
 
 

 
 

 
1. Interacțiunea necesarã dintre mintea 

conștientã și cea subconștientã presupune o 

interacțiune similarã între sistemele nervoase 

corespondente. Sistemul nervos cerebrospinal 

este organul minții conștiente, iar cel simpatic 

reprezintã organul minții subconștiente. Sistemul 

cerebrospinal reprezintã canalul care ne permite 

sã receptãm percepțiile conștiente de la organele 

noastre de simțuri și sã exercitãm un control 

conștient asupra mișcãrilor corpului nostru. 

Acest sistem nervos își are sediul în creier. 

 

2. Sistemul nervos simpatic își are sediul în acel 

nod de ganglioni situat în partea din spate a 

stomacului și cunoscut sub numele de Plexul 

Solar. El reprezintã canalul acelor activitãți 

mentale care susțin în mod inconștient funcțiile 

vitale ale corpului. 

 

3. Legãtura dintre cele douã sisteme se 

realizeazã prin intermediul nervului vag, care 

iese din regiunea cerebralã (unde face parte din 

sistemul voluntar) și ajunge în zona toracicã, de 

unde trimite mai multe ramificații cãtre inimã și 

cãtre plãmâni. Strãpunge apoi diafragma, 

renunțã la învelișul sãu exterior și se identificã 

cu nervii sistemului simpatic, formând astfel o 

punte de legãturã între acesta și cel parasimpatic. 

În acest fel, omul devine din punct de vedere 

fizic o singurã entitate. 

 

4. Fiecare gând este receptat de creier, care 

reprezintã organul sistemului nervos conștient, 

fiind supus puterii noastre raționale. Dacã mintea 

obiectivã considerã cã acest gând este autentic, 

ea îl trimite cãtre plexul solar, respectiv cãtre 

creierul minții subiective, pentru ca aceasta sã îl 

transforme în realitate. La acest nivel, el nu mai 

poate fi contracarat prin argumente opuse. 

Mintea subconștientã nu cunoaște limbajul 

argumentelor pro și contra. Ea nu face altceva 

decât sã acționeze, acceptând de bune 

concluziile la care a ajuns mintea conștientã. 

 

5. Plexul solar a fost numit de unii soarele 

corpului uman, întrucât reprezintã punctul 

central de acumulare și redistribuire a energiei 

pe care o genereazã în permanențã corpul fizic. 

Aceastã energie este cât se poate de realã, la fel 

cum acest soare este cât se poate de autentic. 

Energia este distribuitã prin diverși nervi cãtre 

toate pãrțile corpului, fiind difuzatã apoi în aura 

care învãluie întregul corp. 

 

6. Dacã aceastã radiație este suficient de 

puternicã, individul devine înzestrat cu un fel de 

magnetism personal sau carismă. Puterea lui de a 

face bine este enormã.  

 

7. Dacã plexul solar este activ și iradiazã viațã, 

energie și vitalitate cãtre toate pãrțile corpului și 

cãtre toți oamenii cu care individul intrã în 

contact, senzațiile sunt cât se poate de plãcute. 

Corpul se simte sãnãtos și toți oamenii care intrã 

în contact cu individul experimenteazã senzații 

plãcute. 

 

8. Dacã aceastã emanație se realizeazã cu 

întreruperi și cu sincope, senzațiile devin 

neplãcute. Fluxul de energie vitalã este blocat în 

anumite locuri, nemaiputând ajunge în toate 

pãrțile corpului, fapt care conduce la boalã: 

fizicã, mentalã și chiar a mediului înconjurãtor 

(dacã fenomenul este global). 

 

9. La nivel fizic, boala se declanșeazã datoritã 

faptului cã soarele corporal nu mai poate genera 

suficientã energie pentru a susține din punct de 

vedere vital toate pãrțile corpului. La nivel 

mental, boala se declanșeazã deoarece mintea 

conștientã depinde de cea subconștientã pentru 

a-și procura vitalitatea de care are nevoie pentru 

susținerea activitãților sale mentale. În sfârșit, 

mediul înconjurãtor se poate îmbolnãvi la rândul 

lui, deoarece puntea de legãturã dintre mintea 

subconștientã a omului și Mintea Universalã este 

întreruptã. 



 

    

 
 

 

10. Plexul solar este punctul în care partea se 

întâlnește cu întregul, în care finitul devine 

infinit, în care principiul necreat devine creat, cel 

universal devine individualizat, iar cel invizibil 

devine vizibil. Acesta este punctul în care se 

naște viața. Practic, nu existã nicio limitã pentru 

cantitatea de energie vitalã pe care individul o 

poate genera la nivelul acestui plex solar. 

 

11. Acest centru energetic este omnipotent, 

întrucât reprezintã puntea de legãturã între toate 

formele de viațã și între toate inteligențele. De 

aceea, el poate realiza tot ceea ce este pus sã 

realizeze de cãtre mintea conștientã. Tocmai în 

acest mecanism rezidã marea putere a minții 

conștiente. Subconștientul poate transpune în 

practicã toate planurile și toate ideile pe care i le 

sugereazã mintea conștientã. 

