
Daniel H. Pink
Într-o lume a abundenței materiale, relația dintre cerințele 
meseriei și aptitudini trece prin schimbări dramatice. Mașinile 
iau locul oamenilor, unele profesii dispar, presiunea vieții crește, 
iar informațiile deținute nu mai sunt de ajuns. 

Rigiditatea, analiza excesivă sau acumularea de cunoștințe 
au devenit deja caracteristici care denotă inadaptarea. Era 
informațională rămâne tot mai în urmă. În față se văd zorii Erei 
conceptuale, care se construiește cu inventivitate și empatie 
de către cei aflați în căutarea unui nou sens. Viitorul aparține 
unor oameni diferiți, cu o gândire diferită: artiști, inventatori, 
designeri, povestitori. Pink spune că este momentul ca emisfera 
dreaptă să intre în acțiune, ea fiind următoarea pe scara evoluției.

Soluția pentru a prospera în aceste vremuri constă în adaptarea 
prin creativitate și nonconformism, observarea legăturilor 
subtile dintre lucruri, corelarea utilității cu o nouă semnificație. 
Daniel H. Pink te invită să accepți provocarea și să pășești cu 
îndrăzneală în viitorul care este deja aici.

Joe DispenzaTeza fundamentală a acestei cărți este că niciun om nu e 
condiționat genetic să rămână neschimbat întreaga sa viață. 
Concepută ca o incursiune multidisciplinară în misterele 
creierului uman, lucrarea de față cuprinde informații de ultimă 
oră, validate științific, prin care fiecare își poate crea o nouă 
realitate personală. Autorul cărții, JOE DISPENZA, cercetător 
și doctor în chiropractică, face conexiuni între domenii precum 
fizica cuantică, neuroştiințe, biologie și genetică — pentru a 
arăta că oricine își poate schimba în mod radical modul de 
viață. Conform celor mai noi studii, gândul poate fi transformat 
în realitate cu condiția să dobândim o înțelegere adecvată a 
puterii de care dispunem. Suntem creatorii propriului destin, 
ajutați de o forță universală pe care trebuie doar să o descoperim 
— să înțelegem cum pătrunde aceasta prin portalul câmpului 
cuantic, sălașul tuturor posibilităților.

Soluția
interioară

Thierry
Janssen

Spre o nouă medicină a
corpului și a spiritului

Față în față cu boala și durerea, din ce în ce mai multă lume 
recurge la remediile alternative și complementare. Prin urmare, 
știinţa se vede nevoită să le ia în serios, să le studieze îndeaproape 
și să caute noi abordări prin care să explice mai elocvent ce 
înseamnă sănătatea, boala și procesul de vindecare.

Prin urmare, efectul placebo nu mai este considerat o anomalie, 
ci, mai degrabă, o dovadă a unei reale influenţe a spiritului 
asupra sănătăţii. Relaxarea, meditaţia și hipnoza sunt studiate 
în laboratoarele disciplinelor care se ocupă de sistemul nervos. 
Yoga, tai-chi și qigong mobilizează mecanismele reparatorii ale 
organismului. Acupunctura produce veritabile efecte pozitive 
asupra creierului.

Printr-o pasionantă analiză a acestor descoperiri, la care se adaugă 
mărturia propriei experienţe medicale și clinice, THIERRY 
JANSSEN ne arată că fiecare om posedă capacităţi semnificative 
de prevenire și de vindecare a bolii. Ele trebuie doar descoperite 
și mobilizate, pentru a regăsi în viața de zi cu zi armonia dintre 
trup și suflet.

Figură marcantă în galeria marilor autori motivaționali, alături de Dale 
Carnegie, Norman Vincent Peale sau Eckhart Tolle, dr. Wayne W. 
Dyer ne propune o cale simplă și eficientă de a descoperi în noi energia  
intenției creatoare și ne dezvăluie ce înseamnă adevărata capacitate de 
a ne controla destinul. Potrivit lui Dyer, există șapte fațete ale intenției 
pe care le putem dezvolta: creativitatea, bunătatea, iubirea, frumusețea, 
expansiunea, abun dența nelimitată și receptivitatea. Ca orice călătorie 
spirituală, cartea de față începe cu etapa fundamentală a conștientizării. 
Încă de la primele pagini, vă așteaptă momentul autodescoperirii ce vă 
va călăuzi sprijinindu-se pe dorința de fericire care există în fiecare dintre 
noi. Faceți, așadar, primul pas.
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Pentru Thierry Janssen, armonia lăuntrică și trezirea propriei 
conștiințe duc la rafinarea percepțiilor. 
MIRIAM GABLIER

