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CALITATE, INOVAŢIE,
GRAFFITI ȘI CREDIBILITATE

DR. MOLOTOW KNOWS BEST!
Gama MOLOTOW COVERSALL™, cu variantele
WATER-BASED și COLOR, a fost dezvoltată pe
bazele spray-urilor acrilice MOLOTOW ONE4ALL™.
Spre deosebire de acestea, noile COVERSALL™
sunt gândite și pentru utilizare la exterior,
pentru realizarea de lucrări
Urban, Street Art și Graffiti.
Ultra-caracteristicile
tehnice ale acestor noi
produse definesc cea mai
noua gamă de spray-uri
Molotow, COVERSALL™,
drept True-Action!
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FLOAREA ALEXANDRA NARCISA
— artist vizual
Absolventă a Studiillor de licență și
Master la Facultatea de Arte Plastice,
Decorative şi Design, Universitatea
”George Enescu” (2008-2013) Iași

P

ovestea mea începe, probabil, cu
descoperirea culorilor și mâzgăliturile de pe pereţii casei, care apoi
au fost direcţionate de familia mea
spre o latură mai eficientă, ei recunoscându-mi valenţele artistice și susţinându-mi încă din copilărie această modalitate de exprimare – modalitate prin care
am putut percepe cam tot din jurul meu
și care a devenit, ulterior, parte indispensabilă vietii mele.
Apoi au urmat studiile în domeniu, de la
liceu până la Master, care mi-au înrădăcinat adânc plăcerea de a mă exprima în
domeniul artistic, aceasta fiind perioada
cu cele mai multe căutări și experimente .
Despre influenţe este greu să vorbim deoarece pentru cineva care activează în
zona vizuală totul poate deveni subconștient o influenţă — de la imaginile întâlnite zilnic, situaţii, natura, până la lucrări
Continuare în pagina următoare
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ale altor artişti — dar, la final, totul e trecut prin filtrul personal, deconstuit și reconstruit automat cu amprenta proprie.
Personal sunt nestatornică, curioasă și
mereu în expansiune, așadar și “stilul”
meu e în continuă schimbare. Îmi place
să abordez tehnici diferite și medii care să
mă provoace, căutând mereu moduri noi
de exprimare și noi forme. Atunci când
abordez figurativul îi atașez, deseori, note
simbolice camuflând conţinutul unui
mesaj codat în compoziţii colorate atrăgătoare și intrigante, în același timp. Așa
că, aleg să compun împreună elemente ce
au simboluri universal valabile și astfel
să am un limbaj care sa ajungă la cât mai
mulţi privitori.
Deși mi-am început discursul plastic în
zona picturii de șevalet figurative, curiozitatea de a experimenta lucrul cu materia și cu mediile noi mi-au direcţionat
atenţia o spre o latură mai abstracta și
mai neconvenţională ce transcende bidimensionalul.
Activez în mai multe zone ale artei de
la pictură de șevalet, modelare digitală,
structuri cu materiale neconvenţionale și artă stradală . Din interacţiunea cu
materialele industriale — ca spume poliuretanice, pigmenţi și diferiţi solvenţi chimici — a luat naştere plăcerea explorării
formelor în sine, studierea materiei, provocarea ei prin suprapuneri și fuziuni și,
împreună, au conturat o prima direcţie
vizuala cu caracter introspectiv pe care
încă o dezvolt în prezent și care, cumva,
merge în paralel cu pasiunea mea pentru
culoarea și compoziţiile din arta stradală.
Adevarul e ca arta stradală completează
discursul meu introspectiv și e locul unde
mă pot echilibra prin exprimare liberă și
comunicare directă cu oamenii.
Din activitatea mea recentă putem să
amintim diferite proiecte personale ca
„Textured Identity”, Galeria de arta Labirint, in cadrul evenimentului Noaptea
Albă a Galeriilor, Iași) sau expoziţie personală „Soul Texture” (Galeria de arta
DANA, Iași) numeroase proiecte de grup
în cadrul evenimetelor FIE, sau a comunităţii Hubrica și a festivalurilor de arta
urbană ca The Gathering : Genesis.
Pe viitor mi-ar place să explorez piaţa
NFT-urilor și să mă dezvolt mai mult în
zona digitala. 		
INstagram: # alexandra.Alejandra3
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ŢESĂTURA UNIVERSULUI
Recent, oamenii de știință au pus în
evidență, pentru prima dată, filamentele incandescente de hidrogen gazos
cunoscute sub numele de „rețea cosmică”. NASA descrie „rețeaua cosmică” drept coloana vertebrală, la scară
universală, a Cosmosului care constă
în principal din substanța misterioasă
cunoscută sub numele de materie întunecată. Aceasta nu poate fi văzută,
dar reprezintă cea mai mare parte a
materialului Universului.
Raportul menționează că după opt
luni de observație și un an de analize a datelor, s-a ajuns la concluzia că
aceste filamente incandescente existau doar la unu - două miliarde de ani

după Big Bang.
De asemenea, până acum astronomii au surprins doar evidențe indirecte ale rețelei cosmice, prin quasari, a
căror radiație puternică dezvăluie nori
de gaze de-a lungul orizontului vizibil.
Cu toate acestea, aceste regiuni nu
au reprezentat întreaga rețea de filamente din care s-au născut cele mai
multe galaxii. „Aceste descoperiri sunt
fundamentale”, a comentat Emanuele
Daddi, cercetător la Comisia pentru
Energie Atomică. „Nu am văzut niciodată o descărcare de gaze pe această
scară, care este esențială pentru înțelegerea modului în care se formează
galaxiile”.

BANKSY, DISTRUS

„Morons”, o lucrare originală a lui Bansky a fost arsă și transformată într-un
NFT. Lucrarea, din 2006, ridiculizează
colecționarii care plătesc sume mari
de bani pentru artă.
O lucrare originală a artistului britanic
iconic Banksy, numită „Morons”, a fost
arsă fizic și transformată într-o reprezentare digitală - cunoscută sub numele de NFT - de un grup de colecționari
și investitori. Grupul susține că această
formă de artă digitalizată este viitorul
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industriei de artă.
„Morons” (în traducere, tâmpiții/
imbecilii),
care
avea o valoare estimată la
100.000 de dolari înainte de a
fi distrusă, ridiculizează colecționarii de artă
pentru achiziționarea unor piese
de artă scumpe.
A fost arsă în Brooklyn, New York,
iar evenimentul a fost transmis în direct către un public global. Înainte de
distrugere, lucrarea a fost autentificată de Pest Control, un organism creat
de Banksy pentru a-și verifica arta.
Banksy's Morons ilustrează un moment istoric în lumea artei, când Floarea-soarelui lui Van Gogh a obținut un
preț record de peste 31,4 milioane de
dolari, în 1987, declanșând începutul
schimbărilor colosale pe piața artei,
odată cu apariția primele licitații cu
„mega lot”.
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TINEREŢE
VEȘNICĂ

Remediul pentru îmbătrânire a fost mult timp Sfântul Graal
al medicinii. Tehnologiile emergente, precum instrumentul
de editare genică CRISPR, au deschis porțile către ceea ce
ar putea fi posibil pentru viitorul științei medicale. Cu toate
acestea, cheia încetinirii îmbătrânirii poate sta într-o tehnică simplă și veche.
Pentru prima dată, oamenii de știință israelieni au arătat
inversarea îmbătrânirii în două ceasuri biologice cheie la
om, oferind pacienților terapie cu oxigen într-o cameră sub
presiune, rezultatele fiind descrise pe larg în revista Aging.
Pe măsură ce îmbătrânim și celulele noastre continuă să se
divizeze, secvențele de ADN de la capătul cromozomilor,
numite telomeri, devin treptat mai scurte. Odată ce telomerii devin prea scurți, celula nu se mai poate replica și, în cele
din urmă, moare.
Scurtarea telomerilor poate preveni multiplicarea necontrolată a celulelor canceroase dar, din păcate, acest lucru
vine cu costul îmbătrânirii genetice. Aceste celule geriatrice
care nu se mai pot diviza sunt cunoscute și sub denumirea

Orice s-ar spune, este puţin probabil
ca unele invenţii să se te lase la greu ...
de celule senescente, care se acumulează pe parcursul vieții dvs. și se crede că sunt una dintre principalele cauze ale
îmbătrânirii.
Într-un studiu clinic, 35 de adulți sănătoși cu vârsta de 64 de
ani și peste au primit zilnic 60 de sesiuni de oxigenoterapie
pe parcursul a trei luni. Oamenii de știință au colectat probele de sânge ale subiecților înainte de tratament, după
prima și a doua lună a procesului și la două săptămâni
după terminarea procesului. Niciunul dintre pacienți nu a
avut modificări ale stilului de viață, dietei sau medicamentelor pe tot parcursul studiului și, totuși, activitatea sanguină a arătat creșteri semnificative ale lungimii telomerilor
celulelor lor și o scădere a numărului de celule senescente.

