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Află răspunsul! este un bilet de călătorie, calea de urmat o 
alegi însă tu! Tu ştii care sunt nevoile şi obiectivele tale, tu decizi ce 
trebuie lăsat în urmă şi care‑ți este destinaţia. În orice direcţie ai 
 lua‑o, te vei descoperi pe tine însuţi, îţi vei înţelege propria viaţă şi, 
cel mai important, vei ajunge acolo unde doreşti.

Utilizând noile descoperiri ale ştiinţei, Allan şi Barbara Pease dezvă‑
luie strategia de programare a sistemului nostru de convingeri, făcân‑
du‑l să funcţioneze în favoarea noastră. Dacă le vom urma sfaturile, 
dacă ne vom folosi inteligenţa, pasiunea şi motivaţia profundă, ne 
vom putea împlini orice dorinţă, în ciuda obstacolelor întâlnite în 
cale. Ne vom crea propria realitate, determinând în mod direct nive‑
lul succesului pe care îl vom obţine de‑a lungul vieții!

„Află răspunsul! te va ajuta să‑ţi găseşti calea în viaţă şi îţi 
va da încrederea necesară pentru a‑ţi schimba locul de muncă, rela‑
ţiile cu ceilalţi şi stilul de viaţă.“

GOODREADS.COM

„Allan şi Barbara Pease au scris o carte minunată, plină de întrebări 
importante, profunde, care te vor ajuta să vezi clar cine eşti, cum ai 
ajuns să fii aşa cum eşti şi ce vrei să faci cu viaţa ta.“

BRiAN TRACy, expert  
în dezvoltare personală și profesională

Allan şi Barbara Pease demonstrează 
că putem să ne schimbăm convinge‑
rile, putem să renunţăm la gândurile 
negative, să ne alegem în mod conşti‑
ent propriul drum şi să ne atingem 
astfel obiectivele. 
Află răspunsul! oferă con‑
cepte şi deprinderi simple care vă vor 
ajuta să aveţi mai multă încredere în 
voi înşivă, să vă concentraţi atenția 
pe ceea ce contează şi să obţineţi tot 
ceea ce vă doriţi.

Află
răspunsul!
Cum să-ți iei viața în propriile mâini și
să devii omul care-ți dorești să fii
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CApITOlul 1
Dezvăluirea secretului SRA

orice concepe şi crede mintea, corpul poate realiza. 

napoleon hill, 1937

CânD nApOleOn hIll făcea această declarație-reper, în 
1937, în lucrarea sa de referință think and grow rich1, nu 
avea la dispoziție descoperirile medicale, tomografia cere-
brală sau tehnologia de care beneficiem astăzi pentru a-şi 
dovedi convingerile. el spunea că, dacă ai în minte ceva 
clar şi dacă îți doreşti foarte mult acel lucru, îl vei putea 
realiza. știința a îndepărtat cea mai mare parte a misteru-
lui şi a magiei din jurul afirmațiilor importante precum 

1. napoleon hill, De la idee la bani, ediția a doua, revizuită, trad. Ioana 
Maria Tomuş, Andra șamata, Curtea Veche publishing, 2013.
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14 Află Răspunsul!

cea a lui hill, iar acum beneficiem de cunoaştere ştiințifică 
în procesele realizării, stabilirii obiectivelor, autoîmplini-
rii profețiilor, funcției meditației şi legii atracției. Acum 
ştiința ne poate arăta unde şi cum funcționează succe-
sul. eşti pe cale să înveți despre un sistem remarcabil pe 
care fiecare dintre noi îl are în creier, şi anume Sistemul 
Reticular de Activare, sau SRA.

sRA, localizat la mamifere în trunchiul cerebral, este un 
mănunchi de fibre neuronale cunoscute sub numele de 
formațiune reticulată. Acesta joacă un rol important în 
multe funcții importante ale fiziologiei umane, inclusiv 
dormitul, mersul, respirația, ritmul cardiac şi motivația 
comportamentală. De asemenea, sRA contribuie la ape-
titul sexual, pofta de mâncare şi acțiunea de a mânca, eli-
minarea reziduurilor din organism, controlul conştiinței 
şi capacitatea de a aduce anumite lucruri în atenția noas-
tră. O traumă suferită de sRA poate duce la comă şi a fost 
corelată cu diferite stări medicale, inclusiv narcolepsia.

sRA funcționează ca o rețea de neuroni şi fibre neuronale 
care traversează trunchiul cerebral, iar aceşti neuroni sunt 
conectați la diferite părți ale creierului. Acest sistem are 
două părți: sRA ascendent, care se conectează la părți ale 
creierului precum cortexul, talamusul şi hipotalamusul, şi 
sRA descendent, care se conectează la cerebel şi la nervii 
responsabili cu diferitele simțuri.
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15DezVăluIReA seCReTuluI sRA 

sIsTeMul ReTICulAR De ACTIVARe

impulsuri vizuale

formaţiune reticulată

căi senzoriale ascendente
(durere, pipăit, temperatură)

proiecţii în 
cortexul cerebral

impulsuri auditive

semnale motorii 
descendente din 
măduva spinării

până la mijlocul secolului XX, fiziologii au ajuns la con-
cluzia că anumite structuri profunde ale creierului contro-
lează starea de veghe, agerimea şi motivația.

