent și uiți de tine însuți, 
cel definit de aceeași personalitate, ai acces la alte posibilități care există 
deja în câmpul cuantic. Iată de ce nu mai ești conectat la același ansam-
blu corp-minte, la aceeași identificare cu mediul și la aceeași cronologie 
previzibilă. În momentul prezent, același trecut și același viitor care-ți 
erau familiare literalmente nu mai există, iar tu devii conștiență pură – 
doar un gând. Acesta este momentul în care îți poți schimba corpul, poți 

schimba ceva în mediul tău și poți să creezi o nouă cronologie. 
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