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INTRODUCERE

CUM FACEM GREIERAŞII DIN CREIER SĂ CÂNTE

Biroul avocatei nu se mai vede de sub dosare, telefoanele zbârnâie întru-
na. Lucrează sub presiunea timpului. Îi spune secretarei să-i reţină ape-
lurile. Scoate din sertarul biroului un dispozitiv electronic mic, negru, 
de dimensiunea unei cărţi broşate. Se întinde pe spate, îşi agaţă o clamă 
mică de lobul fiecărei urechi, îşi pune o pereche de căşti auditive şi ceva 
ce seamănă cu nişte ochelari de soare opaci, închide ochii şi apasă pe un 
buton de pe consolă. Un rând de luminiţe începe să pâlpâie în interiorul 
lentilelor. Simte în lobii urechilor o furnicătură plăcută care i se răspân-
deşte în tot creierul. Aude sunete hipnotizante care pulsează. Prin faţa 
ochilor i se perindă un vârtej caleidoscopic de culori strălucitoare, ne-
pământeşti şi se cufundă într-o stare de adâncă relaxare şi reverie. Încep 
să-şi facă apariţia imagini mentale intense...

După un sfert de oră se ridică în capul oaselor, îşi scoate ochelarii, căş-
tile şi agrafele de la urechi. Freamătă de energie, este înviorată şi de un 
calm profund.

Creierul îi funcţionează acum mult mai eficient decât înain-
te. Memoria i s-a îmbunătăţit considerabil. Are un IQ mai mare. 
Inteligenţa, creativitatea şi capacitatea ei de a rezolva probleme şi 
de a asimila noi informaţii au crescut. Creierul său procesează mai 
repede, iar celulele sale nervoase au format interconexiuni noi, mai 
ample. 

Corpul îi este acum profund relaxat. Tensiunea arterială şi ritmul 
cardiac i-au scăzut. Sistemul său imunitar funcţionează mai efici-
ent. Nivelul adrenalinei şi al altor substanţe asociate cu stresul s-a 
diminuat. Rezistenţa sa la stres a crescut.

Acum este mai inteligentă şi mai sănătoasă decât în urmă cu 
un sfert de oră.



18

MICHAEL HUTCHISON

Sună a film science-fiction. Dar, în realitate, scena pe care v-am  
descris-o se repetă zilnic în sute de mii de locuinţe, birouri şi clinici. 
Aparatele pentru stimularea capacităţilor mentale par a fi ceva futurist, 
însă în cazul de faţă viitorul este deja aici.

Astăzi aceste instrumente ultramoderne pentru optimizarea activităţii 
creierului există, iar sute de studii ştiinţifice riguroase au dovedit fără 
urmă de îndoială capacitatea lor de a îmbunătăţi funcţionarea mentală, 
de a dezvolta capacităţile creierului şi de a induce rapid stări care per-
mit funcţionarea creierului la cote înalte. Noi dovezi privind imensele 
posibilităţi ale aparatelor pentru stimularea creierului apar în ritm ac-
celerat. La această oră mulţi oameni de ştiinţă sunt angajaţi în cerce-
tări inovatoare privind efectele acestor sisteme tehnologice de stimulare 
cerebrală, iar din rezultatele pe care le fac publice răzbat un entuziasm 
crescând şi impresia că tehnologia de optimizare a activităţii creierului 
reprezintă ceva cu adevărat fără precedent.

