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REFERATE GENERALE

CONªTIINºA EXTINSÅ DINCOLO DE
CREIER. COMENTARII ÎN BAZA ULTIMELOR
DATE ªTIINºIFICE
Conscience extended beyond the brain.
Comments based on the latest scientific data
Prof. Dr. Dumitru Constantin
Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Datele ¿tiin¡ifice actuale venite din aria fizicii cuantice, a Psihologiei Transpersonale ¿i a experien¡elor petrecute
în unele cazuri de moarte clinicå, sugereazå ideea existen¡ei unei con¿tiin¡e extinså dincolo de creierul uman.
Cuvinte cheie: fizica cuantica, moarte clinica, constiinta

ABSTRACT
The latest scientific data comming from the quantum physics area, transpersonal psychology and experiences
lived during some clinical death cases, suggest the idea of the existence of a conscience extended beyond
human brain.
Key words: quantum physics, clinical death, conscience

Misterul con¿tiin¡ei, al capacitå¡ii de a ne gândi
pe noi în¿ine ¿i lumea ce ne înconjoarå a incitat
întotdeauna curiozitatea umanå. Cercetåtorii domeniului se întreabå cum poate gândi o materie
formatå din atomii fårå con¿tiin¡å, cum se poate
ob¡ine minte din materie sau cum poate genera
ceva obiectiv care ocupå un loc în spa¡iu o entitate
subiectivå, lipsitå de maså?
Toate opiniile în vogå nu pot oferi un råspuns
satisfåcåtor pentru cå nu existå o teorie generalå,
satisfåcåtoare asupra con¿tiin¡ei.
Singura modalitate de a explica con¿tiin¡a, acreditatå de ¿tiin¡ele tradi¡ionale, este cea neurofiziologicå. Con¿tiin¡a este våzutå ca o „secre¡ie”
a creierului, rezultatul proceselor neuroelectrice
¿i neurochimice care se petrec în re¡elele neuronale.
Explica¡iile oferite în acest mod laså înså multe
întrebåri fårå råspuns, motiv pentru care o serie
de studii de ultimå orå ¿i sugestii venite din aria
fizicii cuantice încep så contureze ideea existen¡ei

unei con¿tiin¡e extinse dincolo de creierul nostru.
În termeni mai exac¡i, se sugereazå cå nu creierul
este cel care genereazå con¿tiin¡a ci con¿tiin¡a
genereazå creirul.
Vom aborda succint cele douå modalitå¡i de
explicare a con¿tiin¡ei.

CONCEPºIA NEUROFIZIOLOGICÅ
Con¿tiin¡a = cum scientra, cu ¿tiin¡å.
H. Ey define¿te con¿tiin¡a ca fiind actualizarea
experien¡ei în care sunt reprezentate propriul Eu
în lumea înconjuråtoare.
Se poate spune cå integrarea în con¿tiin¡å a
informa¡iei începe la receptori, odatå cu ac¡iunea
de convertire a proprietå¡ilor unui stimul în poten¡ialele electrice modulate în frecven¡å.
În func¡ie de amplitudinea ¿i semnifica¡ia
stimulului, spre exemplu un stimul vizual, este
receptat doar la nivelul lobilor occipital, dacå nu
este semnificativ pentru a primi un råspuns
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con¿tient, sau este trimis în ceea ce a fost numit
spa¡iu de lucru global (Jean Pierre Changeux ¿.a.),
format din cortexul frontal, cingular anterior ¿i
parieto-temporal, unde este con¿tientizat. Se
spune cå percepem incomparabil mai mult la modul incon¿tient decât con¿tient.
Men¡ionåm cå reducerea con¿tiin¡ei la creier
nu poate oferi un råspuns satisfåcåtor la multe întrebåri.
Dacå eu sunt creeierul meu, cui apar¡ine ini¡iativa unei ac¡iuni – mie sau creierului? Dacå eu
decid, înseamnå deja introducerea în ecua¡ie a doi
termeni: Eu ¿i creierul meu. Atunci termenul Eu
este diferit de creier. Eu devine con¿tiin¡a mea.
Motorul este cel care mobilizeazå automobilul dar
cel ce conduce este altcineva.
Este o ra¡iune, o con¿tiin¡å.
Dacå con¿tiin¡a este expresia creierului nostru,
la ce nivel se face integrarea?
La nivel atomic? Într-un an nici un atom din
structura noastrå nu råmâne neînlocuit.