PĂDURI ÎN EPRUBETĂ

ORIGINEA MUZICII

Oriunde, în lumea noastră, găsim muzică. Fără excepție,
fiecare cultură produce o formă a acesteia. La fel ca limbajul, este o trăsătură universală în specia noastră și, de-a
lungul mileniilor, a înflorit într-o simfonie globală diversă și
uimitoare. Cu toate acestea, originea sa rămâne unul dintre
marile necunoscute ale istoriei umane.
Cele mai vechi instrumente sunt flauturi vechi de 42.000
de ani, descoperite în peșteri din Germania. Muzica vocală
este cu siguranță anterioară acestora. Cu puține dovezi la
îndemână, oamenii de știință încă dezbat ce scopuri evolutive servește muzica. Unii au căutat o cale în jurul dihotomiei adaptare-invenție, făcând distincția între muzică (un produs cultural) și muzicalitate (bazele biologice care ne permit
să creăm și să percepem muzică). Numai această categorisire nu explică originea supremă a muzicii, dar lasă spațiu atât pentru natură, cât și pentru progres. Prin urmare,
teoria care pare să definească cel mai bine complexitatea
muzicii și originii acesteia, se găsește în relația ancestrală a
omului cu natura, de la care a împrumutat sunete melodioase pentru a comunica, dezvoltându-le ulterior și rafinându-le, până la structurarea perfectă , matematică, la care
am ajuns acum.
_martie/2021
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Oamenii de știință au aflat deja cum să crească carne într-un laborator, cultivând celulele animale pentru a se multiplica direct în cotlete și hamburgeri. Acum, cercetătorii
speră să facă același lucru cu lemnul, să producă rapid în
laborator ceea ce ar dura zeci de ani pentru a crește în natură. Astfel, ar putea chiar să "convingă" celulele lemnului
să crească în forme complet formate — cum ar fi, să zicem,
o masă sau scaune — pentru a diminua impactul asupra
mediului al industriilor de exploatare forestieră și construcții. Cercetătorii detaliază modul în care au crescut țesut vegetal asemănător lemnului din celule extrase din frunzele
unei plante, fără sol sau lumina soarelui. „Celulele vegetale sunt similare cu celulele stem”, spune Luis Fernando Velásquez-García, om de știință la MIT "și având capacitatea
de a „regla” celulele vegetale în orice formă decidem, am
putea folosi acest proces pentru a crește materiale mai
eficiente. Copacii cresc în stâlpi cilindrici înalți pe care rareori îi folosim stâlpi ca atare, în aplicații industriale. Așa
că ajungi să exploatezi o grămadă de material pe care a
crescut timp de 20 de ani dar care ajunge să fie un deșeu,
în proporție de 54%.” În schimb, ideea cercetătorilor este să
crească structuri mai practice, cum ar fi scândurile dreptunghiulare, ceea ce ar reduce deșeurile și ar putea lăsa terenurile utilizate în prezent pentru exploatare forestieră să
fie păstrate ca păduri.
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ZECI DE STRATURI

Made in Germany

Artista Hannah Jensen realizează capodopere complicate,
într-un stil unic, în care suprapune 40 până la 80 de straturi
de diferite nuanțe de vopsea acrilică, rezultând o imagine
plină de profunzime, textură și umbre.
Inspirația pentru limbajul ei vizual include mediul natural
din Noua Zeelandă — păsările, florile și animalele sălbatice
sunt adesea vedetele pieselor ei personalizate. Subiectul
determină câte straturi de vopsea acrilică sunt necesare
pentru a reda cât mai fidel esența subiectului.
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Ornitorincii sunt unele dintre cele mai bizare animale
care trăiesc pe Pământ: sunt mamifere, au bot și labe ca
de rață și depun ouă. Dacă nu era suficient, sunt dotați cu
un pinten prin care pot injecta venin, au blana fosforescentă și transpiră lapte... "Maparea genomului complet
ne-a oferit răspunsurile la modul în care au apărut câteva dintre caracteristicile bizare ale ornitorincului ", explică biologul evoluționist Guojie Zhang de la Universitatea
din Copenhaga. "În același timp, decodarea genomului
său este importantă pentru a îmbunătăţi înțelegerea modului în care aceștia au evoluat". Datele comparate după
secvențierea strămoșilor ornitorincului și cele actuale sugerează că disocierea de restul mamiferelor s-a petrecut
acum circa 57 de milioane de ani, iar caracteristicile sale
unice, descrise mai sus, s-au păstrat aproape nealterate
încă din vremuri imemoriale. Toate acestea, sugerează
că mamiferul australian este produsul combinat al evoluției și combinațiilor unice din ADN-ul lor.

DRAGOSTE =
CHIMIE + CEVA
Creierele noastre sunt inundate cu dopamină — substanța
chimică ce ne face să ne simțim fericiți și mulțumiți.
Unul dintre producătorii-cheie ai neurotransmițătorului "de
simțit bine" este zona tegumentară ventrală a creierului
(TVC). TVC, la rândul său, joacă un rol fundamental în calea
de recompensare a creierului — o colecție de regiuni și conexiuni și modul creierului nostru de a recompensa anumite
comportamente, cum ar fi să mâncăm sau să facem sex.
Un studiu din 2012 a analizat creierul persoanelor care
aveau relații angajate pe termen lung (în medie de 21 de
ani) și le-a comparat cu cei îndrăgostiți de mai puțin de un
an. Participanții au fost rugați să se uite la o fotografie cu
cineva pe care-l cunoșteau vag, o cunoștință, un prieten
apropiat și apoi, în cele din urmă, o fotografie a partenerului lor. Alăturat, scanările cerebrale arătau de fapt destul de
asemănător, în elementele cheie. Cu toate acestea, atunci
când subiecții au arun_martie/2021
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cat o privire asupra celeilalte jumătăți, TVC a
început să lumineze orbitor. Aceste rezultate
au fost aceleași pentru cei care au avut relații
de lungă durată, precum și pentru persoanele
aflate la începutul amorului. Totuși, cum se face că anumite
cupluri păstrează intactă flacăra iubirii — este o chestiune
la care știința nu avea un răspuns precis. Acum, cercetările admit că este nevoie de mai mult decât recompensele
dragostei romantice pentru a rămâne îndrăgostiți și, în pofida faptului că este cu totul nedemonstrat, fac referire la
suflet și potrivirea transcendentă între persoane. “Este un
fapt că suntem atrași de anumite persoane în detrimentul
altora, că putem, brusc, discuta orice cu unii, în timp ce cu
alții nu avem nicio afinitate. În mod clar, atunci când două
persoane se plac, pe lângă chimia declanșată în corp, de
creier, are loc și o alta, mult mai profundă. Știința nu are
încă mijloacele să demonstreze validitatea acestei perspective însă, dacă facem apel la înțelepciunea milenară, nu putem nega existența sufletelor și a legăturii profunde pe care
unele o au”, spune Bianca Acevedo, neurolog și cercetător
la University of California, Santa Barbara.
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CIRCUITE ELECTRONICE SCRISE CU PIXUL

Pixurile pot „scrie” circuite aproape oriunde, inclusiv pe pielea umană. Circuitele electronice flexibile, create utilizând
cerneală asemănătoare cu cea din pixurile obișnuite, pot fi
utilizate pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv bio-senzori, piele electronică și stocare a energiei.
O echipă de cercetători chinezi a dezvoltat cerneală pe
bază de apă care conține particule conductoare de carbon, realizate din nano-folii de grafen — nano-tuburi de
carbon, cu pereți multipli.
Un material cunoscut sub numele de rășină de colofoniu,
modificat cu anhidridă maleică, a fost adăugat la noua cerneală ca liant și pentru a reduce conținutul solid și vâscozitatea cernelii. Echipa a adăugat, de asemenea, gumă de
xantan pentru a stabiliza suspensia, astfel încât carbonul —

ce face parte din aproape toate cernelurile — să nu devină
prea aderent.
Optimizând vâscozitatea și dimensiunea particulelor conductoare, raportate la vârful instrumentului de scris, a fost
creat un sistem capabil să scrie stabil și lin, pe suprafețe
plane sau neregulate. Circuitele desenate astfel au putut
rezista la cicluri multiple de pliere fără a se deteriora.
Cerneala a fost stabilă după 12 ore de la aplicare și nu a
eliberat substanțe nocive în timpul utilizării. Instrumentul de
scris circuite și cerneala aferentă sunt mult mai ieftine decât
alte sisteme disponibile pentru aplicații similare. Cercetătorii și-au folosit creația pentru a desena circuite electronice
flexibile și purtabile atât pe țesături ori materiale sintetice,
cât și pe pielea umană.