Nu demult, cercetătorul şi medicul Siegfried Othmer, care utilizează 
această tehnologie în clinicile sale pentru a trata mii de clienţi cu difi-
cultăţi de învăţare, mi-a împărtăşit următoarele:

„Rezultatele pe care le obţinem nu sunt doar fără precedent, 
sunt revoluţionare. Implicaţiile sunt incredibile – cercetările pri-
vind creierul uman pot avea efecte incredibile nu numai asu-
pra dizabilităţilor de învăţare, ci şi asupra îmbunătăţirii pe 
toate fronturile a capacităţii acestuia. Constatăm că nu numai 
dificultăţile de învăţare, ci şi depresia, anxietatea, insomnia, 
epilepsia, practic toate tulburările mentale pornesc de la o lip-
să de coerenţă a creierului. Iar cu ajutorul acestor aparate pu-
tem să readucem creierul la acea stare coerentă optimă. Sună 
exagerat, însă trebuie spus că tot ce descoperim acum poate 
schimba viaţa tuturor oamenilor de pe această planetă!”. 
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RĂZUIND LA SUPRAFAŢA  
ZĂPEZII DIN VÂRFUL AISBERGULUI

O parte din entuziasmul suscitat de aparatele de stimulare a capacită-
ţilor mentale se datorează faptului că tehnologia pentru intensificarea 
activităţii creierului este atât de nouă, încât, deşi oamenii de ştiinţă fac 
cercetări individuale asupra unor zone şi aplicaţii specifice, până acum 
nimeni nu are idee unde s-ar putea situa graniţele acesteia. Mulţi oameni 
de ştiinţă sunt de părere că abia am început să răzuim la suprafaţă –  
sau, după cum s-a exprimat unul dintre cercetători, „abia am început să 
răzuim primul strat de zăpadă din vârful aisbergului”. Până acum, stu-
diile efectuate de psihiatri, psihologi, educatori, terapeuţi, medici, an-
trenori sportivi, consultanţi şi alţi cercetători şi clinicieni au demonstrat 
că aceste aparate pentru stimularea capacităţilor mentale sunt capabile:

Să „antreneze” creierul, ajutându-l să devină mai sănătos şi 
mai puternic. Revoluţia fitnessului, caracteristică ultimelor două 
decenii, a dovedit că pentru a-şi păstra sănătatea corpul uman are 
nevoie de stimulare, provocare şi mişcare. Dovezile ştiinţifice arată 
cât se poate de clar că lipsa exerciţiilor fizice duce la deteriorarea şi 
îmbolnăvirea organismului: trebuie să-l „folosim dacă nu vrem să-l 
pierdem”. Numeroase studii asupra creierului ne dovedesc acum 
că, la fel ca organismul, creierul are nevoie de stimulare şi provoca-
re pentru a funcţiona optim: că „antrenându-ne” creierul îl facem 
de fapt mai puternic, aşa cum şi muşchii devin mai puternici în 
urma exerciţiilor fizice. Dovezile existente sugerează că noile apa-
rate pentru stimularea capacităţilor mentale sunt capabile să ofere 
genul de stimulare, provocare şi noutate care poate să fortifice cre-
ierul, să sporească efectiv dimensiunea şi sănătatea neuronilor şi să 
ducă la performanţă de vârf, inteligenţă crescută şi o sănătate mai 
bună.

Să diminueze stresul şi să inducă stări de relaxare profundă. 
Există dovezi care arată că numeroase aparate pentru stimularea 
capacităţilor mentale sunt capabile să diminueze nivelul substanţe-
lor neurochimice asociate cu stresul, să scadă considerabil tensiu-
nea musculară, să reducă hipertensiunea arterială, să încetinească 
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ritmul inimii, să calmeze nervii iritaţi şi să inducă rapid la nivelul 
întregului organism o stare de relaxare atât de profundă, încât un 
neurobiolog o caracterizează drept „cea mai profundă relaxare ex-
perimentată vreodată”.

Să crească nivelul IQ-ului. În cadrul mai multor studii efectuate pe 
subiecţi cu dizabilităţi de învăţare s-a constatat o creştere medie a 
IQ-ului de peste 20 de puncte; mulţi dintre subiecţi au ajuns chiar 
la un IQ mai mare cu peste 30 de puncte. Alte studii sugerează că 
prin intermediul acestor dispozitive se poate ajunge la o creştere 
impresionantă a coeficientului de inteligenţă la utilizatorii normali 
şi sănătoşi.