La nivel biochimic? Reac¡iile chimice se desfå¿oarå univoc, univectorial ¿i liniar, într-un singur
sens. Gândirea noastrå este plurivectorialå, neliniarå, func¡ioneazå ¿i ferm ¿i ezitant, ¿i în ambele
sensuri. Neurotransmi¡åtorii (NTM) au înså un
algoritm precis: versant presinaptic! receptorii
versantului postsinaptic.
În poten¡ialele pre ¿i postsinaptice, în NTM nu
distingem nici o urmå de gând, de idee sau de
sentiment. În labirintul traseului electroencefalografic putem citi func¡ionalitatea normalå ¿i
patologicå a unui grup de neuroni, intensitatea
proceselor nervoase ¿i ritmicitatea lor, dar nimic
din con¡inutul unui act con¿tient. Foarte recent, în
inten¡ia de a „citi“ ¿i „fotografia“ gândurile codificate în ariile din creier, cercetåtori din Fran¡a,
Japonia ¿i SUA, au identificat câteva unitå¡i neuronale, numite voxeli, implicate în percep¡ia sunetelor ¿i a imaginilor vizuale. Se vorbea chiar despre
fotografierea imaginilor vizuale din creier. Este un
indiscutabil progres în studiul creierului, care îl
descrie ca fiind o „oglindå“ în care se pot vedea
imaginile reflectate la nivelul såu. ¿i imaginea
noastrå din oglindå se poate fotografia, dar nu este
o dovadå cå noi eram acolo fizic unde ne vedem
în oglindå, ci doar reflectarea noastrå acolo.
Concep¡ia neurofiziologicå actualå a genezei
con¿tiin¡ei satisface o singurå ipostazå de manifestare a sa: reac¡ia stimul – råspuns. Apare un
stimul, sunt activate circuitele neuronale necesare
transmiterii ¿i elaborårii unui råspuns pe care îl
avem în final. Dar în gândirea spontanå, cine
amorseazå re¡elele noastre neuronale? Dar în
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gândirea concomitentå, de unde vin stimulii
gândurilor parazitare? Îmi propun så citesc un
articol ¿tiin¡ific, spre exemplu, ¿i un noian de alte
gânduri nu må laså. Alte re¡ele neuronale intrå
spontan în ac¡iune parazitând inten¡ia mea ini¡ialå.
Dacå supunem unui calcul timpul în care gândim
spontan ¿i din proprie ini¡iativå, avem sentimentul
cå suntem mai mult „gândi¡i“ decât „gânditori“.
Reducând con¿tiin¡a exclusiv la suportul cerebral contrazicem concluziile actuale ale fizicii
cuantice ¿i nici nu avem o explica¡ie a func¡ionalitå¡ii altor verigi ale lumii vii la care ori nu gåsim
nici o structurå anatomicå de tip nervos (fiin¡ele
monocelulare, plantele, virusurile, bacteriile), ori
dispun doar de ni¿te ganglioni nervo¿i. Cu doar 2
mg cât are ganglionul nervos al un ei insecte,
albinele, viespile, furnicile, ca så ne referim doar
la acestea, realizeazå performan¡e func¡ionale ce
depå¿esc mintea noastrå. Spre exemplu, albinele
¿i furnicile î¿i „fabricå“ la „dorin¡å“, în func¡ie de
necesitå¡i, din acela¿i genom, din aceea¿i surså geneticå, membrii cu morfologie (fenotip) ¿i func¡ionalitate diferitå – regine, lucråtoare, masculi pentru
fecundarea reginei (trântori) ¿i „solda¡i“ de apårare.
Revenind la formele vii, neprevåzute cu sistem
nervos, trebuie så admitem, conform teoriei sistemelor, cå ¿i la acest nivel este necesar så existe
posibilitatea de procesare a informa¡iei implicate
în eleborarea unei condi¡ii adecvate, a adaptårii la
mediu ¿i îndeplinirii propriei finalitå¡i. În al¡i termeni, pentru a exista ¿i la acel nivel este nevoie
de îndeplinirea unor acte ce poartå amprenta unei
inteligen¡e. Cum tot ceea ce este viu, este un biosistem deschis care face schimb de informa¡ie ¿i
energie cu mediul, este de presupus cå fiin¡ele,
indiferent dacå sunt sau nu sunt prevåzute cu sistem nervos au capacitatea de a prelucra ¿i emite
informa¡ia necesarå existen¡ei. Inclusiv celulele din
corpul nostru î¿i au inteligen¡a lor, necesarå, atât
la nivel intracelular pentru a-¿i coordona propria
func¡ionalitate cât ¿i la nivel extracelular, pentru
a-¿i coordona fiziologia lor cu a celorlalte celule
din organism.