VECHII EGIPTENI,
ÎN MARELE CANION?
oare o farsă elaborată a jurnaliștilor de acum 100 de ani?
Este cu siguranță o posibilitate, însă există dovezi indirecte că
Muzeul a distrus în mod activ artefacte care nu sunt de acord
cu „povestea status quo” a istoriei umane.
Mai mult, indicii clare ale prezenței vechilor egipteni pe alte
meleaguri se găsesc în Australia, unde alături de reprezentări figurative aparținând indigenilor se găsesc hieroglife (imaginea
de mai jos)! Prin urmare, este posibil ca marea civilizație egipteană, cea care avea resurse uriașe la dispoziție, să fi călătorit
mult mai departe decât acceptăm, conform istoriei oficiale.

Cu o lungime de 445 de kilometri și o adâncime de 1,6 km, Marele Canion este unul dintre cele mai frumoase și uimitoare locuri din Statele Unite. Indienii Hopi cred că este poarta către
viața de apoi. Imensitatea și misterul său au atras peste 7 milioane de vizitatori în 2019. Dar, ceea ce oamenii aceștia probabil nu știu este că Marele Canion ar fi putut fi la un moment dat
în istoria omenirii, leagănul unei întregi civilizații subterane. Cel
puțin, asta transpare din folclor, legende și, bineînțeles, conspirațiile care abundă despre această zonă.
Povestea a provocat o senzație uriașă atunci când a apărut în
Arizona Gazette în 1909, dar a fost întâmpinată în curând cu
scepticism: Muzeul Smithsonian nu are nicio evidență cum că
ar fi fost găsite artefacte egiptene în fie America de Nord. Și
nimeni nu a reușit să găsească aceste peșteri masive pretinse
_martie/2021 a fi fost descoperite. A fost
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ând Pandemia a forţat elevii să
stea acasă, mulţi au emis ipoteza
că nu va funcţiona, cel puţin nu
pe termen lung. Unii se temeau
că productivitatea și procesul de învăţare
vor avea de suferit. Acum, după un an de
Pandemie, ce concluzii putem trage?
Se pare că școala la distanţă a avut un
impact surprinzător de pozitiv asupra
culturii și a relaţiilor — marea majoritate a respondenţilor la sondaj realizat de
un ONG, în 8 ţări europene, între care și
România, au raportat că relaţiile cu profesorii și colegii lor s-au îmbunătăţit sau au
rămas la fel. Mai mult, 50% au împărtășit
faptul că încrederea în profesori a crescut
și doar unul din cinci consideră că școala la distanţă a afectat negativ procesele
educative.
DAR, ȘCOALA LA DISTANŢĂ ARE O
LATURĂ ÎNTUNECATĂ
Un uimitor procent de 67% dintre elevii
chestionaţi nu au primit niciun feedback
constructiv de la profesorul lor în ultimele 30 de zile și aproape jumătate (47%)
afirmă că au mai puţine oportunităţi de
dezvoltare personală, în timp ce lucrează
de acasă.
Înaintea Pandemiei, profesorul și-a asumat, probabil, mai multă responsabilitate
pentru dezvoltarea personală a copiilor,
i-a îndrumat personal și i-a corijat, când
era cazul. Dar această imagine nu mai de-

16 aperta_martie/2021

a școlii la
distanţă

scrie lumea în care trăim acum. Și, întrucât feedback-ul constructiv și oportunităţile ce decurgeau din interacţiuni directe
cu profesorii au dispărut cu desăvârșire
aproape, copii trebuie să se auto-educe, să
se verifice singuri și să caute un drum ce
li-se potrivește, singuri. Unii elevi, ai căror părinţi încearcă să-i înţeleagă, susţină și ajute, au un ascendent major în faţa
colegilor. Din păcate, așa cum confirmă
studiul realizat, aceștia sunt o minoritate, mai puţin de 18% dintre copii beneficiind de ajutorul și suportul părinţilor.
MAGIA NEAGRĂ A SCHIMBĂRII
Sunt o mulţime de sfaturi pentru profesori (și părinţi) cu privire la modul în care
pot gestiona cel mai bine relaţia cu copii,
care de un an de zile își petrec viaţa aproape exclusiv în casă. Însă, aparent, nimeni
nu oferă direct elevilor oportunităţi de
a se dezvolta ca oameni, în contextul în
care sunt mai tot timpul singuri, lipsiţi de
interacţiunea cu copii de aceeași vârstă
cu ei. Distanţarea socială a condus, pe de
o parte, la creșterea sensibilităţii copiilor,
constatându-se că cei care au un animal
de casă îl consideră un prieten foarte
apropiat, un membru al familiei, chiar. Pe
de altă pare, majoritatea copiilor vădesc
semne de depresie, 54%, și peste 74% găsesc cu totul inutile eforturile lor de a învăţa. Cumulat, cele de mai sus ne arată că
s-a propus un shift profund în structura
internă a noilor generaţii, care au înţeles

că incertitudinile în care trăiesc de atât
de mult timp își vor pune amprenta asupra lor și a lumii în care vor trăi.

ERORI CU EFECTE PE TERMEN LUNG
Forţaţi să trăim aproape exclusiv de acasă, am adoptat, obligaţi și fără vreo alternativă, instrumentele digitale pe care
le aveam la dispoziţie. Este curios cum,
segmentul cu cea mai rapidă dezvoltare
din istoria rasei umane nu a reușit, sau nu
a dorit, să caute și să dezvolte alternative
superioare Skype-ului, Zoom-ului și pleiadei de cópii aruncate fără discernământ
pe piaţă. Cum tehnologii, precum realitatea augmentată, despre care se vorbește
de ani de zile, nu au fost rafinate rapid,
pentru că necesitatea existenţei acestora
este aproape egală cu cea a vaccinurilor,
considerând efectele pe termen lung.
Din alt punct de vedere, școala la distanţă
reprezintă o intruziune constantă în viaţa copiilor și famililor acestora — acasă
a fost pentru toate generaţiile anterioare
definiţia intimităţii.
În lipsa unor eforturi coordonate din
partea guvernelor tuturor ţărilor și în
cazul prelungirii acestei situaţii, copii,
generaţiile care ne urmează, vor avea cel
mai mult de suferit. Mai mult chiar, concluzionează studiul, chiar dacă de mâine
copii se vor duce din nou la școală, fizic, ei
trebuie asistaţi, îndrumaţi și ajutaţi să își
recapete abilităţile de interacţiune directă cu semenii. 
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Lasă-l să adulmece!

N

asul prietenului tău canin este un instrument aproape perfect, dezvoltat să adulmece. Simțul mirosului
unui câine este de aproape 10 ori mai puternic decât cel al unui om. În timp ce oamenii se bazează pe văz,
mirosul este simțul predominant al unui câine. Câinii au un
sistem olfactiv sofisticat, unul care le permite să proceseze

astfel informații subtile.
Cercetătorii au descoperit că mirosurile sunt introduse pe
rând în camere separate într-un spațiu olfactiv special pe
care îl au canidele și care contribuie la procesul de reglare
fină a identificării parfumurilor individuale din mediu.
Când intenționați să faceți o plimbare, faceți-vă timp pentru a vă opri de-a lungul drumului, astfel încât câinele dvs.
să poată să adulmece împrejurimile. Ar trebui să permitem
câinilor noștri să fie "nebuni" și să-i lăsăm să investigheze
lumea din jurul lor. Adulmecarea este modul în care analizează și percep ei informațiile și poate fi, de asemenea, o
manifestare de nervozitate sau stres, așa că supraveghează-ți întotdeauna animalul în timpul plimbărilor.
Odată cu venirea primăverii, parcurile verzi și ierboase sunt
raiul pe pământ pentru tovarășii noștri canini. Locurile cu
pajiști mari, peluze sau chiar grădinile pot oferi un loc interesant și sigur pentru câini, așa încât să-și folosească abilitățile olfactive. Când vizitați o grădină, este indicat să fiți
conștienți de potențiale insecte, plante sau flori care ar putea reprezenta un risc pentru animalul dvs. de companie.
Găsiți locuri sigure și interesante pentru a vă duce câinii la
plimbări care le pot oferi spațiu pentru a mirosi lumea, mult
spațiu pentru a alerga și protecție împotriva potențialelor
pericole. Adulmecarea mediului face parte din felul în care
câinii iau contact cu lumea și ar trebui să oferim animalelor
noastre de companie spațiul necesar pentru a trăi autentic,
îmbrățișând natura și dezvoltându-și instinctele și chiemările ancestrale.