Să dezvolte creativitatea. Rezultatele calculate în urma mai multor 
teste psihologice pentru măsurarea creativităţii evidenţiază progre-
sele semnificative înregistrate de utilizatorii diferitelor tipuri de teh-
nologie pentru stimularea capacităţilor mentale.

Să accelereze procesul de învăţare. Cu aparatele reglate în di-
verse moduri, subiecţii care au utilizat tehnologia de stimulare a 
capacităţilor mentale au reuşit să înveţe mai mult şi mai repede şi 
s-au dovedit mult mai capabili decât subiecţii obişnuiţi să asimileze 
materiale dificile şi complexe.

Să îmbunătăţească memoria. S-a dovedit că aparatele pentru sti-
mularea capacităţilor mentale îmbunătăţesc atât memoria de lungă 
durată, cât şi memoria de scurtă durată.

Să intensifice plăcerea sexuală. Prin amplificarea şi intensificarea 
acuităţii senzoriale, îmbunătăţirea fluxului de substanţe biochimi-
ce naturale cu proprietăţi euforice şi afrodisiace din organism şi 
prin îmbunătăţirea sincronizării undelor cerebrale între parteneri, 
tehnologia de stimulare a capacităţilor mentale poate transforma 
experienţa sexuală.

Să inducă stări optime pentru performanţe de vârf. Dovezile 
obţinute în urma cercetărilor de laborator şi declaraţiile atleţilor 
profesionişti, muzicienilor, artiştilor, agenţilor de vânzări şi directo-
rilor de companii arată că aparatele pentru stimularea capacităţilor 
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mentale sunt capabile să inducă stările de „flux” caracteristice efici-
enţei superioare pentru funcţionarea la cote maxime.

Să elimine problemele cauzate de abuzul de substanţe. Pro-
gresele uimitoare obţinute prin utilizarea tehnologiei de stimulare a 
capacităţilor mentale în domeniul tratării dependenţelor se traduc 
prin rate de vindecare fără precedent şi sunt, se pare, pe punctul de 
a revoluţiona metodele de tratament în cazul abuzului de substanţe.

Să învingă depresia şi anxietatea. În diverse experimente, subiec-
ţii implicaţi au scăpat complet de depresie cronică sau de anxietate 
la scurt timp după ce au început să folosească în mod regulat dispo-
zitivele de stimulare cerebrală.

Să aline durerile. Tehnologia de stimulare a capacităţilor mentale 
şi-a dovedit eficienţa în eliminarea sau reducerea considerabilă atât 
a durerilor cronice, netratabile (specifice unor boli cum sunt cance-
rul şi artrita), cât şi a durerilor trecătoare (cum sunt durerile provo-
cate de răni, durerile de cap, migrenele, angina).

Să intensifice funcţia sistemului imunitar. Cercetătorii studiază 
efectele aparatelor pentru stimularea capacităţilor mentale asupra 
subiecţilor bolnavi (printre care persoanele care suferă de SIDA, de 
sindromul de oboseală cronică datorată disfuncţiei imunitare şi de 
diferite forme de cancer) şi asupra celor sănătoşi, precum şi asupra 
componentelor individuale ale sistemului imunitar. Au obţinut ast-
fel dovezi clare care atestă că aceste dispozitive pot creşte capacita-
tea sistemului imunitar de a învinge bolile care s-au declanşat deja 
în organism şi îi pot mări rezistenţa la infecţii.