Concluzia ce se impune de aici este aceea cå
sistemul nervos, în spe¡å creierul, nu este singurul
suport al inteligen¡ei, al actelor de gândire ¿i
con¿tiin¡å. Trebuie deci så cåutåm suportul con¿tiin¡ei ¿i la alte niveluri, a¿a dupå cum rezultå ¿i
din conceptele fizicii cuantice.
La nivel uman, este fårå dubiu, gândim cu creierul, dar nu este un argument cå ¿i originea gândirii
se aflå tot acolo, dupå cum spune ¿i Pim van
Lommel încercând så explice experien¡ele din
timpul mor¡ii clinice.

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 4, AN 2009

Reproducerea din memorie a unei experien¡e
tråite în trecut se înscrie în limitele faptului inteligibil. Sunt înså ¿i circumstan¡e în care oamenii
reproduc informa¡ii, con¡inutul unor experien¡e pe
care nu le-au avut niciodatå în timpul tråit. Este
ceea ce numim con¿tiin¡å extinså dincolo de
creierul uman. Sint experien¡e pe care le raporteazå
la alte vie¡i, negate de canoanele ¿tiin¡ei academice, informa¡ii ob¡inute în stårile de con¿tiin¡å
modificatå prin regresia transpersonalå sau în
cursul experin¡elor din timpul mor¡ii clinice (NDE
= near-death experience).
Sunt o mul¡ime de alte argumente, unele de ordin
mai mult intuitiv, care pledeazå pentru existen¡a unei
con¿tiin¡e ¿i dincolo de creierul uman.
Co nsiderând cå no¡iunile de anatomie, biochimie ¿i în general de neurofiziologie sunt
acelea¿i la întreaga specie, n-ar fi logic så gândim
cu to¡ii la fel dacå ¿i mijloacele de percep¡ie ¿i
realitatea perceputå sunt identice? De ce interpretåm diferit lumea? Pentru cå avem o con¿tiin¡å
diferitå, care ne individualizeazå ¿i ne determinå
o traiectorie diferitå vie¡ii. Inclusiv animalele reac¡ioneazå diferit în fa¡a acelea¿i realitå¡i. Sunt
animale mai blânde, altele mai pu¡in blânde. ªi
ele au un comportament individualizat, cel pu¡in
la mamifere.
Studiile de imagisticå cerebralå ne relevå o
procesare în arii cerebrale diferite, deci în re¡ele
neuronale deosebite, a informa¡iilor cu con¡inut
cognitiv ¿i afectiv pozitiv de cele cu con¡inut
negativ (Richard Davidson, Univ. Wisconsin –
Madison, 2000-2004). Stephen Kosslyn studiazå
efectul emo¡iilor cu încårcåturå negativå ¿i constatå de asemenea cå imaginile terifiante activeazå
zone diferite din creier în raport de cele activate
de imaginile cu con¡inut pozitiv sau neutru. Fenomenul se întâmplå ca ¿i cum creierul ar respecta
un cod etic, ar face o distinc¡ie între bine ¿i råu.
Or este exclus så-i atribuil unei structuri constituitå
mecanic, fårå con¿tiin¡å, un asemenea rol. Con¿tiin¡a este singura instan¡å care poate face o astfel
de distinc¡ie. ªi nu numai cå face aceastå diferen¡iere dupå criterii etice, dar toate informa¡iile cu
coloraturå negativå (stres, emo¡ie, anxietate, depresie, urå) au un ecou negativ asupra sånåtå¡ii
organismului, dupå cum se ¿tie. (Mai multe amånunte asupra acestui subiect am comentat în
lucrarea publicatå recent În cåutarea sensului
pierdut, Ed. Eikon, 2008).
Con¿tiin¡a poate fi comparatå cu un punct de
mirå care selecteazå în permanen¡å re¡eaua de
neuroni ¿i chimia prin care se poate exprima.

267

Con¿tiin¡a integrazå engramele cuvintelor în
idei, concepte, opere.
De¿i percep¡ia creierului este secven¡ialå,
întocmai ca într-un film, con¿tiin¡a este cea care
conferå coeren¡å, via¡å, continuitate gândurilor
noastre. Ne întegreazå într-o realitate pe care o
percepem ca fiind continuå ¿i nu fragmentarå.