Schneider
Maxx

De ce îngroapă oase?

Feţe periculoase, în oglindă
Stăpânul câinelui din imaginile de mai
sus a avut recent un moment hilar când
și-au surprins animalul strâmbându-se
în oglindă. Dacă aveți un câine acasă,
știți cât de amuzant poate fi atunci
când îi apucă năbădăile.
Totuși, imaginile de mai sus sunt, poate, la fel de șocante pentru noi, oamenii, precum cele ale unui OZN surprins

18 aperta_martie/2021

în cele mai mici detalii — când și-a observat câinele privind în oglinda din
dormitor, proprietarul Golden Retriever-ului nu s-ar fi putut aștepta niciodată la ceea ce avea să vadă în continuare. La început, a crezut că se uită
la el, apoi și-a dat seama de realitate:
câinele era de fapt mult mai interesat
de propria sa reflecție și exersa strâmbături ca să pară periculos :)

Practic, este vorba despre stocarea
alimentelor disponibile, în scopul accesului ulterior. Este un comportament
obișnuit la multe specii de păsări și
mamifere, inclusiv la strămoșii canini ai
câinilor domestici — lupii cenușii — de
la care câinii au moștenit multe abilități și instincte.
În timp ce lupii, cunoscuți pentru strategiile lor complexe, la vânătoare, au
tendința de a rămâne într-o zonă suficient de mult, ocazional transportă și
îngropă, ocazional, prada. Cercetările
au arătat că până și puii ascund și își
mută agoniseala, pentru a nu fi descoperită de vreun frate. Așadar, atunci
când câinii prezintă acest comportament aparent neobișnuit, fiți siguri,
este pur și simplu un comportament
instinctiv.
Majoritatea câinilor din ziua de azi nu
au nevoie să stocheze alimente, deoarece au stăpâni care-i hrănesc, dar
asta nu înseamnă că dorința lor naturală de a păstra un osișor pentru mai
târziu, nu există încă.
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Scriem
de
mână,
memorăm mai bine
Știinţa confirmă că scrierea de
mână și așternerea gândurilor
pe hârtie este cel mai bun
mod de a-ţi activa și prezerva
memoria

E

ste clar că trăim într-o lume în
continuă evoluţie și ne bazăm pe
tehnologie pentru a ne ţine conectaţi și informaţi, în fiecare zi. Dar
există unele lucruri care nu se schimbă
niciodată, în ciuda avansului uriaș al tehnologiei — deși avem tablete și device-uri
sofisticate, încă apreciem lectura dintr-o
carte tipărită și, în timp ce smartphone-urile noastre sunt echipate cu aplicaţii
pentru aproape orice, majoritatea oamenilor preferă, în continuare, să-și noteze
gândurile, ideile și memo-urile, pe bucăţi
de hârtie. Și există un motiv foarte bun
pentru care preferăm acesta din urmă
metodă, spun cercetătorii. O echipă de la
Universitatea din Tokyo a publicat recent
un nou studiu în Frontiers in Behavioral
Neuroscience care relevă că scrisul pe
hârtie este de fapt cel mai bun antrenament pentru mintea ta. „Hârtia este mai
avansată și mai utilă în comparaţie cu
documentele electronice, deoarece hârtia
conţine mai multe informaţii unice pentru o amintire mai exactă a memoriei”, a
declarat profesorul Kuniyoshi L. Sakai,
neurolog la Universitatea din Tokyo și autor corespunzător al studiului.
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Majorităţii oamenilor le plac telefoanele
inteligente sau tabletele, deoarece par să
ușureze sarcinile de zi cu zi, însă după ce
au studiat 48 de voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, cercetătorii
au descoperit că cei care au scris pe hârtie
au finalizat mai exact și cu 25% mai rapid
notiţele decât persoanele care au folosit
un stylus și o tabletă digitală. Motivul?
Echipa a spus că utilizarea hârtiei le-a
oferit participanţilor mai multe ocazii de
a scrie în propriul stil, în timp ce suportul
digital implică utilizarea unor șabloane și
criterii deja predefinite. „Mesajul nostru
este să folosim hârtie și instrumente de
scris care ne plac, pentru a nota informaţii pe care trebuie să le învăţăm sau să le
memorăm”, a spus Sakai.
Cercetătorii au împărţit grupurile în
funcţie de memoria indivizilor, preferinţele pentru utilizarea instrumentelor de
hârtie sau digitale, sex și vârstă. Apoi, fiecare voluntar a lecturat un text, în care a
evidenţiat personaje care explică planurile lor despre viitorul lor, care menţionează ce doreau să facă în următoarele două
luni, sarcinile pe care le-ar fi îndeplini și
orice alţi parametrii semnificativi, ai vieţii de zi cu zi. După ce au folosit hârtia sau
un dispozitiv pentru a lua notiţe despre
acest scenariu fictiv, participanţilor li s-a
acordat o pauză de o oră și o sarcină adiacentă, pentru a-i împiedica să se gândească direct la studiu. Apoi li s-au adresat o
serie de întrebări, cum ar fi „Când trebuie personajele să îndeplinească task-ul

"X"?” sau „Când este definit a fi posibil de
îndeplinit parametrul "Y" din cadrul task-ului "X"?”
Pentru cei care au folosit hârtie, a durat
doar 11 minute pentru a-și nota ideile, în
timpul studiului, în timp ce persoanele
care au folosit tablete au avut nevoie de 14
minute; utilizatorii de smartphone-uri au
petrecut cel mai mult timp pentru a îndeplini această sarcină, luându-le 16 minute pentru a-și nota gândurile. În plus,
persoanele care au folosit hârtia, metoda
analogică, au obţinut scoruri mai mari
decât restul la întrebările de testare și
și-au sporit activitatea creierului atunci
când a venit vorba de limbaj, vizualizare
imaginară și hipocampus (memorie). „Instrumentele digitale au o defilare uniformă, în sus și în jos, a informaţiilor vizuale
și dispunerea standardizată a dimensiunii textului și a imaginii, arată ca o pagină web. Dar dacă vă amintiţi un manual
tipărit pe hârtie, puteţi închide ochii și
vizualiza o fotografie pentru că reţineţi
așezarea ei în pagină, precum și notele pe
care le-aţi adăugat ”, explică omul de știi.
Cercetătorul a menţionat, de asemenea,
că scrisul de mână poate activa creativitatea în general: „Aceasta este mai fructuoasă în cazul în care cunoștinţele anterioare sunt stocate utilizând scrisul de
mână și sunt mai precis recuperate din
memorie. Pentru artă, compunerea muzicii sau alte lucrări creative, eu recomand
instrumentele de scris și utilizarea hârtiei în locul metodelor digitale.” 

Schneider
Easy
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Liste pentru eficienţă
Alcătuind liste scrise seara,
pentru a doua zi, vom reuși să ne
structurăm mai bine programul
și să ne definim mai clar
priorităţile

Î

ntotdeauna facem liste, fie că sunt
pentru cumpărături sau liste de sarcini pe care vrem să le îndeplinim.
Însă, există pericolul ca atunci când
notiţele pe care le scriem nu sunt organizate și nu sunt asociate cu programul pe
care-l avem să creeze un întreg haos în
viaţa noastră.
O metodă inedită, aparent, dar foarte
pragmatică și practică este să compunem
lista de sarcini pentru a doua zi, seara,
după ce am încheiat majoritatea activităţilor de peste zi. Motivul este simplu —
deja am încheiat o zi, știm ce ar trebui să
facem în următoarea, știm ce ne lipsește
și ce trebuie să cumpărăm, prin urmare,
nu trebuie decât să așternem informaţiile
într-un mod coerent, pe care să-l adaptăm
programului prestabilit, pentru următoarea zi. Cercetătorii au constatat că această metodă de a optimiza și organiza următoarea zi aduce beneficii importante.
CUM SĂ NU DEPINDEM DE MEMORIE
SAU CHESTIUNI APĂRUTE INOPINAT?
Compunând lista de sarcini cu o seară
înainte, chiar dacă apare ceva neașteptat
dimineaţa, nu ne va împiedica să omi-
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tem ceea ce trebuie să realizăm. Putem
să aruncăm o privire rapidă pe lista de
sarcini și să găsim timpul necesar pentru a îndeplini sarcinile pe care deja leam definit — acest lucru este deosebit de
util având în vedere modul în care simplul
fapt de a bifa finalizarea unui task poate
ajuta o persoană să treacă la următoarea
sarcină, atât fizic şi psihic. Planificarea se
dovedește, de asemenea, pentru o soluţie
facilă atunci când urgenţele apar dimineaţa devreme, așa cum se întâmplă adesea.
Impulsul ar fi să ne concentrăm asupra
chestiunii stringente și am om sarcinile pe
care deja știm că trebuie să le îndeplinim.