D
is

tr
ug

e-
ți 

ob
ic

ei
ur

ile
 n

oc
iv

e
J

oe
 D

is
p

en
za

ISBN 978-606-588-963-7
cur teaveche.ro

Cum să-ți determini mintea 
să lucreze în favoarea ta
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O carte strălucită 
și înălțătoare.
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O carte optimistă pentru cei care vor să-și dezvolte creativitatea.
harvard business review

O minte cu 
totul nouă
De ce right-brainers 
vor guverna viitorul

Cartea e plină de exerciții și recomandări 
pentru cei care vor să-și pună la treabă 

mușchiul creativității.
 Harvard Business Review
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CAPITOLUL 1
Ascensiunea emisferei drepte

Întâi de toate, mi se ataşează electrozi la fiecare deget, pen-
tru ca aceia care fac testele să vadă cât de mult trans pir. 
Dacă mintea mea încearcă să-i păcălească, trans piraţia mă 
va da de gol. Apoi, mă aşază pe o targă învelită în hâr-
tie creponată albastră, din aceea care-ţi foşneşte sub trup 
când te urci pe masa de consultaţie a doctorului. Stau 
întins, cu ceafa sprijinită pe o ridicătură a tărgii. Pe faţă 
mi se pune o botniţă cam ca aceea pe care i-au pus-o lui 
Hannibal Lecter. Mă foiesc. Mare greşeală! O asistentă se 
întinde după o rolă de bandă adezivă groasă. „Nu trebuie 
să te mişti“, îmi spune. „Va trebui să-ţi prindem capul cu 
bandă adezivă, ca să fim siguri.“

Dincolo de zidurile acestei clădiri guvernamentale de 
dimensiuni uriaşe, cade o ploaie uşoară de mai. Înăuntru, 
exact în mijlocul unei încăperi răcoroase de la nivelul 
minus doi, mie mi se scanează creierul.

Eu şi creierul meu convieţuim de 40 de ani, dar nu l-am 
văzut propriu-zis niciodată. Am văzut desene şi fotografii 
ale creierelor altora. Dar habar n-am cum arată al meu sau 
cum funcţionează. Acum e ocazia perfectă să aflu.
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Mă tot întreb de ceva vreme încotro se îndreaptă vieţile 
noastre în aceste vremuri cu susul în jos, ale externaliză-
rii şi automatizării. Şi am început să suspectez că indicii-
le pot fi găsite în modul cum este organizat creierul. Aşa 
că m-am oferit voluntar într-un grup de control numit 
de cerce tători „voluntarii sănătoşi“, pentru un proiect al 
National Institute of Mental Health (NIMH) de lângă 
Washington, D.C. Studiul presupune fotografierea creie-
rului în stare de repaus şi în stare activă, ceea ce înseamnă 
că, în curând, voi vedea organul care mi-a condus viaţa în 
ulti mele patru decenii. Şi, poate, văzându-l, îmi va fi mai 
clar cum ne vom descurca fiecare  dintre noi, în viitor.

Targa pe care mă aflu culisează dintr-un GE Signa 3T, 
unul  dintre cele mai moderne aparate de imagistică prin 
rezonanţă magnetică (RMN) din lume. Frumuseţea asta 
de două milioane şi jumătate de dolari foloseşte un câmp 
magnetic puternic ca să genereze imagini de înaltă calitate 
a ceea ce se află în interiorul corpului uman. Este o maşi-
nărie uriaşă, care ocupă aproape 2,5 metri de o parte şi de 
alta, cântărind aproape şase tone. 

În centrul maşinăriei se află o deschidere circulară de vreo 
jumătate de metru diametru. Prin ea, tehnicienii împing 
targa mea în spaţiul gol circular care se află în burta bes-
tiei. Am braţele fixate de o parte şi de alta a corpului, iar 
tavanul e la cinci centimetri de nasul meu, aşa că mă simt 
de parcă m-ar fi înghesuit cineva într-un lansator de tor-
pile şi m-ar fi uitat acolo.