În actul de percep¡ie noi nu sesizåm atomii, moleculele, chimia, labirintul circuitelor neurologice,
aportul de sânge ¿i oxigen etc, ci doar unitatea
func¡ionalå a tuturor acestora. Eu ¿tiu cå sunt, cå
¿tiu, dar nu ¿tiu exact cum ¿tiu! Eu nu percep decât
acel nivel al realitå¡ii care pentru mintea mea are
o coeren¡å, un sens, în acord cu ideile mele despre
lume. De¿i ¿tiin¡ele oficiale pun sub semnul întâmplårii întreaga existen¡å, o analizå, fie ¿i sumarå
a realitå¡ii, ne sugereazå existen¡a unei semnifica¡ii,
a unei finalitå¡i aflatå înapoia tuturor lucrurilor din
naturå, chiar dacå multe sunt contrare logicii
noastre. Dota¡i cu o capacitate de percep¡ie doar
tridimensionalå, noi nu sesizåm decât cauzele
locale ale fenomenelor dar nu ¿i pe cele îndepårtate, finale, în care se implicå, probabil, o altå
con¿tiin¡å. Dacå noi am fi fost capabili så vedem
cauzele finale ale lumii, probabil cå tabloul såu
dramatic de aståzi nu ar mai fi existat.
Karl Pribram a emis conceptul func¡ionalitå¡ii
holografice a creierului, împrumutat din fizica
cuanticå. Ni se poate pårea a fi banalå observa¡ia,
dar are un substrat profund. Gra¡ie acestei func¡ionalitå¡i, noi vedem obiectele situate în spa¡iu la
distan¡e apreciate corect, pânå la o anumitå limitå
¿i nu le vedem în creier, acolo unde în realitate
sunt sesizate. Decodificîm o durere în creier dar o
localizåm la degetul care ne doare... etc.
Roger Penrose (1998) vorbe¿te despre existen¡a
unui protomental cosmic din care derivå con¿tiin¡a
de la nivelul lumii vii. Incon¿tientul ar fi puntea
prin care s-ar face transferul dintr-un teritoriu în
celålalt.
Voind så ofere o explica¡ie a func¡ionalitå¡ii
Universului, Gnoza de la Princeton folose¿te
termenul de Con¿tiin¡å Cosmicå. În 1981, noi
în¿ine am utilizat sintagma de Inteligen¡å a
materiei, în lucrarea cu aceea¿i denumire. C. G.
Joung folose¿te termenul de „savoir absolu“, iar
Max Planck pe cel de „mind of Universe“.

ARGUMENTELE PSIHOLOGIEI
TRANSPERSONALE
În regresia transpersonalå sunt evocate experien¡e pe care subiec¡ii le situeazå în alt timp istoric
transgresând statutul biologic actual. Evenimentele
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evocate au putut fi confirmate documentar, acolo
unde a fost posibil, pentru cå unele sunt situate în
epoci revolute din istoria Terrei. Important este
faptul cå ceea ce era evocat în timpul stårii modificate a con¿tiin¡ei prin tehnicile regresiei transpersonale nu erau simple reminiscen¡e, fårå sens
ale unor amintiri råzle¡e ci aveau o conexiune de
tip cauzå-efect cu afec¡iunile actuale, cu statutul
actual al persoanei – permi¡ând lui S. Grof, B.
Weiss ¿.a. så ob¡inå vindecåri în boli dificil de
vindecat pe cåile medicinei clasice ¿i de asemenea
så emitå ipoteze surprinzåtoare privind istoria omului
înscriså în directå rela¡ie cu cea a Cosmosului.
Experimentele citate de S. Grof ¿i de cåtre al¡i
cercetåtori pledeazå, fårå dubiu, pentru o existen¡å
a unei origini spirituale a omului ¿i Universului,
pentru revizuirea modului de în¡elegere a naturii
con¿tiin¡ei, în rela¡ia sa cu creierul ¿i materia. Viziunea simplistå de secol al XIX-lea asupra materiei
se dovede¿te a fi complet depå¿itå. Istoria omului
¿i Universului par så fie scrise de o singurå mânå
ne spune Stanislav Grof. Fiecare dintre noi avem
o responsabilitate, jucåm un rol în soarta lumii iar
con¿tiin¡a noastrå nu pare a fi decât o prelungire a
celei cosmice. Din acest motiv avem în mintea
noastrå înscriså întreaga istorie a Universului la
care nu au avut acces decât marii ini¡ia¡i ai lumii
iar ceilal¡i oameni au acces doar par¡ial în ståri
modificate ale co¿tiin¡ei.