PRIORITATEA — SARCINILE DIFICILE
Având timp pentru a examina lista de
sarcini, seara, ne ajută să vizualizăm ce
trebuie să facem în ziua următoare și cât
timp ar putea dura pentru a le finaliza.
Din moment ce nu ne grăbim, suntem
apţi să enumerăm tot ce trebuie să facem,
inclusiv sarcinile mai grele. Deoarece sarcina cea mai dificilă este de obicei listată
mai întâi, înclinaţia va fi ca aceasta să
fie prima de care ne apucăm. Finalizând
acest pas dimineaţa, vom avea o energie
pozitivă pe întreg parcursul zilei și vom
îndeplini restul task-urilor fără eforturi.
OBIECTIVE REALISTE
Dacă am deprins deja obiceiul de a ne
nota ce trebuie să facem peste zi, să facem următorul exerciţiu — avem la dispoziţie o bucăţică de hârtie și o mulţime

Schneider
Job Pastel
2021

de obiective. Cum am putea să le scriem
pe toate, când spaţiul este limitat? Ei
bine, în această situaţie, avem două soluţii: fie vom fi obligaţi să notăm doar acele
task-uri care sunt cu adevărat importante, fie să ne străduim să le înghesuim pe
toate și, cel mai probabil, rezultatul va fi
că nu vom mai înţelege nimic din ce am
scris, mai ales în tumultul unei zile de
muncă pline, când nu avem timp să descifrăm propriile hieroglife.
Acum, din moment ce am ales să ne construim lista de sarcini de cu seara, ne putem planifica foarte judicios "încărcarea",
pentru următoarea zi — ideal este să ne
limităm lista la cel mult cinci sarcini.
ADIO AMÂNĂRI
Deoarece ne îndeplinim sarcinile urmând priorităţile stabilite în listă, probabilitatea de a trebui să amânăm ceva scade radical, pentru că am construit tabloul
task-urilor după propriile criterii, știind
perfect cât timp ne-ar lua îndeplinirea lor
și cât timp avem, în total, la dispoziţie.
Chiar și îndeplinirea unui mic obiectiv
împiedică amânarea să devină o problemă și, din moment ce îndeplinim activ
sarcinile, dorinţa de a îmbrăţișa obiective
dificile a crescut.
Desigur, toate acestea ne fac mult mai
productivi și mai atenţi la felul în care ne
cheltuim timpul. Disciplina auto-impusă,
rigoarea cu care ne urmărim atingerea
obiectivelor zile nu vor face decât să ne
ofere mai mult timp pentru noi. 
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Consistenţă
și coerenţă

ei mai bine plătiţi oameni au
în comun o abilitate primară și
adesea invizibilă. Invizibilitatea
sa provine din faptul că nu este
strălucitoare, nu o poţi etala, nici măcar
nu o poţi învăţa. Este o abilitate care pur
și simplu trebuie demonstrată pe o perioadă lungă de timp.
Întrebaţi pe cineva, de pe stradă, care crede că este cel mai bine plătit set de abilităţi și veţi fi obligaţi să auziţi răspunsuri
precum vânzare, codare, învăţare, execuţie, reţea, negociere, inovaţie, leadership
și multe altele. Toate cele de mai sus sunt
de dorit și își au locul în lumea de azi și,
în funcţie de afacerea sau de cariera noastră, fiecare le putem atinge superlativul.
Însă, niciuna dintre aceste abilităţi nu
este valoroasă dacă le poţi face doar o
dată excepţional și apoi mediocru.
Motivul pentru care anumiţi actori primesc sume gigantice nu este neapărat
pentru că au avut o singură performanţă
memorabilă, ci pentru că au nivel constant foarte bun și se poate conta pe prestaţia lor consistentă.
CONSISTENȚA ȘI COERENȚA SUNT
CELE MAI IMPORTANTE ABILITĂȚI
Cosistenţa prestaţiei creează încredere în
fiabilitatea noastră, ceea ce aduce asigurări și elimină riscul pentru persoanele
care ne plătesc, indiferent dacă sunt angajatori sau clienţi, iar eliminarea riscului combinată cu fiabilitatea rezultatelor
este nepreţuită.
Actorii constant buni permit producătorilor de filme să elimine riscul unei performanţe negative, maximizând astfel
rezultate la Box Office.
De exemplu, mergi la sală o dată pe săp-
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tămână timp de două ore, faci exerciţii
fizice până cazi lat și apoi îţi iei o săptămână liberă? sau mergi la sala de sport
în fiecare zi timp de 30 de minute, depunând eforturi constante și lăsând un pic
de energie în rezervor?
Același lucru este valabil și în afaceri. Nu
căutaţi mai departe decât cel mai important motiv ce a condus la succesul marilor francize (și companii) precum McDonald’s și Starbucks. Au cel mai bun produs
de pe piaţă? Nu, de departe. Dar clienţii
se pot baza pe obţinerea unei „experienţe
consistente” de fiecare dată.
Plecând de la exemplele de mai sus, combinând consistenţa și calitatea, atunci
putem crea companii legendare, precum
Apple. Asta pentru că unul dintre cele
mai mari importante motive pentru utilizarea produselor Apple este: „Funcţionează”. Acesta este un alt mod de a spune
că este consecvent și de încredere. Când
adăugăm obsesia pentru brandul Apple
cu designul și componentele de calitate obţinem cea mai mare companie din
lume, cu o bază de fani gigantică.
Există pe piaţă computere mai bune decât Apple? Probabil. Sunt companiile
care fac aceste computere mai bune în
comunicarea rezultatelor lor consistente?
Dacă ar fi, cu certitudine Apple ar avea
probleme majore.
Exemplele sunt nesfârșite, dar remarcăm
cum consistenţa este recompensată mai
mult decât orice abilitate reală.
Pentru ca potenţialii cumpărători ai abilităţilor de care dispunem să ia contact cu
noi trebuie, în primul rând, să ne facem
treaba, chiar și atunci când nu avem chef
— sau mai ales atunci.
SFATURI
1. Nu vă mai conentraţi asupra rezul-

tatelor pe termen scurt
Viaţa nu este un cuptor cu microunde.
Este un aragaz cu foc domol. Dacă aţi încercat o friptură gătită în ambele variante, știţi care este mai gustoasă.
2. Faceţi planul în scris și raportaţi-vă
zilnic la el
Coerenţa este o prioritate deci este util să
ai un plan scris, cu cele mai importante
activităţi. Astfe, vă menţine pe drumul
cel bun și a vă concentra asupra elementelor critice.
3. Creaţi reguli
Regulile ce ne ajută să ne menţinem consecvenţi trebuie să fie simple, fără echivoch și nenegociabile
4. Obiceiuri, nu obiective
Dacă atingerea obiectivelor ar fi menită
să fie ușoară, toată lumea ar avea un zid
de trofee și o viaţă perfectă. Însă cea mai
sigură modalitate de a-ţi atinge obiectivele nu este de a le urmări, ci de a-ţi crea obiceiurile potrivite care te duc automat spre
obiectivele, aproape fără efort.
5. Urmăriţi-vă progresul.
Ceea ce măsurăm, se îmbunătăţește.
Chiar dacă ieșiţi din calea pe care v-aţi
propus-o, dacă vă urmăriţi progresul, vă
veţi reaminti cât de departe aţi ajuns.
6. Procesul, nu progresul
Întrucât suntem dependenţi de satisfacţii și rezultate instantanee, procesul prin
care ajungem la ce ne dorim poate fi dificil. Dar este mai ușor atunci când sărbătorești mici victorii și te mândrești cu calea
pe care te afli, indiferent de unde te duce.
Avantajul acestei mentalităţi este că veţi
ajunge mult mai departe, deoarece veţi fi
deraiat mult mai puţin. Este similar cu
povestea broaștei ţestoase și a iepurelui.
Broasca ţestoasă a fost lentă dar consistentă și astfel a ajuns sa câștige cursa. 

NOU
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Liniștirea minţii

Un neurolog știe cum să ne
potolim mintea, din zumzetul
ei necontenit. V-aţi blocat într-o
buclă de gândire negativă?
Soluţia este mai simplă decât
probabil credeţi!