TOC! TOC! TOC! face maşinăria. TOC! TOC! TOC! 
Parcă aş purta o cască şi cineva ar bate în ea din afară. 
Apoi aud un VJJJJJJ! plin de vibraţii, urmat de tăcere, apoi 
încă un VJJJJJJ!, şi iar tăcere.
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După o jumătate de oră, au imaginea creierului meu. Spre 
uşoara mea mâhnire, arată ca orice alt creier pe care l-am 
văzut prin manuale. Un perete vertical subţire, dar bine 
conturat, trece prin centru, împărţind creierul în două sec-
ţiuni aparent egale. E atât de bine conturat, încât e primul 
lucru pe care îl vede neurologul când inspectează imagi-
nea creierului meu nu tocmai ieşit din comun. „Emi sferele 
cerebrale“, comentează el, „sunt destul de sime trice“. Asta 
înseamnă că masa de 1 kilogram şi 400 de grame din capul 
meu, la fel ca aceea din capetele voastre, este împărţită în 
două jumătăţi legate între ele. O jumătate e numită emi-
sfera stângă, cealaltă emisfera dreaptă. Amân două arată la 
fel, dar sunt destul de diferite ca formă şi funcţii, aşa cum 
urma să demonstreze aventura mea de cobai la neurologie.

Acel prim RMN a fost ca şi cum aş fi pozat pentru un por-
tret. M-am întins, creierul meu a stat la poză, iar apa ratul a 
făcut instantaneul. Ştiinţa poate afla o mulţime de lucruri 
din aceste portrete ale creierului, dar există o teh nică mai 
nouă, numită RMN funcţional, care poate să-i facă poze 
creierului în acţiune. Cercetătorii le cer subiec ţilor, când 
sunt în interiorul aparatului, să facă ceva: să fredoneze 
o melodie, să asculte un banc, să completeze un puzzle. 
Apoi identifică zonele din creier spre care se duce sânge-
le. Rezultatul este o imagine a creierului marcată cu pete 
de culoare în regiunile care erau active, un fel de hartă 
meteo din satelit pe care vezi unde s-au adunat norii cere-
brali. Această tehnică revoluţionează ştiinţa şi medi cina, 
oferind o înţelegere mai profundă a paletei de expe rienţe 
umane, de la dislexia copiilor până la mecanismele mala-
diei Alzheimer sau reacţia părinţilor la plânsul bebe lu şilor 
lor.
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Tehnicienii mă împing din nou în cutia de Pringles high-
tech. De data aceasta, au instalat o maşinărie ca un peris -
cop, care mă ajută să văd un ecran din afara aparatului. În 
mâna dreaptă am un mouse mic, legat la compu terele lor. 
Îmi vor pune creierul la treabă şi îmi vor furniza o meta-
foră pentru ceea ce le trebuie oamenilor ca să aibă succes 
în secolul al XXI-lea.

Prima mea sarcină e simplă. Îmi arată pe ecran o foto grafie 
alb-negru cu un chip de om încremenit într-o expre sie 
exagerată. (O femeie care arată de parcă Yao Ming* tocmai 
a călcat-o pe degetul mic. Sau un tip surprins în momentul 
în care şi-a dat seama că a plecat de acasă fără pantaloni pe 
el.) Apoi imaginea dispare şi apar două foto grafii ale altei 
persoane. Folosind butoanele mouse-ului meu, trebuie să 
le comunic tehnicienilor care  dintre cele două feţe expri-
mă aceeaşi emoţie ca în prima fotografie. 

De exemplu, cercetătorii mi-au arătat această figură:

1 Fost jucător de baschet care s-a retras în 1980. Cel mai înalt jucă tor 
din NBA la acea dată, cu o înălţime de 2,29 metri. (N. trad.)
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Apoi au înlocuit-o cu acestea două:

Am apăsat butonul din dreapta, pentru că faţa din dreap-
ta exprimă aceeaşi emoţie ca aceea de mai devreme. Ar 
trebui să n-ai creier, scuzaţi expresia, ca să greşeşti acest 
exerciţiu.

După testul cu recunoaşterea expresiilor faciale, trecem 
la altul, de percepţie. Cercetătorii îmi arată 48 de foto-
grafii în culori, una după alta, cam ca într-o prezentare 
compu terizată. Eu trebuie să le semnalez, apăsând butonul 
potrivit, dacă scena cu pricina are loc afară sau în inte-
rior. Fotografiile sunt la două extreme. Unele sunt bizare 
şi supărătoare, altele sunt banale şi inofensive: o cană de 
cafea pe o masă, mai mulţi oameni agitând arme, o toaletă 
refulând murdărie, o veioză şi câteva explozii.
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De exemplu, cercetătorii îmi arată o imagine ca aceasta*:

Apăs butonul care arată că scena se petrece înăuntru. 

Exer ciţiul îmi cere să mă concentrez, dar nu prea e nevoie. 
Mi se pare asemănător cu primul.