Experien¡ele mor¡ii clinice, studiate cu mijloacele laboratoarelor moderne (Pim van Lommel,
2001; Kenneth Ring, 1999; Bruce Greyson, 1998;
¿.a.) aduc de asemenea argumente solide în favoarea ideii de existen¡å a unei con¿tiin¡e extinse
dincolo de creierul uman. Explica¡ia simplistå,
care se vrea cu orice pre¡ så fie materialistå ¿i în
virtutea cåreia fenomenele de tip NDE sunt doar
halucina¡ii mediate de endorfine ¿i al¡i neuromediatori elibera¡i de creierul aflat în ischemie este
total nefondatå. În timpul mor¡ii clinice, dupå cum
au demonstrat investiga¡iile de laborator actuale,
creierul este complet lipsit de activitate clinicå ¿i
metabolicå. Traseul electroencefalografic (EEG)
este plat, o linie izoelectricå – expresia a inactivitå¡ii corticale. Abolirea activitå¡ii electrice a
creierului eviden¡iatå prin traseul electroencefalografic redus la o linie izoelectricå apare în medie
dupå 6,5 secunde de la încetarea circula¡iei sîngelui prin oprirea cordului (H. Clute ¿i col. 1990;
T. J. Lossaso, 1992). Or, dacå testele efectuate eviden¡iazå absen¡a activitå¡ii creierului în timpul
producerii NDE, cine mai secretå endorfine? Endorfinele, dupå cum ¿tim sunt substan¡e morfinice
produse de organism pentru a se apåra de durere.
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¿i admi¡ând, împotriva absen¡ei lor evidente în
NDE, cå sunt totu¿i endorfine eliberate de creier
în acest moment, de când li se atribuie lor rolul de
a oferi lec¡ii de filozofie a vie¡ii? De ce nu-¿i pun
aceastå întrebare simplå cei ce inventeazå explica¡ii aberante numai pentru a-¿i salva un mod de
gândire depå¿it?
A¿adar, dacå în timpul mor¡ii clinice con¿tiin¡a
este abolitå prin încetarea activitå¡ii creierului, se
ridicå întrebarea de unde vin informa¡iile cu care
se întoarce bolnavul din NDE, informa¡ii care au
o rela¡ie directå cu via¡a subiectului? Ce altå instan¡å le cunoa¿te? Cel mai pertinent comentator
al fenomenului NDE, Pim van Lommel, ne spune
cå experien¡a nu mai este a creierului ci a con¿tiin¡ei. ¿i aceastå opinie este împårtå¿itå ¿i de S.
Grof ¿i mul¡i al¡i cercetåtori.
Cum poate cineva så fie con¿tient când creierul
este mort, se întreabå Lommel? Pentru a avea o
explica¡ie, ne spune el, cu un mare curaj ¿i demnitate profesionalå pentru un om de ¿tiin¡å, trebuie
så renun¡åm la concep¡ia tradi¡ionalå a ¿tiin¡ei
actuale dupå care con¿tiin¡a ¿i memoria î¿i au
sediul în creier. Este o concep¡ie nedemonstratå
¿tiin¡ific. Cel pu¡in, în cazurile men¡ionate, con¿tiin¡a func¡ioneazå independent de creier deducând douå concluzii de importan¡å fundamentalå: con¿tiin¡a noastrå se poate conecta la o altå
dimensiune a con¿tiin¡ei ¿i anume, aceea cosmicå,
iar pe de altå parte, pentru a se exprima la nivelul
min¡ii umane, are nevoie de creierul nostru pe care,
vom vedea mai departe, ea înså¿i îl creazå. Con¿tiin¡a umanå nu ne apare decât ca un fragment al
marii Con¿tiin¡e Cosmice. Cum spunea Pascal,
spiritul are nevoie de carne ¿i de timp pentru a se
exprima pe sine.

ARGUMENTELE FIZICII CUANTICE
Descoperirile fizicii cuantice au pus în mare
dificultate epistemologicå ¿tiin¡ele academice, tributare unei gândiri materialiste.
Fizica clasicå, newonianå a postulat existen¡a
unui univers mecanicist, format din corpuri solide,
independente, fårå o conexiune între ele. S-a impus
ca urmare logica formalå a corpului solid. De la
Darwin se împrumutå ideea evolu¡iei speciilor prin
hazard care este extinså ¿i la Univers. Omul ca ¿i
celelalte specii ar fi doar rolul întâmplårii. A¿a s-a
nåscut veacul ateu cu o concep¡ie materialistå
despre lumea din care spiritualitatea a fost excluså.