Oamenii de ştiință au devenit conştienți de existența sRA 
în 1949 când, la universitatea din pisa, h.w. Magoun şi 
Giuseppe Moruzzi au studiat componentele neuronale 
care reglau mecanismele de somn-trezire ale creieru-
lui şi şi-au publicat concluziile în volumul inaugural al 
publicației ştiințifice electrocephalography and clinical 
neurophysiology. Această cercetare inițială a condus, 
în cele din urmă, la descoperirea faptului că sRA este 
portalul prin care aproape toate informațiile intră în 
creier (excepție fac mirosurile, care ajung direct în zona 
creierului care controlează emoțiile). sRA filtrează 
informațiile care ajung la tine, influențează ceea ce vei 
observa, nivelul de activare psihologică şi, de asemenea, 
decide ce informații nu vor avea acces la creierul tău.
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16 Află Răspunsul!

sRA este conectat cu baza măduvei spinării, de unde 
primeşte informații care vin direct pe căile senzoriale 
ascendente. fiecare nouă informație sau achiziție trebuie 
să intre în creier prin intermediul unuia sau mai multor 
simțuri şi este decodată cu ajutorul receptorilor specifici 
fiecărui simț în parte. De acolo, informația se propagă, 
prin intermediul nervilor de la nivelul pielii sau corpu-
lui, până la măduva spinării şi apoi mai sus, prin sistemul 
reticular de activare, la regiunea din creier care primeşte 
semnal de la respectivul simț.

SRA este centrul de comandă  
și de control al creierului

sRA este locul unde îşi dau întâlnire gândurile, senzațiile 
interne şi influențele din exterior. el produce efecte dina-
mice asupra centrilor activității motorii din creier şi asu-
pra activității cortexului, cum ar fi lobii frontali. este o 
rețea de căi nervoase care filtrează toate informațiile sen-
zoriale pe care creierul le primeşte din exterior. Orice vezi, 
auzi, simți sau palpezi trece prin sRA. Mai simplu spus, 
sRA este cheia de a porni creierul, fiind totodată princi-
palul centru motivațional al acestuia.

Cum funcționează SRA

Creierul procesează peste 400 de milioane de biți de 
informație în fiecare secundă, dar numai 2 000 de biți pot 
fi procesați în mod conştient. Restul este procesat fără 
să-ți dai seama de asta. Cu alte cuvinte, 99,999 la sută din 
informația care ajunge la tine trece neobservată. Acesta 
este singurul mod prin care putem face față vieții cotidi-
ene şi milioanelor de biți de informație care ne invadează 
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17DezVăluIReA seCReTuluI sRA 

conştiința şi ne solicită atenția. Dacă ar trebui să gestio-
nezi toate mesajele simultan, nu ai putea face față şi ți-ai 
pierde cunoştința. prin urmare, evoluția ne-a dotat cu 
sRA, instrumentul cu ajutorul căruia putem filtra toate 
informațiile şi extrage din ele numai ceea ce este impor-
tant pentru noi într-un anumit context.

sRA funcționează ca un birou de sortare, evaluează 
informația care vine şi stabileşte prioritățile sub forma 
mesajelor care îți solicită atenția. este ca un filtru între 
conştientul şi subconştientul tău, primeşte instrucțiuni de 
la conştient pentru a le transmite apoi subconştientului. 
ulterior, creierul tău este cel care dă instrucțiuni corpului 
să acționeze în aşa fel încât să existe o potrivire cu imagi-
nea pe care o recomandă sRA. În plus, sondează mediul 
în căutare de tipare informaționale care se potrivesc cel 
mai bine convingerilor tale sau lucrurilor care îți sunt 
familiare. Apoi face conexiunea gândurilor şi senzațiilor 
cu lucrurile similare identificate. Atunci când găseşte o 
potrivire, conştientul tău este alertat.

Variații ale SRA

sRA există şi la primate. Aproape 99 la sută dintre genele 
prezente la om se regăsesc şi la cimpanzei şi, la fel ca la 
om, sRA primeşte toate informațiile senzoriale. Mai mult, 
acesta monitorizează şi ordonează datele în concordanță 
cu „programele“ preinstalate, la fel cum se întâmplă şi la 
oameni. sRA controlează funcțiile de bază ale cimpanze-
ului, cum ar fi pulsul, somnul, gradul de conştientizare, 
digestia, funcția cardiovasculară, aşa cum face şi la 
oameni. funcția sa este diferită doar pentru că, la oameni, 
stima de sine este mai dezvoltată. noi suntem conduşi de 
nevoia insațiabilă de a şti cine, ce, de ce, unde şi când. În 
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