Dar ceea ce se întâmplă în creierul meu spune altceva. 
Când pe computere încep să apară imaginile, ele arată că, 
atunci când m-am uitat la expresiile faciale supărate, par-
tea dreaptă a creierului meu a trecut la acţiune şi a activat 
şi alte părţi din acea emisferă. Când m-am uitat la sce-
nele înspăimântătoare, creierul meu a apelat mai mult la 
emisfera stângă1. Bineînţeles că la ambele sarcini au lucrat 
ambele emisfere. Iar eu m-am simţit la fel în timpul ambe-
lor exerciţii. Dar RMN-ul funcţional a arătat clar faptul 
că, la expresiile faciale, emisfera mea dreaptă a răspuns 
mai mult decât cea stângă, iar la băieţii răi cu arme şi alte 

* Fotografiile pe care le-am văzut în această etapă a cercetării provin 
dintr-un set standard de imagini numit Sistemul Internaţional de 
Ima gini Afective (IAPS). Cel care le-a creat şi deţine drepturile de 
autor asupra lor a cerut ca niciuna să nu fie reprodusă în această 
carte. „Fami lia rizarea publicului cu aceste materiale poate compro-
mite serios valoarea lor ca stimuli în multe proiecte de cercetare“, a 
explicat el. Aşa că imaginea pe care am publicat-o nu face parte din 
colecţia IAPS. Dar este asemă nătoare ca subiect, ton şi compoziţie 
cu fotografiile din acest experiment. (N. a.)
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situaţii neplăcute, a preluat controlul emisfera mea stângă. 
De ce?

Ce înseamnă drept (şi stâng)

Creierele noastre sunt nişte maşinării extraordinare. Unul 
absolut obişnuit conţine vreo 100 de miliarde de celule, 
 dintre care fiecare este conectată şi comunică intens cu 
până la 10 000 de surate. Împreună, formează o reţea sofis-
ticată de aproximativ un catralion (1 000 000 000 000 000) 
de conexiuni, care sunt responsabile de cum vorbim, mân-
căm, respirăm şi ne mişcăm. James Watson, care a câşti-
gat Premiul Nobel pentru că a contribuit la desco perirea 
ADN-ului, a descris creierul uman drept „cel mai com-
plex lucru pe care l-am descoperit până acum în universul 
nostru“2. (Între timp, Woody Allen îl numea „al doilea în 
topul organelor mele preferate“.)

Dar, cu toată complexitatea lui, relieful creierului este 
simplu şi simetric. Oamenii de ştiinţă ştiu de mult că  
o linie Mason-Dixon* neurologică împarte creierul în două 
regiuni. Şi, până surprinzător de recent, ştiinţa con si dera 
cele două jumătăţi distincte, dar inegale. Partea stângă, 
spunea teoria, este cea cu adevărat importantă, jumăta-
tea care ne face oameni. Partea dreaptă este subsi diară, 
o rămă şiţă, spuneau unii, a unui stadiu anterior de dez-
voltare. Emisfera stângă era raţională, analitică şi logică, 
adică tot ce se aşteaptă de la un creier. Emisfera stângă era 
mută, neli niară şi instinctivă, un vestigiu pe care natura  
l-a creat cu un scop pe care noi, oamenii, l-am depăşit 
între timp.

* Charles Mason şi  geodezul englez Jeremiah Dixon. Linia alcătu-
ieşte o graniță tradițională între statele din Nord şi statele din Sud 
aparţinând SUA. (N. trad.)
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Încă de pe vremea lui Hipocrate, medicii credeau că par-
tea stângă, aceeaşi pe care se află inima, este cea esenţială. 
Iar în jurul anului 1800, oamenii de ştiinţă au început să 
strângă dovezi în sprijinul acestui mod de a privi lucrurile. 
În anii 1860, neurologul francez Paul Broca a descoperit 
că o porţiune din emisfera stângă controlează abilitatea 
de a rosti cuvintele. Un deceniu mai târziu, un neuro-
log german numit Carl Wernicke a făcut o descoperire 
simi lară despre capacitatea de-a înţelege limbajul. Aceste 
des coperiri au contribuit la construirea unui silogism con-
vingător şi la îndemână. Limbajul este ceea ce dife renţiază 
omul de animal. Limbajul este controlat de partea stângă a 
creierului. Deci partea stângă a creierului este cea care ne 
face oameni.