Fizica cuanticå produce o rupturå epistemologicå postulând existen¡a unei lumi complet
noi, din care distan¡a spirit – materie dispare, dupå
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cum ne spune Jean Guitton (1991). Ceea ce numim
materie nu mai este formatå din entitå¡i solide ci
din cuante sau pachete de energie aflate într-o
continuå mi¿care, dispuse într-un spa¡iu cuantic
sau hiperspa¡iu. Particulele subatomice vin din
profunzimea materiei, din acest hiperspa¡iu, ne laså
imaginea doar aparent consistentå a formelor
concrete pe care le contureazå ¿i apoi dispar în
„lumea“ din care au venit. Universul ne apare ca
un râu care curge ve¿nic dinspre lumea învizibilå
spre cea vizibilå. „Totul curge“ (Panta rhei), spunea
¿i Heraclit în urmå cu douå milenii ¿i jumåtate.
La interfa¡a dintre realitatea fizicå ¿i cea cuanticå s-ar situa leagånul materiei. Aici, la nivelul
profund al materiei, în hiperspa¡iu, s-ar gåsi în stare
poten¡ialå modelele morfogenetice ale lumii, izvorâte dintr-o surså inteligentå care le genereazå
¿i le coordoneazå. Aceastå dimensiune esen¡ialå,
primordialå ar precede geneza tuturor structurilor
existente. Situând la acest nivel cauza primarå a
întregii lumi se poate vorbi de existen¡a aici a unei
min¡i primordiale a Universului, a unei Con¿tiin¡e
Cosmice în care înså¿i con¿tiin¡a noastrå individualå î¿i are originea. Este motivul pentru care acest
nivel a fost numit ¿i spa¡iu spiritual (Russel, Cetin,
Chopra).
S-a constatat experimental cå douå subparticule
atomice aflate în apropiere au un spin contrariu.
Dacå se schimbå sensul de rota¡ie al unei subparticule prin diverse mijloace de laborator, instantaneu, ¿i cealaltå subparticulå î¿i schimbå spinul.
La orice distan¡å s-ar separa una de alta, fenomenul se petrece aidoma: schimbarea pinului unei
subparticule va determina instantaneu schimbarea
spinului în sens opus la cealaltå. Este ca ¿i cum
cele douå subparticule s-ar afla în comunicare ¿i
ar fi con¿tientå una de cealaltå. Este paradoxul
Einstein – Podolski – Rosen.
Într-un alt experiment, efectuat în 1997, mai
întâi la Universitatea din Geneva ¿i confirmat apoi
la Universitatea Berkeley (California), un foton
este spart în douå jumåtå¡i rezultând doi „gemeni“
cu acelea¿i proprietå¡i. Au fost apoi deplasa¡i prin
fibre optice în direc¡ie opuse pe o distan¡å de 7
mile. La capåtul cursei fotonii au fost låsa¡i så-¿i
aleagå liber traseul de deplasare. Spre surpriza
cercetåtorilor, ambii congeneri ¿i-au ales acela¿i
traseu, oride câte ori se repeta experien¡a, ca ¿i
cum ar fi comunicat unul cu altul, de¿i erau separa¡i
la o distan¡å de 14 mile.
Fenomenele nu pot avea o explica¡ie prin ¿tiin¡ele conven¡ionale, spun fizicienii. Ne aflåm în fa¡a
unui comportament similar la nivel biologic ¿i al
materiei, în general. Hermes Trismegistul pare så
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fi avut dreptate: Ce este sus este ¿i jos. Ca urmare
a ultimelor studii de fizicå cuanticå cercetåtorii
domeniului conchid cå Universul este format din
douå entitå¡i: materia ¿i con¿tiin¡a care îi conferå
forme ¿i func¡ionalitate. Iatå ce spune unul dintre
marii corifei ai fizicii cuantice, Max Planck: „Ca
om care ¿i-a dedicat via¡a celei mai clare dintre
¿tiin¡e, studiului materiei, vå pot spune, ca rezultat
al cercetårilor mele în domeniul atomilor cå nu
existå materie ca atare! Întreaga materie î¿i are
originea ¿i existå numai în virtutea unei for¡e care
face så vibreze particulele unui atom ¿i care men¡in starea acestui minuscul sistem solar al atomului... Trebuie så admitem cå în spatele acestei
for¡e existå o Minte con¿tientå ¿i inteligentå.
Aceastå minte este matricea pentru întreaga materie“ (1944).
La nivel fundamental deci, nu existå decât o
perpetuå ¿i freneticå mi¿care de particule subatomice, ne spune Jean Guitton (1991), între¡inutå
de o minte con¿tientå, o inteligen¡å cum o nume¿te
Max Planck. Este o ordine primordialå, transcendentå materiei. Universul ne apare ca un mare
gând, expresia unei inteligen¡e ¿i a unei inten¡ii
creatoare.