 

12. Gândirea conștientã este adevãratul stãpân al 

acestui centru solar din care emanã întreaga 

energie vitalã ce alimenteazã corpul fizic. 

Calitatea gândurilor pe care le cultivãm 

determinã calitatea energiilor pe care le va 

emana acest soare interior. Similar, caracterul și 

natura gândurilor pe care le cultivã mintea 

noastrã conștientã determinã caracterul și natura 

gândurilor pe care le emanã acest soare interior, 

și implicit natura experiențelor pe care le trãim. 

 

13. Este evident, așadar, cã tot ce avem de fãcut 

este sã lãsãm lumina acestui soare interior sã 

strãluceascã. Cu cât emanãm mai multã energie, 

cu atât mai ușor ne va fi sã transmutãm condițiile 

nedorite de viațã în surse de plãcere și de profit 

pentru noi. Singura chestiune care mai rãmâne 

de lãmurit este cum putem face aceastã luminã 

sã strãluceascã; altfel spus, cum putem genera 

aceastã energie vitalã. 

 

14. Gândurile care nu opun rezistențã dilatã 

plexul solar, în timp ce cele care opun rezistențã 

îl contractã. În mod similar, gândurile plãcute îl 

dilatã, în timp ce cele neplãcute îl contractã. 

Gândurile de curaj, putere, încredere în sine și de 

speranțã genereazã stãri corespondente la nivelul 

plexului solar. În schimb, marele dușman al 

plexului solar, care împiedicã acest soare interior  

 
sã strãluceascã și care trebuie distrus cu orice 

preț, este teama. Acest dușman trebuie eliminat 

fãrã scrupule, întrucât el reprezintã norul care 

întunecã soarele nostru interior, fãcându-ne 

morocãnoși și lipsiți de strãlucire. 

 

15. Acest demon personal stã la baza fricii 

noastre de trecut, de prezent și de viitor, de noi 

înșine, de semenii noștri, de tot și de toate. 

Lumina noastrã interioarã nu va putea strãluci 

decât atunci când teama va dispãrea pentru 

totdeauna din ființa noastrã. Numai atunci se vor 

dispersa norii, iar noi vom descoperi sursa 

puterii și energiei vitale. 

 

16. Dacã vei descoperi cã ești una cu puterea 

infinitã și cã poți pune în aplicare oricând dorești 

aceastã putere, demonstrându-ți astfel 

capacitatea de a depãși orice condiție adversã 

prin simpla focalizare a gândurilor tale, tu nu vei 

mai avea de ce sã te temi. Acesta este singurul 

mecanism prin care teama poate fi distrusã și 

prin care omul poate intra în posesia dreptului 

sãu prin naștere. 

 

17. Toate experiențele cu care ne confruntãm 

sunt determinate de atitudinea noastrã în fața 

vieții. Dacã nu ne așteptãm sã primim nimic, nu 

vom avea nimic. În schimb, dacã vom cere 

foarte mult de la viațã, vom primi darurile 

acesteia într-o proporție directã cu cerințele 

noastre. Lumea nu este durã decât cu cei care nu 

reușesc sã se afirme. Criticile celorlalți oameni 

nu li se par amare decât celor care nu reușesc sã 

își goleascã mintea pentru propriile lor idei. 

Foarte multe idei de succes nu vãd niciodatã 

lumina zilei tocmai din cauza fricii de critici. 

 

18. Omul care știe cã dispune de un soare 

interior (plexul solar) nu se teme nici de critici și 

nici de altceva. El este mult prea ocupat cu 

emanarea curajului, a încrederii în sine și a 

puterii. Prin atitudinea sa mentalã, el nu 

anticipeazã altceva decât succesul. În acest fel, el 

distruge cu ușurințã toate obstacolele care îi apar 

în cale și sare fãrã probleme peste mlaștina 

îndoielilor și ezitãrilor pe care i-o scoate în cale 

teama. 



 
 

 
 

 

19. Cunoașterea capacitãții noastre de a emana 

în mod conștient sãnãtate, putere și armonie ne 

ajutã sã înțelegem faptul cã nu avem de ce sã ne 

temem, întrucât avem acces la Puterea Infinitã. 

 

20. Aceastã cunoaștere nu poate fi dobânditã 

decât prin aplicarea practicã a informațiilor 

oferite în aceastã secțiune. La fel ca un sportiv 

care nu devine puternic decât prin 

antrenamentele sale, și noi putem învãța aceastã 

putere punând în practicã ceea ce am învãțat. 

 

21. Dat fiind cã afirmația care urmeazã este de o 

importanțã capitalã, o voi exprima în mai multe 

maniere, astfel încât sã îi poți înțelege pe deplin 

întreaga semnificație. Dacã ești înclinat cãtre 

religie, ți-aș spune sã îți lași lumina interioarã sã 

strãluceascã; dacã ești înclinat mai degrabã cãtre 

știința fizicã, ți-aș spune sã îți trezești plexul 

solar. Dacã preferi o interpretare strict științificã, 

ți-aș sugera sã îți impresionezi mintea 

subconștientã. 