Acest mod de a vedea lucrurile a prevalat mare parte din 
secolul ce a urmat, până când un profesor blajin de la 
Caltech, pe nume Roger W. Sperry, a schimbat felul cum 
ne înţelegem creierul şi pe noi înşine. În anii 1950, Sperry  
a studiat pacienţi cu crize epileptice care necesitaseră 
scoa terea corpului calos, un mănunchi gros de vreo 300 de 
mili oane de fibre nervoase, care leagă cele două emisfere 
cere brale. Într-o serie de experimente cu aceşti pacienţi cu 
„creierele tăiate în două“, Sperry a descoperit că viziunea 
împământenită nu era validă. Ce-i drept, creierele noastre 
sunt împărţite în două. Dar, a spus el, „aşa-zisa emisferă 
subordonată sau minoră, despre care până acum am pre-
supus că este analfabetă şi retardată, iar unele autorităţi în 
domeniu au bănuit-o chiar că nu este conştientă, s-a dove-
dit a fi, de fapt, partea superioară a creierului la efectua-
rea anumitor activităţi mentale“. Cu alte cuvinte, emisfera 
dreaptă nu este inferioară celei stângi. Este, pur şi simplu, 
diferită. „Se pare că există două moduri de a gândi“, scria 
Sperry, „fiecare reprezentat în mod distinct de emisfera 
stângă, respectiv, cea dreaptă“. Emisfera stângă gândeşte 
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sec venţial, excelează la analiză şi stăpâneşte limbajul. Emis - 
fera dreaptă gândeşte holistic, recunoaşte tipare, inter pre-
tează emoţii şi expresii nonverbale. Oamenii au, lite ral-
mente, două minţi.

Această cercetare l-a ajutat pe Sperry să primească un 
Premiu Nobel pentru medicină şi a schimbat pentru tot-
deauna domeniile psihologiei şi neuroştiinţelor. La moar-
tea lui Sperry, în 1994, New York Times l-a descris drept 
omul care „a răsturnat credinţa împământenită că emisfe-
ra stângă este partea dominantă a creierului“. A fost unul 
 dintre puţinii oameni de ştiinţă ale căror „experimente au 
intrat în folclor“3.

Totuşi, ideile lui Sperry au trecut din laborator în sufra-
gerie cu puţin ajutor din afară. În special cu ajutorul 
unei profesoare de artă de la California State University 
pe nume Betty Edwards. În 1979, Edwards a publicat o 
carte minunată intitulată Drawing on the Right Side of the 
Brain. Ea a respins ideea că unii oameni pur şi simplu nu 
au talent. „Să desenezi nu e chiar aşa de greu“, spunea 
ea. „Problema este să vezi.“4 Iar secretul ca să vezi – să 
vezi cu adevărat – este să reduci la tăcere emisfera stângă 
atot ştiutoare şi autoritară, pentru ca mai blânda emisferă 
dreaptă să-şi poată face numărul de magie. Deşi unii au 
acuzat-o că simplifică prea mult ştiinţa, cartea ei a devenit 
bestseller şi material didactic la cursurile de desen. (Vom 
afla mai multe despre tehnicile lui Edwards în Capitolul 6.) 

Datorită pionieratului lui Sperry în cercetare, popu lari-
zării pline de măiestrie a cărţii lui Edwards şi apariţiei 
tehnologiilor precum RMN-ul funcţional, care le permit 
oamenilor de ştiinţă să vadă creierul în acţiune, emisfera 
dreaptă şi-a căpătat astăzi o oarecare legitimitate. Există. 
Contează. Este parte din ceea ce ne face oameni. Niciun 
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neurolog care îşi merită doctoratul nu contestă acest lucru. 
Şi totuşi, dincolo de zidurile laboratoarelor de neuro ştiinţe 
şi ale clinicilor de imagistică cerebrală, persistă două con-
cepţii greşite despre partea dreaptă a creierului.

Ce e greşit

Aceste două concepţii greşite sunt opuse ca spirit, dar ase-
mănătoare ca stupiditate. Prima consideră emisfera dreap-
tă un salvator, a doua o consideră un sabotor.

Cei care au adoptat ideea că emisfera dreaptă este sal-
vatoare şi-au însuşit din mers dovezile ştiinţifice despre 
aceasta şi au făcut un salt de la legitimitate la adoraţie.  
Ei cred că emisfera dreaptă este depozitarul a tot ce e bun, 
drept şi nobil în om. Iată ce spune neurologul Robert 
Ornstein în The Right Mind, una  dintre cărţile mai bune 
pe acest subiect:

Mulţi autori populari au scris că emisfera dreaptă 
este cheia pentru extinderea gândirii umane, 
depăşirea trau melor, vindecarea autismului şi 
multe alte lucruri. Ne va salva. Este locul unde 
se află creativitatea, sufletul şi chiar nişte idei 
grozave de mâncăruri semipreparate5.