M

intea noastră este un loc zgomotos și, de multe ori, acesta
este un lucru bun. Dacă visăm
cu ochii deschiși, în timpul zilei, conform știinţei, este un semn de inteligenţă superioară și acest proces ne poate
face mai creativi. Reflectarea la problemele noastre și disecarea soluţiilor sunt
unele dintre cele mai bune modalităţi de
a merge mai departe în viaţă (chiar dacă
nu cele mai plăcute feluri de a-ţi petrece
timpul).
Deseori, toate acele discuţii din capul
nostru devin distructive — ne blamăm
fie și pentru cel mai mic eșec al nostru,
ne vorbim de riscurile sensibile pe care ar
trebui să ni-le asumăm sau ne blocăm în
bucle nesfârșite de îngrijorări, temeri sau
presupuneri care nu duc nicăieri. Acest
tip de zgomot mental nesănătos este unul
dintre efectele vieţii cotidiene cel mai puţin luat în considerare de noi toţi, considerându-l un "zgomot de fond" normal, o
expresie a propriei conșiinţe, un fapt.
În realitate, clevetitul interminabil al
vocii noastre interioare nu este altceva
decât o modalitate a creierului de a ne
proteja, o sumă de acţiuni mentale invo-
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luntare, prin care raţiunea încearcă din
răsputeri să găsească răspunsuri la orice.
Pentru a face o analogie, este cam același
lucru pe care l-ar face laptopul nostru,
dacă i s-ar conferi capacitatea de a încerca să înţeleagă toate informaţiile pe
care le tranzacţionăm prin el, zilnic — ar
considera că este de datoria sa să clarifice
orice nuanţă a vieţii noastre online: de la
a explica de ce am salvat o imagine care
ne-a plăcut, la motivul pentru care căutăm, un sinonim, la cauza care ne face să
citim o știre și, apoi, o comentăm online
cu prietenii... Un șir infinit de posibile cauzalităţi, o panoplie uriașă de posibilităţi.
Acum, sărind de la creierul artificial, la
minte remarcăm, cu deplină îngrijorare,
că la dispoziţia propriului creier punem,
inconștient, o sumă colosală de informaţii, zilnic, și asta pentru că informaţiile
pe care le trăim clipă de clipă sunt multi-dimensionale, provenind concomitent
de la văz, auz, miros, simţ tactil la care se
adaugă interpretarea cognitivă personală
a acestora. Deci, cum ne liniștim mintea?
CE AR FACE BATMAN?
Neurologul Richard Kross explică faptul
că atunci când ne blocăm într-o rutină
mentală, reșapând aceleași griji mereu,
fără a ajunge la nicio concluzie sau consolare utilă, avem nevoie să punem în mod
conștient distanţă emoţională între noi
și tot ceea ce ne frământă. Este greu săţi dai seama cum să rezolvi o problemă
atunci când ești foarte supărat, "la cald"
sau s[ mesteci mereu aceeleași informaţii

(trebuie spus că memorăm cu exactitate
fapte, întâmplări sau acţiuni, cel mult
trei săptămâni, însă dacă ne repetăm un
anumit punct de vedere personal acesta
devine propria realitate). Tot ce trebuie
să facem ca să oprim vocea interioară să
repete aceleași concepte este să schimbăm persoana. Practic, înlocuind "Eu" cu
"El/Ea", în naraţiunea din propria minte,
depersonalizăm întreaga problemă ce ne
frământă. „Știm că este mult mai ușor
să oferim sfaturi altora decât să ne dăm
sfaturi nouă înșine. Astfel, am învăţat
că limbajul (chiar și vocea interioară) ne
oferă un truc pentru a găsi soluţii la chestiunile care ne macină”, explică Kross.
„Acest instrument vă oferă un anumit
spaţiu mental, o anumită distanţă psihologică faţă de probleme, ceea ce vă ajută să
vă oferiţi sfaturi mai constructive despre
cum să faceţi faţă unei situaţii.” Pentru
a valida cele de mai sus, într-un studiu,
copii au fost întrebaţi cum ar rezolva Batman o problemă, iar aceștia au găsit soluţii mai constructive și mai creative decât
în situaţia în care au fost întrebaţi cum
ar rezolva ei aceeași chestiune. Cât timp
eliminăm propria persoană dintr-un context care ne ocupă mintea, putem reduce
semnificativ temperatura emoţiilor noastre și putem găsi mai ușor o cale de a opri
gândurile supărătoare. „Avem capacitatea de a ne reîncărca, natural, redirecţionându-ne atenţia asupra lucrurilor pe
care le considerăm interesante, dar nu necesită o putere de procesare importantă,
pentru a le înţelege”, conchide Kross. 
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258+8+17 CULORI
B

eeple este un artist.
Realizează artă digitală și creează
imagini bizare, hilare, deranjante
și uneori grotești. Transcede cultura pop, tehnologia și teroarea post-apocaliptică. Beeple are 2,1 milioane de urmăritori pe Instagram. Lucrările sale au
fost prezentate în pauza Super Bowl. Nu
are nicio simeză, nu are niciun agent, nu
cunoaște niciun curator. Și totuși, în decembrie trecut, prima licitaţie extinsă a
artei sale a încasat 3,5 milioane de dolari
într-un singur weekend. Banii au ajuns la
Mike Winkelmann, 39 de ani, tatăl a doi
copii, soţul unei învăţătoare, rezidenţi în
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Charleston, Carolina de Sud.
Mike Winkelmann este Beeple. Licitaţia
de care aminteam l-a făcut nu doar celebru și bogat, l-a transformat în zeitatea
crypto-artei, spre care toţi se uită acum
transfiguraţi. În oglindă, Beeple, nu a
avut nervii necesari să urmărească, în direct la licitaţia în care s-au tranzacţionat
lucrările sale...
Crypto-arta a devenit senzaţia Internetului, în doar câteva luni și pentru că artiștii
care vând își autentifică lucrările folosind
tehnologia blockchain, asociindu-le cu token-uri NFT (non-fungible token).
Beeple nu e vreun artist capricios și înfumurat — vecinii lui habar nu au cu ce se
ocupă, deși vorbesc mereu. La portretul să
contribuie asemănarea cu un soi de Bill Gates plin de viaţă și pasiune. Beeple e inteligent, pe fază și are umor, calităţi pe care le
înţelegem din creaţiile sate digitale. Unele
par prea fruste, prea directe, însă, undeva
între biţii ce le alcătuiesc s-a strecurat virusul sarcasmului, umorului rafinat.
Artistul nu face artă de ieri și nici nu i
s-a descoperit talentul acum — în 2018,
Winkelmann a primit un mesaj de la directorul artistic al Louis Vuitton, Nicolas
Ghesquière. Vuitton spera să tipărească
digital o parte din arta lui Winkelmann,
într-o colecţie ce debuta într-un spectacol
la Luvru. „Am fost capturat imediat de
universul futurist al lui Beeple”, a spus
Ghesquière, care a colaborat ulterior cu
Winkelmann la vitrine digitale pentru
unele dintre buticurile globale Vuitton.
„Opera sa rezonează puternic cu lumea de
astăzi.” Vuitton a plătit lui Winkelmann
o taxă forfetară, dar artistul nu credea
nimic din toate întâmplări, până când nu
s-a trezit Luvru, în primul rând de lângă
podium, lângă Cate Blanchett. Primul
model care a început defilarea, purta una
dintre imaginile create de el, imprimată
pe rochie. 
INstagram: #beeple _ crap
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N

u prea îmi place să mă recomand
drept artist, chiar dacă trăiesc
din asta. Sună prea pretenţios.
Eu desenez. Am început de mic,
haotic, pe hârtie, bănci, pereţi, cartoane,
pânze, orice îmi cădea sub mână. Ordine
a început să se facă atunci cînd am schimbat suportul și am trecut la piele. Tatuatul
mi-a oferit o formă de disciplină și o foame
de a deveni mai bun, am înţeles că desenul
poate schimba vieţi!
Acum mă găsesc iar în faţa foii și a pânzei
și încerc să adun ce am învăţat și înţeles
anii ăștia într o formă care, sper eu, că
poate fi interesantă și plăcută. Văd desenul ca un mod de comunicare complex
și poate din cauza asta am ales să ma exprim într un mod mai abstract. Scoţând
subiectul — sau mai degrabă distrugându-i orice trăsătură fizica ce l-ar putea
identifica ca ceva concret, sper să folosesc
un limbaj universal, ce poate transcende
generation gaps, locaţia geografică, sex,
orientare sexuala, etc.
O imagine care să te facă să gândești, nu
doar să iţi excite simţurile. Tot din acest
motiv evit culorile și folosesc doar negru.
Spre deosebire de picturi (care sunt destul
de libere și gesturale), în desen îmi place
să fiu foarte precis, chirurgical. Sunt un