Evan Walker atribuie o con¿tiin¡å tuturor fenomenelor cuantice. Ilya Prigogine, onorat cu
Premiul Nobel pentru studiul structurilor disipative,
afirma cå fiecare moleculå, nu numai de la nivelul
structurilor vii, ci ¿i a celor nevii „¿tie“ ce vor face
alte molecule, chiar când sunt situate la distan¡å
unele de altele.
Dacå sursa primordialå a lumii se aflå în profunzimea materiei la nivel de câmp cuantic, se
poate vorbi în consecin¡å de existen¡a unui câmp
al con¿tiin¡ei localizate, expresie a con¿tiin¡ei
cosmice nelocalizate, care î¿i ia în primire un corp
pe care îl construie¿te celulå cu celulå ¿i îl doteazå
cu un creier prin care se exprimå – fenomenul
fiind cel mai evident la nivel uman.
Sunt o mul¡ime de argumente care må determinå så afirm, încå din 1981 (Inteligen¡a materiei)
cå modelul morfogenetic este prezent mai întâi în
câmpul con¿tiin¡ei care „îmbracå“, înconjoarå sub
forma de matrice morfogeneticå embrionul. Între
gene ¿i aceastå matrice trebuie så existe un raport
de reciprocitate. Informa¡ia din ADN este probabil
„cititå“ în câmpul con¿tiin¡ei care va dirija prin
liniile de for¡å ale câmpului såu energetic ¿i informa¡ional dezvoltarea embrionului. Cred astfel, cå
toatå informa¡ia cu finalitate morfologicå ¿i func¡ionalå este depozitatå mai întâi la acest nivel sub
formå de câmp, de matrice organizatoare a viitoarei fiin¡e. Genetica actualå, ne spune F. Jacob,
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explicå doar mecanismul de cre¿tere ¿i de înmul¡ire
doar la nivel de celule, dar nu ¿tim nimic despre
modul în care se formeazå un organism întreg.
Nu putem în¡elege altfel decât prin dirijarea
dupå liniile de for¡å ale unui câmp informa¡ional,
a¿ezarea perfect simetricå a organelor pereche
cumm sunt emisferele cerebrale, ochii, membrele,
corpul insectelor plurisegmentare – toate acestea
dezvoltându-se concomitent din ambele laturi ale
corpului. Cine determinå în „supa de celule“
constituitå de embrion la începutul dezvoltårii sale
destinul fiecårei celule? Cum „¿tiu“ celulele embrionare så-¿i a¿tepte momentul în care trebuie så
intre în scenå pentru a deveni unul din elementele
structurale ale viitoarei fiin¡e, dat fiind cå nu toate
apar în acela¿i timp ci într-o succesiune bine
determinatå ¿i programatå?
Molecula de ADN este „Ceasul atomic“ perfect.
Calculeazå cu o precizie absolutå timpul în care
trebuie så declan¿eze o reac¡ie sau så înceapå
dezvoltarea unei structuri. „¿tie“ când o celulå
trebuie så devinå miocard sau neuron etc. „Cum
dintr-o singurå celulå apar mii de miliarde în linii
specializate, dupå o ordine strictå în timp ¿i spa¡iu
desfide orice fantezie“ ne mai spune F. Jacob,
laureat al Premiului Nobel pentru descoperiri în
geneticå. Refacerea unui ¡esut va împrumuta
întotdeauna morfologia specificå topografiei în
care se aflå. L. Watson citeazå un experiment în
care celule luate din regiunea ocularå a unui embrion de broascå au fost transplantate în alte zone.
Natura nu a putut fi înså induså în eroare. Noile
celule transplantate s-au încadrat în structura specificå zonei în care au fost aduse. Ni se spune cå
celulele unei structuri emit semnale chimice de
recunoa¿tere care le permit colaborarea corectå în
structurarea unui organ. Nu mi se pare a fi suficient. Så luåm ca exemplu formarea ochiului. De¿i
toate celulele au aceea¿i informa¡ie geneticå,
rolurile lor sunt foarte diferite în construirea unui
organ atât de complex cum este ochiul. Unele
trebuie så devinå retinå, altele cristalin, altele
cornee etc. Nu ne putem explica altfel decât admi¡ând cå „ordinul“, „arhitectul“ se aflå la alt nivel,
într-un program, proiect care con¡ine întreaga
schemå structuralå a embrionului. Când cordul este
deja structurat în cea de a 21-a zi, creierul este
abia în formare. Va func¡iona mai întâi dupå un
ritm propriu pânå când creierul îl va lua în primire
¿i-i va impune ritmul såu, specific vie¡ii de adult,
gra¡ie conectårii nervoase. Cum sunt conectate organele care se formeazå mai întâi separat, cum
„¿tie“ spre exemplu nervul vag sau nervul frenic
så ajungå unul la cord, altul la diafragm când au
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de stråbåtut o distan¡å a¿a de lungå ¿i de ocolit
multe alte structuri aflate în calea lor? Alain
Prochiantz împreunå cu colaboratorii såi au
deascris o familie de factori de transcrip¡ie cu rol
de ghidaj al programelor morfogenetice dincolo
de celule. Unul dintre ace¿ti factori EN-2 ar trece
în conul de cre¿terede la extremitatea axonului ¿i
l-ar ghida în drumul spre întâlnirea cu un alt
neuron. Ace¿ti factori de ghidaj ca un GPS nu sunt
decât ni¿te proteine. Pe ele cine le ghideazå, de
unde „¿tiu“ locul de destina¡ie?