O, Doamne! De-a lungul anilor, vânzătorii ambulanţi ai 
teoriei emisferei salvatoare au încercat să ne convingă 
de virtuţile gătitului şi mâncatului cu emisfera dreaptă, 
inves tiţiilor şi contabilităţii cu emisfera dreaptă, alergatu-
lui şi călăritului cu emisfera dreaptă, ca să nu mai vorbim 
de numerologia, astrologia şi sexul cu emisfera dreaptă.  
Acesta din urmă ar rezulta în copii care vor ajunge cineva 
mân când cereale la micul dejun cu emisfera dreaptă, jucân-
du-se cu jocuri şi uitându-se la filme făcute cu emisfera 
dreaptă. Aceste cărţi, produse şi seminare conţin, adesea, o 
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idee sau două de valoare, dar în general sunt cât se poate de 
stupide. Şi mai rău, această avalanşă de bolboroseli New Age 
fără nicio bază mai degrabă a dăunat, în loc să ajute publicul  
să înţeleagă perspectiva unică a emisferei drepte.

Parţial în replică la acest aflux de prostii care se spu-
neau despre emisfera dreaptă, a prins rădăcini o a doua 
prejude cată, contrară celei dintâi. Aceasta recunoaşte cu 
neplă cere legitimitatea emisferei drepte, dar consideră 
că accentuarea aşa-numitei gândiri cu emisfera dreaptă 
riscă să saboteze progresul social şi economic pe care l-am 
obţinut aplicând în vieţile noastre puterea logicii. Toate 
lucrurile pe care le face emisfera dreaptă – interpretarea 
conţinutului emo ţional, intuirea răspunsurilor, percepţia 
globală a lucru rilor – sunt minunate. Dar ele nu sunt decât 
garnitura, felul principal fiind adevărata inteligenţă. Ceea 
ce ne dife renţiază de alte animale este capacitatea noas-
tră de a gândi analitic. Suntem oameni, ia uitaţi-vă cum 
calculăm! Asta-i ceea ce ne face unici. Orice altceva nu e 
doar diferit, este mai puţin. Şi, dacă dăm prea multă aten-
ţie acelor elemente artistico-sensibiloase, până la urmă ne 
vom prosti şi o vom da în bară. „La ce se reduce totul“, 
spunea Sperry cu puţin înainte să moară, „este că socie-
tatea modernă (încă) discriminează emisfera dreaptă“. În 
substratul viziunii emisferei drepte ca pe o sabotoare se 
află credinţa rezi duală că, deşi este importantă, aceasta e 
în continuare, într-un fel, inferioară.

Of! Emisfera dreaptă nici nu ne va salva, nici nu ne va 
sabota. Realitatea este, cum se întâmplă adesea, mai 
nuanţată.

Ce e adevărat

Cele două emisfere ale creierelor noastre nu funcţionea-
ză cu rândul, una oprindu-se imediat ce intră cealaltă în 
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acţiune. Ambele jumătăţi joacă un rol în aproape tot ce 
facem. „Se poate spune că unele regiuni ale creierului sunt 
mai active decât altele în îndeplinirea anumitor funcţii“, 
explică un manual medical, „dar nu se poate spune că 
acele funcţii se limitează la anumite zone“6. Totuşi, specia-
liştii în neuroştiinţe sunt de acord că cele două emisfere au 
abordări considerabil diferite când ne ghidează acţiunile, 
ne ajută să înţelegem lumea şi să reac ţionăm la ceea ce se 
întâmplă. (Iar aceste diferenţe, se pare, ne oferă o îndru-
mare semnificativă pentru pilotarea vieţilor noastre per-
sonale şi profesionale.) După mai bine de trei decenii de 
cercetare asupra emisferelor creierului, putem reduce des-
coperirile la patru diferenţe esenţiale.

1. Emisfera stângă controlează partea dreaptă  
a corpului; emisfera dreaptă controlează  
partea stângă a corpului.

Ridicaţi mâna dreaptă. Serios, dacă puteţi, ridicaţi mâna 
dreaptă sus în aer. Emisfera voastră stângă (sau, mai pre-
cis, o zonă din emisfera voastră stângă) a făcut asta. Acum, 
dacă puteţi, loviţi uşurel podeaua cu piciorul stâng. O 
regiune din emisfera voastră dreaptă a făcut asta. Creie-
rele noastre sunt „contralaterale“ – adică fiecare jumătate 
controlează jumătatea opusă a corpului. De aceea, un acci-
dent vascular pe partea dreaptă a creierului va provoca 
dificultăţi de mişcare pe partea stângă a corpului, iar unul 
care se produce pe partea stângă va afecta funcţionarea 
părţii drepte a corpului. Cum în jur de 90% din populaţie 
este dreptace, aceasta înseamnă că, la aproximativ 90% din 
populaţie, emisfera stângă controlează mişcări importante 
precum scrisul, mâncatul şi manevrarea mouse-ului unui 
computer.