30 aperta_martie/2021

maniac. Folosesc linere negre pentru contrastul care îl oferă. Cele de la Molotow
sunt excelente, nu se decolorează în timp,
vârful ţine mult și pigmentul e un negru
plăcut, fără tonuri albăstrui sau verzui.
Permanenţa lor, faptul că nu pot șterge ori
corecta îmi oferă o plăcere border-line cu
masochismul tocmai pentru că mă obligă
să fiu sigur, precis, disciplinat — eh in real
life, sunt destul de punkist.
Deci. Eh sunt Stag23. Eu desenez. Dacă
v-am făcut curioși, vă aștept pe profilul
meu de Instagram și, dacă vă încântă,
sunt open for commissions, collaborations și anything else care implică love, mutual respect și cash pi presh :) 
INstagram: @23 _ stag _ 23
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Viromul uman

T

rilioane de viruși sălășluiesc prin
corpul prin corpul nostru, chiar
acum. Ne străduim din răsputeri să evităm infecţia virală,
dar dacă unii viruși sunt esenţiali pentru
funcţionarea corpului nostru?
Probabil aţi auzit de microbiomul uman,
colecţia de microorganisme, cum ar fi
bacteriile și ciupercile, cu care ne împărţim corpul . Dar cât știim despre „virom”?
Este suma tuturor virușilor din corpul
nostru, găsiţi în fiecare ţesut de la sângele
nostru, în creier și chiar împletit în codul
genetic din celulele noastre.
Virușii sunt cele mai numeroase organisme de pe Pământ. Deși se crede că avem
aproximativ același număr de celule
bacteriene ca celulele umane din corpul
nostru (în jur de 37 trilioane), probabil că
avem din nou cel puţin 10 ori mai multe
particule de virus. Mulţi dintre acești viruși sunt implicaţi în procese esenţiale ale
corpului, care fac parte din ecosistemul
nostru interior. Putem afirma aproape cu
certitudine că nu am putea supravieţui
prea mult dacă toţi virușii ar dispărea.
Cu toate acestea, mai avem un drum lung
de parcurs înainte de a ne apropia de a înţelegerea exactă a majorităţii acestor viruși
sau, de fapt, ceea ce sunt chiar majoritatea
dintre ei. S-a estimat că până acum domeniul virologiei a explorat doar aproximativ
1% din diversitatea virală existentă.
Majoritatea virușilor rămân nedescoperiţi și sunt denumiţi de unii oameni de
știinţă ca „materie întunecată virală”.
În ciuda acestui fapt, ele apar prin toate
părţile corpului nostru. Un studiu condus
de dr. Kei Sato de la Universitatea din To-

32 aperta_martie/2021

kyo, publicat în iunie 2020, a descoperit
viruși în ţesuturile umane, inclusiv creier, sânge, rinichii și ficatul.
Echipa lui Sato a dorit să cuantifice aceste virusuri pentru a crea un „atlas” viral
al ţesutului uman. Au făcut acest lucru
prin referenţierea încrucișată a datelor
secvenţei ARN faţă de bibliotecile existente de genomi virali, dar acest lucru însemna că acestea nu puteau explica decât
puţini viruși bine cunoscuţi care se aflau
deja în acele biblioteci.

NE SUNT VIRUȘII INAMICI?
Sato spune că acest lucru înseamnă că
există în prezent o tendinţă de căutare
a virușilor cunoscuţi care sunt în mare
parte dăunători, cei cunoscuţi ca „patogeni”. El explică: „Pe lâgă martkerii din
bibliotecile noastre de referinţă genetică,
este dificil să colectăm probe în ţesuturi
sănătoase dincolo de intestin, ceea ce
înseamnă că este posibil să ne lipsească
mulţi viruși inofensivi sau chiar potenţial benefici.” Este ușor să vă gândiţi la viruși ca la intruși străini răuvoitori. După
ce a intrat în contact cu suprafaţa unei celule umane, un virus își injectează codul
ADN sau ARN, deturnând utilajele celulei, transformându-l efectiv într-o fabrică
pentru a produce noi viruși.
Dacă vă imaginaţi un virus acum, s-ar
putea să vă imaginaţi coaja proteică asemănătoare unei nave spaţiale, numită
„capsidă”, pe care o folosesc pentru a se
transporta între celule. S-ar putea să vedeţi coronavirusul responsabil pentru
pandemia COVID-19, SARS-CoV-2, cu
„coroana” sa de vârfuri care acoperă suprafaţa capsidei.

De exemplu, virusurile pot fi transmise
printr-o gamă foarte largă de mecanisme. Pentru unii, numiţi retrovirusuri
endogene, ADN-ul viral trece direct între
celulele umane, deoarece acestea sunt
integrate în cromozomi. De fapt, 8% din
genomul nostru uman este compus din
aceste retrovirusuri endogene.
Doar o mică parte — mai puţin de 2%
—din codurile noastre de ADN pentru
producerea directă a moleculelor de proteine (într-un

proces cunoscut sub numele de transcripţie), iar biologii credeau că
restul este nefuncţional — unii chiar l-au
numit „ADN inutil”. Acum, o mare parte
din acest ADN este considerat a fi derivat
din inserţiile anterioare de virus și am
descoperit că este extrem de important
pentru reglarea transcrierii altor gene.
O genă utilizată în dezvoltarea placentei
umane este împrumutată de la un retrovirus endogen unde a evoluat mai întâi
pentru a produce proteine care fuzionează celulele gazdă împreună. Prin trecutul
nostru evolutiv, acest proces de recoltare a genelor de peste arborele vieţii pare
să fi avut loc de multe ori. S-a sugerat că
aproximativ 145 din cele 20.000 de gene
ale noastre au apărută din acest transfer
orizontal de gene. Transferând astfel moleculele genetice între diferite specii, virușii leagă efectiv arborele evolutiv într-o
reţea complexă.
Cu toate acestea, virușii au adesea o presă proastă, deoarece cei bine mediatizaţi
au efecte nocive provocând boli graveprecum SIDA, Ebola, varicela și, desigur, COVID-19. De fapt, încă nu înţelegem modul
în care majoritatea virușilor ne afectează
și simbioza cu aceștia. 
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este
conștinţa
omniprezentă

C

e au în comun gustul delicios al
unui aliment preferat, durerea
ascuţită provocată de o carie,
la un dinte, plinătatea după o
masă îmbelșugată, trecerea lentă a timpului atunci când așteptăm, amestecul
de vitalitate, colorat cu anxietate, chiar
înainte de un eveniment competitiv?
Toate sunt experienţe distincte și, ceea ce
le leagă, este faptul că toate sunt stări subiective și toate sunt simţite în mod conștient. Contabilizarea naturii conștiinţei
pare evazivă, mulţi susţinând că nu poate
fi deloc definită, dar esenţa ei este, de fapt,
simplă. Iată: Conștiinţa este experienţă.
Conștiinţa, conform noilor definiţii, care
nu disociază sentimentele de ceea ce trăim, practic, este orice experienţă, de la
cea mai banală la cea mai exaltată. Luată
colectiv, conștiinţa este realitatea trăită,
este sentimentul vieţii în sine.
Dar cine altcineva, în afară de mine, are
experienţe? Și, cât de răspândită este
conștiinţa în Univers? Cât de departe își
extinde conștiinţa stăpânirea în copacul
vieţii, este dificil de apreciat, pe măsură
ce speciile ne sunt tot mai diferite.
O linie de argumentare duce principiile teoriei informaţiei integrate (TII) la
concluzia lor logică. Un anumit nivel de
experienţă poate fi găsit în toate organismele, se spune, inclusiv în Paramecium
și în alte forme de viaţă unicelulare. Într-adevăr, potrivit TII, care își propune să
definească cu precizie atât calitatea, cât
și cantitatea oricărei experienţe conști-
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ente, experienţa nu poate fi limitată nici
măcar la entităţi biologice, ci s-ar putea
extinde și la sistemele fizice neevoluate,
presupuse anterior a fi fără inteligenţă -o concluzie parcimonioasă despre posibilul machiaj al Universului.