 

22. Ți-am explicat deja în ce constã rezultatul 

acestei impresionãri. Aceasta este metoda care te 

intereseazã. Ai învãțat deja cã subconștientul 

este inteligent, creativ și cã rãspunde la voința 

minții conștiente. În acest caz, care este cea mai 

naturalã metodã de impresionare a minții 

subconștiente? Este simplu: concentreazã-te 

mental asupra obiectului dorinței tale. Ori de 

câte ori te vei concentra în acest fel, tu îți vei 

impregna subconștientul cu vibrația doritã. 

 

23. Aceasta nu este singura modalitate de 

impregnare a subconștientului, dar este cu 

siguranțã una dintre cele mai simple și mai 

eficiente, poate chiar cea mai directã. De aceea, 

ea conduce cel mai rapid la rezultatele dorite. De 

fapt, metoda genereazã rezultate atât de ieșite din 

comun încât mulți oameni le considerã chiar 

miracole. 

 

24. Aceasta este metoda pe care au aplicat-o toți 

marii inventatori, toți marii finanțiști și toți marii 

oameni de stat pentru a converti forța subtilã și 

invizibilã a dorințelor lor, a credinței și 

încrederii pe care și le-au cultivat, într-o realitate 

tangibilã și concretã din lumea obiectivã. 

 

25. Mintea subconștientã a omului face parte 

integrantã din Mintea Universalã. Aceasta din 

urmã reprezintã principiul creator al universului. 

Orice parte a unui ansamblu trebuie sã aibã 

aceeași naturã și aceeași calitate ca și întregul. 

Altfel spus, aceastã putere creatoare este practic 

nelimitatã. Ea nu poate fi limitatã de niciun fel 

de precedent, adicã de niciun tipar anterior care 

sã îi modeleze principiul constructiv. 

 

26. Am descoperit așadar cã mintea 

subconștientã reacționeazã la voința noastrã 

conștientã, ceea ce înseamnã cã puterea 

creatoare nelimitatã a Minții Universale poate fi 

controlatã de mintea conștientã a individului. 

 

27. Atunci când vei aplica practic acest principiu 

prin exercițiile indicate în lecțiile care urmeazã, 

este bine sã reții cã nu este necesar sã precizezi 

metoda prin care subconștientul tãu va genera 

rezultatele dorite de tine. Un principiu finit nu 

poate structura niciodatã un principiu infinit. Tot 

ce trebuie sã faci este sã precizezi ce anume îți 

dorești, nu și cum urmeazã sã obții acest lucru. 

 

28. Tu ești un canal prin care energia 

nediferențiatã se diferențiazã, iar aceastã 

diferențiere se realizeazã prin asumare. Ea nu 

necesitã altceva decât un proces de recunoaștere 

care sã punã în mișcare acele cauze care vor 

produce rezultatele dorite de tine. Acest lucru 

este posibil tocmai datoritã faptului cã principiul 

universal nu poate acționa decât prin intermediul 

individului, la fel cum individul nu poate acționa 

decât prin intermediul principiului universal, cu 

care este una. 



 

    

 
 

 

29. Urmează aplicația practică: Ca exercițiu 

pentru aceastã sãptãmânã, îți recomand sã reiei 

exercițiul de sãptãmâna trecutã, mergând însã un 

pas mai departe. La fel ca data trecutã, pãstreazã-

ți corpul perfect nemișcat și blocheazã-ți toate 

gândurile. De data aceasta, ai grijã însã sã te 

relaxezi. Lasã-ți mușchii sã își reia tonusul 

normal. În acest fel, vei elimina orice fel de 

presiune la nivelul nervilor, dispersând astfel 

acele tensiuni care conduc atât de frecvent la 

epuizare. 

 

30. Relaxarea fizicã reprezintã un exercițiu 

voluntar al voinței, dar este un exercițiu de o 

mare valoare, întrucât îi permite sângelui sã 

circule liber între creier și corp. 

 

31. Tensiunea corporalã conduce la agitație 

mentalã și la o activitate anormalã a minții. Ea 

genereazã griji, temeri și anxietate. De aceea, 

relaxarea reprezintã o necesitate absolutã pentru 

cei care doresc sã își elibereze complet 

facultãțile mentale. 

  

32. Practicã acest exercițiu cu perseverențã. 

Impune-ți mental sã îți relaxezi fiecare mușchi și 

fiecare nerv, pânã când ajungi sã te simți 

complet liniștit și împãcat cu tine însuți și cu 

lumea exterioarã. 

 

33. Numai într-o asemenea stare poate începe sã 

funcționeze plexul solar. Cât despre rezultate, 

acestea te vor uimi cu siguranțã. 

 