Caracterul contralateral intervine nu doar când ne sem-
năm sau lovim o minge, ci şi atunci când ne mişcăm capul 
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şi ochii. Iată încă un exerciţiu. Întoarceţi capul încet spre 
stânga. Încă o dată, emisfera opusă, partea dreaptă a creie-
rului, a ghidat mare parte din această mişcare. Acum 
întoarceţi capul încet spre dreapta. De această dată, emi s - 
fera stângă a controlat gestul. Acum, folosind ce parte 
a creierului vreţi, gândiţi-vă la o activitate care implică 
cea din urmă mişcare, adică întoarcerea lentă a capului 
şi ochilor de la stânga la dreapta. Iată un indiciu: o faceţi 
chiar acum. În limbile occidentale, cititul şi scrisul implică 
deplasarea de la stânga la dreapta, deci exersarea emisferei 
cerebrale stângi. Limbajul scris, inventat de greci în jurul 
anului 550 î.H., a contribuit la consolidarea domi naţiei 
emisferei stângi (cel puţin în Occident) şi a creat ceea ce 
clasicistul Eric Havelock de la Harvard a numit „mintea 
alfabetică“7. Aşa că, poate, nu e tocmai o surpriză că emis- 
fera stângă a dominat jocul. E singura care ştie să scrie 
regulile.

2. Emisfera stângă lucrează secvenţial;  
emisfera dreaptă lucrează simultan.

Să ne gândim la o altă dimensiune a minţii alfabetice:  
ea procesează sunetele şi simbolurile pe secvenţe. Când 
citiţi această propoziţie începeţi de la „când“, continuaţi  
cu „citiţi“ şi decodaţi fiecare literă, fiecare silabă, fiecare 
cuvânt pe rând. Şi aceasta este o abilitate la care emisfera 
stângă a creierului vostru excelează. Manualul de neuro-
ştiinţe explică totul în următoarele cuvinte – evident 
sec venţiale:

Emisfera stângă are o abilitate deosebită pentru 
recu noaş terea evenimentelor care se produc în 
serie, adică unele după altele, şi pentru controla-
rea secvenţelor de com por ta ment. Tot emisfera 
stângă este implicată şi în controlarea comporta-
mentelor în serie. Funcţiile de serie îndeplinite de 



34 O MINTE CU TOTUL NOUĂ

emisfera stângă includ activităţile verbale precum 
vorbitul, înţelegerea a ceea ce spun alţi oameni, 
cititul şi scrisul.8

Dimpotrivă, emisfera dreaptă nu mărşăluieşte în formaţia 
de câte un singur element, de tipul A-B-C-D-E. Talentul 
ei deosebit este capacitatea de a interpreta lucrurile simul-
tan. Această parte a creierului nostru este „specializată să 
vadă mai multe lucruri dintr-odată: să vadă toate părţi-
le unei figuri geometrice şi să-i perceapă forma sau toate 
elementele unei situaţii, pentru a înţelege ce înseamnă“9. 
Aceasta face emisfera dreaptă deosebit de utilă la inter-
pretarea expresiilor faciale şi le conferă oamenilor un 
avantaj în faţa computerelor, când e vorba de aşa ceva. De 
exemplu, computerul iMac la care scriu această propoziţie 
poate să facă un milion de calcule pe secundă, mult mai 
multe decât cea mai rapidă emisferă stângă de pe planetă. 
Dar nici cele mai puternice computere din lume nu citesc 
un chip uman cu o viteză şi acurateţe măcar comparabile 
cu cele ale băieţelului meu cel mic. Gândiţi-vă la diferenţa 
 dintre secvenţial şi simultan în acest fel: emisfera dreaptă 
este imaginea, emisfera stângă este mia de cuvinte. 

3. Emisfera stângă este specializată în text;  
emisfera dreaptă este specializată în context.

La majoritatea oamenilor, limbajul îşi are originile în 
emis fera stângă. (Acest lucru este valabil pentru aproxi-
mativ 95%  dintre dreptaci şi 70%  dintre stângaci. La cei-
lalţi, adică în jur de 8% din populaţie, diviziunea sarcinilor 
lingvistice este mai complicată.) Dar emisfera dreaptă  
nu cedează toată responsabilitatea celei stângi. În loc de 
aceasta, cele două părţi ale creierului desfăşoară funcţii 
complementare.