Să schimbe sau să înlăture obiceiuri şi atitudini nedorite. 
Dovezile clinice sugerează că tehnologia de stimulare a capacităţi-
lor mentale poate provoca deopotrivă schimbări profunde şi rapide 
la nivel personal şi transformări ale personalităţii. Se pare că teh-
nologia reuşeşte să facă posibil acest lucru facilitând eliberarea de 
amintirile dureroase şi de experienţele traumatizante şi dezvoltând 
capacităţile utilizatorilor de a-şi programa şi „rescrie” subconştien-
tul pentru a înlătura obiceiurile sau atitudinile negative ori dăună-
toare şi a le înlocui cu atitudini şi comportamente pozitive.
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Şi acesta nu este decât începutul. Alte studii sugerează că nici nu am 
început încă să înţelegem amploarea extraordinarelor beneficii aduse 
calităţii vieţii care ar putea deriva în ultimă instanţă din tehnologia de 
stimulare a creierului. Mulţi cred în acest moment că este posibil ca utili-
zarea aparatelor pentru stimularea capacităţilor mentale să aibă asupra 
civilizaţiei noastre un efect mai profund decât dezvoltarea computerului 
personal. De fapt, multă lume consideră că şi computerul personal este 
tot un tip de aparat pentru stimularea funcţiilor mentale, prin capacita-
tea sa de a dezvolta posibilităţile creierului şi a îmbunătăţi performanţa 
umană.

Ce uimeşte poate cel mai mult la aceste aparate este faptul că sunt atât 
de uşor de procurat, de accesibile şi de uşor de folosit. Se poate ca pa-
ragrafele anterioare, cu toate referirile lor la cercetători, oameni de şti-
inţă, clinici şi laboratoare, să vă fi evocat imagini cu aparaturi medicale 
imense, care se găsesc numai în spitale sau în laboratoarele universitare. 
În realitate însă, dispozitivele pentru dezvoltarea capacităţilor mentale 
seamănă mai mult cu nişte jucării electronice decât cu echipamentele 
medicale. Au aspectul şi dau impresia că sunt mai curând nişte joculeţe 
pentru computer. Multe dintre ele sunt ieftine, uşor de utilizat, au di-
mensiuni mici şi se găsesc aproape peste tot, putând fi achiziţionate pe 
bază de comandă din cataloage sau direct din magazine. Şi, mai ales, 
sunt amuzante.

Milioane de oameni din lumea întreagă folosesc aceste instrumente de 
stimulare a creierului pentru a deveni mai puţin stresaţi şi pentru a-şi 
spori capacităţile mentale. Ei descoperă astfel că aceste instrumente 
avansate au capacitatea de a le amplifica rapid simţurile şi de a-i face 
mai inteligenţi, mai creativi, mai relaxaţi şi mai fericiţi.

Sunteţi sceptici? Vă îndoiţi că stările de funcţionare maximă a creieru-
lui pot fi induse atât de repede şi de uşor?
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CUM SĂ NE ACORDĂM LA „RESTUL DE 90%”

„Toate bibliile sau codurile sacre sunt izvorul următoarelor 
concepţii greşite:

1. În om există două principii reale: trupul şi sufletul.

2. Energia sau răul vine numai de la trup; iar raţiunea sau bine-
le vine numai de la suflet.

3. Dacă omul îşi urmează energiile, Dumnezeu îl va osândi la 
chinuri veşnice.

Adevărate sunt însă următoarele principii, contrare celor de 
mai sus:

1. Trupul omului nu e separat de suflet; căci ceea ce numim 
trup este o parte a sufletului, care se deosebeşte de acesta 
prin cele cinci simţuri, adică principalele căi de acces ale su-
fletului în această etapă.

2. Energia e singura viaţă, şi ea vine de la trup; iar raţiunea este 
hotarul sau circumferinţa exterioară a energiei.

3. Energia este încântare eternă.”

William Blake, 
„Căsătoria raiului cu iadul”
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1
REVOLUŢIA CREIERULUI

Trăim o revoluţie de o importanţă extraordinară: Revoluţia Creierului. 
În ultimii ani, oamenii de ştiinţă au aflat despre creierul uman mai mult 
decât tot ce s-a descoperit în toată istoria umanităţii.