Iatå doar câteva din argumentele pentru care
cred în ipoteza „construirii“ unui embrion dupå o
schemå existentå într-un câmp informa¡ional
con¿tient de sine. Mi se pare logic så admit cå între
celulele embrionului ¿i un câmp cu capacitate de
organizare, se stabile¿te un dialog, o comunicare
gra¡ie cårora fiecare celulå „¿tie“ ce are de fåcut.
Crea¡ia unui fåt este unul din cele mai mari
miracole ¿i este greu de admis cå nu se petrece
gra¡ie unui plan inteligent care depå¿e¿te nivelul
informa¡iei din cele douå celule germinative.
Dezvoltarea unui fåt pare desenatå de o mânå
inteligentå ¿i nevåzutå. Privind embrionul ¿i fåtul
în diverse etape de formare avem impresia cå
grotescul este înlocuit treptat de modelul final prin
arta de sculptor în carne a naturii care se apropie
izbitor de mult de aceea a artistului cåutåtor de
forme sculptate în piatrå.

CONCLUZII
– Datele ¿tiin¡ifice actuale venite din aria fizicii
cuantice, a Psihologiei Tranpersonale ¿i a
experien¡elor petrecute în unele cazuri de
moarte clinicå, sugereazå ideea existen¡ei
unei con¿tiin¡e extinså dincolo de creierul
uman.
– Con¿tiin¡a umanå pare så fie doar un fragment din ceea ce a fost numitå Con¿tiin¡å
Cosmicå.
– Con¿tiin¡a Cosmicå pare så fie o ordine
subiacentå tuturor fenomenelor din Univers.
În aceastå ordine primordialå ar putea fi
situate toate modelele poten¡iale ale lumii
în devenire.
– Omul ¿i Universul par så aibe aceea¿i origine spiritualå, o con¿tiin¡å, o inteligen¡å
organizatoare ¿i coordonatoare de Univers,
cum am denumit-o noi încå din 1981 în
lucrarea Inteligen¡a materiei.
– Pentru a se exprima pe sine, con¿tiin¡a pare
så fie cea care î¿i construi¿te un creier ¿i nu
invers.
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– Efectul nociv, patogen al gândirii cu
semnifica¡ie negativå sugereazå ideea
existen¡ei unei legi morale în func¡ionalitatea Universului, transmiså la nivel
uman, gra¡ie con¿tiin¡ei, prin modul de
func¡ionare a creierului. Avem astfel explica¡ia de ce creierul pare så respecte un
cod etic în func¡ionalitatea sa, similar codurilor morale ale religiilor clasice sau chiar
acelora impuse prin culturå, civiliza¡ie ¿i
legile bunului sim¡.
– În lumea postmodernistå, aceste coduri
morale par så fie complet ignorate, sfidânduse legile de func¡ionare a Universului. De
aici decurge drama omului modern, singurul

271

responsabil pentru criza moralå în care se
aflå, crizå care a antrenat dupå sine celelalte
forme de manifestare (financiarå etc). Singura cale de ie¿ire din impasul în care ne
aflåm o constituie edificarea unei noi con¿tiin¡e, spiritualizatå, sus¡inutå de o nouå
paradigmå, o nouå concep¡ie despre om ¿i
Univers în acord cu cunoa¿terea actualå.
Persisten¡a într-o paradigmå, o concep¡ie
formatå la nivelul de cunoa¿tere al secolului
al XIX-lea nu ne poate conduce decât la
extinc¡ia (stingerea) vie¡ii pe Terra. Acum
este momentul de op¡iune – pentru via¡å sau
opusul såu.