Daniel H. Pink
Într-o lume a abundenței materiale, relația dintre cerințele 
meseriei și aptitudini trece prin schimbări dramatice. Mașinile 
iau locul oamenilor, unele profesii dispar, presiunea vieții crește, 
iar informațiile deținute nu mai sunt de ajuns. 

Rigiditatea, analiza excesivă sau acumularea de cunoștințe 
au devenit deja caracteristici care denotă inadaptarea. Era 
informațională rămâne tot mai în urmă. În față se văd zorii Erei 
conceptuale, care se construiește cu inventivitate și empatie 
de către cei aflați în căutarea unui nou sens. Viitorul aparține 
unor oameni diferiți, cu o gândire diferită: artiști, inventatori, 
designeri, povestitori. Pink spune că este momentul ca emisfera 
dreaptă să intre în acțiune, ea fiind următoarea pe scara evoluției.

Soluția pentru a prospera în aceste vremuri constă în adaptarea 
prin creativitate și nonconformism, observarea legăturilor 
subtile dintre lucruri, corelarea utilității cu o nouă semnificație. 
Daniel H. Pink te invită să accepți provocarea și să pășești cu 
îndrăzneală în viitorul care este deja aici.

Joe DispenzaTeza fundamentală a acestei cărți este că niciun om nu e 
condiționat genetic să rămână neschimbat întreaga sa viață. 
Concepută ca o incursiune multidisciplinară în misterele 
creierului uman, lucrarea de față cuprinde informații de ultimă 
oră, validate științific, prin care fiecare își poate crea o nouă 
realitate personală. Autorul cărții, JOE DISPENZA, cercetător 
și doctor în chiropractică, face conexiuni între domenii precum 
fizica cuantică, neuroştiințe, biologie și genetică — pentru a 
arăta că oricine își poate schimba în mod radical modul de 
viață. Conform celor mai noi studii, gândul poate fi transformat 
în realitate cu condiția să dobândim o înțelegere adecvată a 
puterii de care dispunem. Suntem creatorii propriului destin, 
ajutați de o forță universală pe care trebuie doar să o descoperim 
— să înțelegem cum pătrunde aceasta prin portalul câmpului 
cuantic, sălașul tuturor posibilităților.
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Spre o nouă medicină a
corpului și a spiritului

Față în față cu boala și durerea, din ce în ce mai multă lume 
recurge la remediile alternative și complementare. Prin urmare, 
știinţa se vede nevoită să le ia în serios, să le studieze îndeaproape 
și să caute noi abordări prin care să explice mai elocvent ce 
înseamnă sănătatea, boala și procesul de vindecare.

Prin urmare, efectul placebo nu mai este considerat o anomalie, 
ci, mai degrabă, o dovadă a unei reale influenţe a spiritului 
asupra sănătăţii. Relaxarea, meditaţia și hipnoza sunt studiate 
în laboratoarele disciplinelor care se ocupă de sistemul nervos. 
Yoga, tai-chi și qigong mobilizează mecanismele reparatorii ale 
organismului. Acupunctura produce veritabile efecte pozitive 
asupra creierului.

Printr-o pasionantă analiză a acestor descoperiri, la care se adaugă 
mărturia propriei experienţe medicale și clinice, THIERRY 
JANSSEN ne arată că fiecare om posedă capacităţi semnificative 
de prevenire și de vindecare a bolii. Ele trebuie doar descoperite 
și mobilizate, pentru a regăsi în viața de zi cu zi armonia dintre 
trup și suflet.

Figură marcantă în galeria marilor autori motivaționali, alături de Dale 
Carnegie, Norman Vincent Peale sau Eckhart Tolle, dr. Wayne W. 
Dyer ne propune o cale simplă și eficientă de a descoperi în noi energia  
intenției creatoare și ne dezvăluie ce înseamnă adevărata capacitate de 
a ne controla destinul. Potrivit lui Dyer, există șapte fațete ale intenției 
pe care le putem dezvolta: creativitatea, bunătatea, iubirea, frumusețea, 
expansiunea, abun dența nelimitată și receptivitatea. Ca orice călătorie 
spirituală, cartea de față începe cu etapa fundamentală a conștientizării. 
Încă de la primele pagini, vă așteaptă momentul autodescoperirii ce vă 
va călăuzi sprijinindu-se pe dorința de fericire care există în fiecare dintre 
noi. Faceți, așadar, primul pas.
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Pentru Thierry Janssen, armonia lăuntrică și trezirea propriei 
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