Ei au descoperit despre creier că este mult mai diferit şi mai puternic de-
cât ne imaginăm cei mai mulţi dintre noi; că, dacă beneficiază de stimu-
larea corectă, creierul uman poate să realizeze cu uşurinţă lucruri aparent 
miraculoase; că, altfel spus, creierul uman obişnuit are capacităţi extra-
ordinare sau excepţionale; că, în realitate, aceste capacităţi nu sunt deloc 
extraordinare, ci, în cazul celor mai mulţi dintre noi, sunt pur şi simplu 
latente, nedesfăşurate; şi că aceste puteri pot fi activate sau declanşate prin 
forma potrivită de stimulare. Şi, cel mai important, putem învăţa să acti-
văm aceste capacităţi în acelaşi fel sau aproape la fel de uşor cum putem 
învăţa să mergem pe bicicletă ori să cântăm la pian.

ÎN CĂUTAREA 
INSTRUMENTELOR PENTRU TREZIRE

Cu toţii am cunoscut perioade neaşteptate în care întreaga noastră fi-
inţă pare să intre într-o viteză superioară şi să funcţioneze cu mai mul-
tă eficienţă şi forţă decât în mod normal. Numim această experienţă 
luciditate, intuiţie, măiestrie, trezire, claritate, înţelepciune, iluminare, 
graţie, extaz, satori, creativitate, învăţare, experienţă de vârf... Este o 
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stare în care ştim cu certitudine absolută că funcţionarea noastră nor-
mală este doar o palidă umbră a adevăratelor puteri şi capacităţi de care 
dispunem; că starea noastră obişnuită este ca un somn adânc faţă de 
această deşteptare plină de intensitate. Şi ne dăm seama că aşa ar trebui 
să fim tot timpul. În definitiv, somnul este o stare plăcută şi odihnitoare, 
însă care dintre noi şi-ar dori să îşi petreacă toată viaţa în pat, oricât ar 
fi el de confortabil? Cei mai mulţi ne-am dori să fim în această stare de 
viteză superioară şi de eficienţă sporită cât mai des cu putinţă.

Pe tot parcursul istoriei sale, umanitatea s-a aflat în permanenţă în că-
utarea unor tehnici eficiente şi sigure prin care să acceseze aceste stări 
transcendentale, de trezire a conştiinţei. Oamenii au consacrat o parte 
uriaşă din inventivitatea şi eforturile lor încercării de a găsi porţi care se 
deschid către acest tărâm al lucidităţii. Au bătut în tobe, au dansat, au 
făcut incantaţii, au ţinut post, au încercat diferite tehnici de respiraţie, 
au stat în cap, s-au izolat cu anii în peşteri întunecate, s-au rugat, au 
inventat şi au murmurat formule magice, au consumat ierburi şi plante 
sălbatice, s-au holbat în flăcări, au născocit practici sexuale ciudate, au 
contemplat simboluri, au făurit ritualuri pline de culoare. Din când în 
când, în toată această perioadă de câteva milenii, au dat peste câte ceva 
care funcţionează – bunăoară, lovirea tobei exact într-un ritm anume, 
respirarea exact într-un fel anume, canalizarea atenţiei într-un mod spe-
cial – şi au transmis metoda din generaţie în generaţie, rafinând-o şi 
perfecţionând-o.

Iar inventivitatea şi eforturile le-au fost răsplătite. Oamenii au conce-
put o multitudine de modalităţi de a intra în stări de performanţă de 
vârf, care chiar funcţionează. Un exemplu în acest sens este abunden-
ţa de tehnici de meditaţie. Ele funcţionează. Problema este însă că, 
pentru majoritatea oamenilor, funcţionează imperfect şi imprevizibil.  
Şi, aspectul cel mai dificil, necesită în general extrem de multă practică  
– o disciplină dură, riguroasă – pentru a funcţiona energic şi sigur. Stu-
diile asupra călugărilor Zen, de pildă, au arătat că, în cele mai multe 
dintre cazuri, călugării care intră în starea cea mai profundă de medita-
ţie Zen imediat şi ori de câte ori doresc sunt aceia care practică medita-
ţia de peste douăzeci de ani.

Aşadar, încă de la începutul istoriei omenirii, starea de trezire a con-
ştiinţei este pentru mulţi un lucru ispititor, dar evaziv – uneori apare  
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spontan, de nicăieri, şi pentru câteva momente suntem acolo. Apoi dis-
pare din nou. După cum am constatat cei mai mulţi dintre noi, nu e 
uşor să intri după bunul plac în aceste domenii ale performanţei de vârf.

MEDITEAZĂ  
CA UN CĂLUGĂR ZEN  

ÎN 28 DE MINUTE!

(reclamă publicitară pentru un  
cunoscut instrument de stimulare a creierului) 

În prezent însă, ca urmare a Revoluţiei Creierului, noile descoperiri în 
domeniile neuroştiinţei şi microelectronicii le-au permis oamenilor de 
ştiinţă să „cartografieze” activitatea electrică şi chimică a creierului aflat 
în acţiune. Cu ajutorul noii tehnologii savanţii au monitorizat creierele 
persoanelor care practică meditaţia, ale artiştilor şi ale altor indivizi de 
excepţie care sunt capabili să intre în stări de funcţionare la cote maxi-
me ori de câte ori doresc şi au întocmit harta activităţii lor cerebrale pe 
durata acelor stări de vârf.

Primul lucru pe care l-au descoperit a fost că aceste stări de vârf  nu 
sunt fenomene enigmatice şi imprevizibile, ci sunt legate clar de tipa-
rele foarte specifice ale activităţii creierului. Printre acestea se numără 
schimbările semnificative ale frecvenţei undelor cerebrale, simetria emis- 
ferelor cerebrale şi modificările bruşte ale nivelului diferitelor substanţe 
neurochimice. Dacă am putea învăţa să producem aceste tipare de ac-
tivitate cerebrală, s-au gândit ei, ar trebui să fim capabili să provocăm 
stările de performanţă de vârf  cu care sunt asociate.

Continuându-şi cercetările cu tot mai mult entuziasm, savanţii au des-
coperit că nu este nevoie de ani de exerciţiu sau de capacităţi speciale 
de meditaţie pentru a provoca acele tipare unice de activitate cerebrală 
asociate cu stările de performanţă de vârf. Ei au constatat că utiliza-
rea anumitor tipuri de stimulare mecanică, de exemplu luminile stro-
boscopice intermitente, combinaţiile precise de unde sonore oscilante 
sau mişcările fizice ritmice, poate de fapt să provoace aceleaşi tipare 
cerebrale caracteristice „stărilor de vârf ” şi la oamenii obişnuiţi, care nu 
au practicat niciodată meditaţia.
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Şi aşa s-a întâmplat: în ultimii ani, oamenii de ştiinţă şi inginerii electro-
nişti au recurs la tehnologia de ultimă oră pentru a proiecta o serie de 
dispozitive – aparate de stimulare a capacităţilor mentale – care declanşează 
rapid şi sigur acele tipare cerebrale dorite, permiţându-le celor care le 
folosesc accesul imediat la stările cerebrale de performanţă de vârf.

INSTRUMENTE PENTRU EVOLUŢIE?

Tehnologia zilelor noastre evoluează rapid. Sunt lansate în permanenţă 
versiuni noi, mai sofisticate şi mai eficiente ale dispozitivelor anterioare. 
Instrumente şi tehnici noi apar cu o viteză ameţitoare. Există un conti-
nuu suflu inovator care aminteşte foarte mult de frenezia perioadei de 
început a dezvoltării calculatoarelor personale, când nici nu ajungea 
bine pe piaţă o generaţie nouă de PC-uri, că apărea altă serie de calcu-
latoare mai puternice, mai mici şi mai ieftine.

Ce ar putea însemna aceste noi aparate de stimulare cerebrală este ceva 
cu adevărat revoluţionar. De fapt, mulţi cercetători şi nu doar ei suge-
rează că aceste maşinării s-ar putea să reprezinte o „revoluţie în evo-
luţie”, permiţând oamenilor, pentru prima oară, să înveţe cu adevărat 
cum să-şi controleze propriile stări cerebrale, alegându-şi în mod conşti-
ent stările de spirit cele mai potrivite pentru sarcinile pe care le au de 
îndeplinit la un moment dat.

Imaginaţi-vă cum ar fi să-ţi poţi modifica starea cerebrală cu aceeaşi 
uşurinţă cu care schimbi canalele pe ecranul unui televizor. Înveţi pentru 
examenele la matematică? Alege setarea corespunzătoare „conştiinţei 
pregătite pentru matematică” de pe dispozitivul de stimulare a creieru-
lui şi comută-ţi undele cerebrale la configuraţia corectă. Vrei să asculţi 
Beethoven? Conectează-te la starea cerebrală care îmbină acuitatea au-
ditivă amplificată cu percepţiile estetice superioare şi acordeaz-o uşor 
cu un strop de sinestezie, declanşându-ţi nu doar abilitatea de a auzi 
muzica, ci şi pe aceea de a o vedea, gusta şi mirosi. Dacă un acces ne-
dorit de furie ameninţă să-ţi tulbure activitatea la birou, treci pe o stare 
cerebrală mai calmă şi relaxată. Când faci dragoste, reglează aparatul, 
împreună cu partenerul sau partenera, în aşa fel încât energiile erotice 
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şi sensibilitatea la stimulii senzoriali să se intensifice. Dacă ai o urgenţă, 
eşti foarte stresat sau simţi că te paşte o răceală, selectează programul 
care îţi ajută sistemul imunitar. Sau, dacă doreşti să îţi prelungeşti spe-
ranţa de viaţă, alege setarea „reîntinerire” pentru ca aparatul să repare 
toate fragmentele de ADN deteriorate şi să stimuleze eliberarea hor-
monilor de creştere şi a altor substanţe biochimice cu rol de întinerire...

Mulţi oameni de ştiinţă şi analişti ai fenomenului cultural sunt astăzi de 
părere că aceste dispozitive de perfecţionare a minţii ar putea să consti-
tuie o realizare istorică în dezvoltarea umană. Implicaţiile sunt uriaşe: 
vorbim despre instrumente care vor permite multor oameni să funcţio-
neze în mod constant la nişte niveluri de eficienţă intelectuală, perspi-
cacitate, creativitate şi inteligenţă care în trecut erau atinse doar de cei 
înzestraţi, adică de foarte puţini. Am asista la ceea ce scriitorul Michael 
Murphy numeşte „o democratizare a metanormalului”. Aparatele de 
stimulare a minţii ar putea fi instrumentele prin care extraordinarul de-
vine ceva obişnuit.

LECTURI RECOMANDATE

Pentru un fascinant compendiu de relatări cu privire la funcţionarea 
umană la cote înalte, vă recomand „The Future of  the Body: Explorati-
ons Into the Further Evolution of  Human Nature” de Michael Murphy 
(Los Angeles: J. P. Tarcher, 1992). Pentru o privire asupra naturii perfor-
manţei de vârf  şi a „stării de flux”, a se vedea: „Flow: The Psychology of  
Optimal Experience” de Mihali Csikszentmihalyi (New York: Harper 
& Row, 1990). În legătură cu modul în care suntem programaţi gene-
tic pentru a încerca să atingem stări superioare, vă recomand cartea 
mea „The Anatomy of  Sex and Power: An Investigation of  Mind-Body  
Politics (New York: Morrow, 1991); a se vedea şi „Food of  the Gods” de 
Terence McKenna (New York: Bantam, 1992), „Adventures in Self-Dis-
covery” de Stanislav Grof  (SUNY, 1985), „Intoxication: Life in Pur-
suit of  Artificial Paradise” de Ronald K. Siegal (New York: Simon &  
Schuster, 1990) şi „The Doors of  Perception” de Aldous Huxley (New 
York: Haper & Brothers, 1954).