CÂT DE RĂSPÂNDITĂ ESTE CONȘTIINŢA
ÎN ARBORELE VIEŢII?
Relaţia evolutivă dintre bacterii, ciuperci,
plante și animale este vizualizată în mod
obișnuit folosind metafora arborelui vieţii. Toate speciile vii, indiferent dacă sunt
muște, șoareci sau persoane, se află undeva la periferia copacului, toate adaptate
în mod egal la nișele lor ecologice.
Fiecare organism viu coboară într-o linie
neîntreruptă din ultimul strămoș universal comun al vieţii planetare. Această
specie ipotetică a trăit acum un incomprehensbil de 3,5 miliarde de ani, situându-se în centrul mandalei copacului vieţii. Evoluţia explică nu numai structura
corpurilor noastre, ci și constituţia minţii
noastre —
 pentru că nu primesc o dispensa specială.
Măsura în care conștiinţa este împărţită în întregul regn animal, darămite în
întregul domeniu vast al vieţii, este deocamdată dificil de stabilit. Ultimul strămoș comun universal al tuturor vieţuitoarelor este în centru, radiind spre exterior.
Având în vedere asemănările la nivel
comportamental, fiziologic, anatomic, de
dezvoltare și genetic dintre Homo sapiens
și alte mamifere, nu avem niciun motiv
să ne îndoim că noi toţi experimentăm

?

sunetele și priveliștile, durerile și plăcerile vieţii, deși nu neapărat cu aceeași
intensitate. Cu toţii suntem supuși acelorași cauzalităţi: să mâncăm și să bem, să
procreăm, să evităm rănirea și moartea;
ne reâncărcăm cu razele soarelui, căutăm
compania semenilor, ne temem de prădători, dormim și visăm.
În timp ce conștiinţa mamiferelor depinde de un neocortex funcţional cu șase
straturi, acest lucru nu implică faptul că
animalele fără un neocortex nu se simt.
Din nou, asemănările dintre structura,
dinamica și specificaţia genetică a sistemelor nervoase ale tuturor tetrapodelor
— mamifere, amfibieni, păsări (în special
corbi, papagali) și reptile — ne permite
să concluzionăm că și ei experimentează lumea, asemănător nouă. O deducţie
similară poate fi aplicată și pentru alte
creaturi cu coloană vertebrală, cum ar fi
peștii.
Dar de ce să fim șovini cu vertebrate? Arborele vieţii este populat de o mulţime de
nevertebrate care se mișcă, își simt mediul, învaţă din experienţa anterioară,
afișează toate capcanele emoţiilor, comunică cu ceilalţi — insecte, crabi, viermi,
caracatiţe și așa mai departe.
De exemplu, albinele melifere pot recunoaște feţele, pot comunica surorilor localizarea și calitatea surselor de hrană
prin "dansul" lor tridimensional, în zbor,
și pot naviga prin labirinturi complexe cu
ajutorul unor indicii pe care le stochează în memoria pe termen scurt. Un par-
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fum dispersat
într-un stup,
poate declanșa
o revenire la locul în care albinele au întâlnit
anterior acest
miros — un tip
de
memorie
asociativă de bază, caracteristică și nouă,
oamenilor. Albinele au abilităţi colective
de luare a deciziilor care, în eficienţa lor,
fac de rușine orice comitet academic.
Acest fenomen „înţelepciunea mulţimii”
a fost studiat în timpul roiului, când o
regină și mii ei de lucrători se despart
de colonia principală și aleg un nou stup
care trebuie să satisfacă multiple cerinţe
cruciale pentru supravieţuirea grupului.
Bondarii, de exemplu, pot învăţa să folosească un instrument după ce au văzut
cum alte albine le folosesc.
Charles Darwin, într-o carte din 1881 despre viermi de pământ, a vrut „să afle cât
de mult au acţionat viermii în mod conștient și câtă putere mentală au manifestat”.
Studiind comportamentele lor de hrănire,
Darwin a ajuns la concluzia că nu există
un prag absolut între animalele complexe
și simple care să atribuie puteri mentale
superioare unuia, dar nu celuilalt.
Desigur, bogăţia și diversitatea conștiinţei animale se vor diminua pe măsură
ce sistemul lor nervos devine mai simplu și mai primitiv, transformându-se
în cele din urmă într-o reţea neuronală
slab organizată. Pe măsură ce ritmul ansamblurilor subiacente devine mai lent,
dinamica experienţelor organismelor va
încetini, de asemenea.
Experimentarea conștientă a lumii înconjurătoare necesită un sistem nervos?
Nu știm. S-a afirmat că plantele și copacii, pot comunica între ei în moduri neașteptate și că se adaptează și învaţă. Desigur, toate acestea se pot întâmpla fără
prezenţa conștiinţei.

osar

CONȘTIINŢA ÎN UNIVERS
TII oferă posibilitatea unui raţionament
diferit. Teoria răspunde cu exactitate la
întrebarea cine poate avea o experienţă:
orice cu un maxim non-zero de informaţii
integrate; orice lucru care are puteri cauzale intrinseci este considerat un întreg.
Ceea ce simte acest întreg, experienţa sa,
este dată de structura sa cauză-efect maxim ireductibilă. Cât de mult există, este
dat de informaţiile sale integrate.
Cu alte cuvinte, teoria nu stipulează că
există un anumit prag magic pentru ca
experienţa să se activeze. Gradul de conștiinţă este măsurat în schimb cu Φ sau
phi. Dacă phi este zero, atunci sistemul
nu există pentru sine; orice Φmax mai
mare decât zero există pentru sine, are o
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vedere interioară și are un anumit grad
de ireductibilitate — cu cât este mai mare
acest număr, cu atât este mai conștient.
Și asta înseamnă că există o mulţime de
Întreguri acolo.
Cu siguranţă, aceasta include oamenii și
alte mamifere cu neocortex, despre care
știm clinic că sunt substratul experienţei. Dar peștii, păsările, reptilele și amfibienii posedă, de asemenea, un telencefal
— cea mai mare și mai dezvoltată parte
a creierului — care este legată evolutiv de
cortexul mamiferelor. Având în vedere
complexitatea circuitului însoţitor, puterea cauzală intrinsecă a telencefalului
este probabil să fie ridicată.
Când luăm în considerare arhitectura
neuronală a creaturilor foarte diferite
de noi, cum ar fi albina, ne confruntăm
cu o complexitate neuronală vastă și neîmblânzită — aproximativ un milion de
neuroni într-un volum de mărimea unui
bob de mac, o densitate a circuitului de 10
ori mai mare decât cea a neocortexului
nostru de care suntem atât de mândri. Și
spre deosebire de cerebelul nostru, corpul în formă de ciupercă al albinei este
puternic conectat recurent. Este probabil
ca acest creier mic să formeze o structură
cauză-efect maxim ireductibilă.
Informaţiile integrate nu se referă la procesarea intrare-ieșire, funcţie sau cogniţie, ci la puterea intrinsecă cauză-efect.
Eliberându-ne de mitul conform căruia
conștiinţa este intim legată de inteligenţă, teoria este liberă să arunce cătușele
sistemului nervos și să localizeze puterea
cauzală intrinsecă în mecanisme care nu
calculează în niciun sens convenţional.
Un exemplu este cel al organismelor unicelulare, cum ar fi Paramecium, animalele descoperite la sfârșitul secolului al
XVII-lea. Protozoarele se propulsează
prin apă prin mișcări de unduitoare ale
filamentelor, evită obstacolele, detectează mâncarea și afișează răspunsuri adaptive. Datorită dimensiunii lor minuscule
și a habitatelor ciudate, nu le considerăm
ca fiind conștiente. Dar ne contestă presupoziţiile. După un studiu îndelungat asupra comportamentului acestui organism,
putem presupune că dacă Amoeba ar fi un
animal mare, astfel încât să intre în experienţa de zi cu zi a fiinţelor umane, comportamentul său ar fi înţeles imediat cu
stări de plăcere și durere, foame, dorinţă
și altele asemenea, exact pe aceeași bază
în care atribuim aceste lucruri câinilor.
Să călătorim mai departe în ramurile
copacului vieţii, trecând de la biologie la
lumile mai simple ale chimiei și fizicii și
să calculăm puterea cauzală intrinsecă a
unei molecule de proteine, a unui nucleu
atomic sau chiar a unui singur proton.
Conform modelului standard din fizică,
protonii și neutronii sunt compuși din
trei quarci cu sarcină electrică fracţiona-

tă. Quarcii nu sunt niciodată observaţi
singular. Prin urmare, este posibil ca atomii să constituie un Întreg ireductibil, un
minim de materie. Cum te simţi să fii un
singur atom în comparaţie cu aproximativ 1026 de atomi care alcătuiesc un creier uman? Pentru a vă înfășura mintea
în jurul acestei posibilităţi care încalcă
sensibilităţile culturale occidentale, luaţi în considerare o analogie instructivă.
Temperatura medie a Universului este
determinată de lumina remanentă Big
Bang-ului, radiaţia cosmică de fundal cu
microunde. Pătrunde uniform spaţiul la
o temperatură efectivă de 2,73° peste zero
absolut. Dar faptul că temperatura este
diferită de zero implică o cantitate mică
de căldură corespunzătoare în spaţiul
profund. Aceasta implică, desigur, o mică
posibilitate de a experimenta conștient
mediu, dar nu imposibilă.
Predicţia modelului TII, că mentalul este
mult mai răspândit decât se presupune în
mod tradiţional, rezonează cu o școală de
gândire veche: panpsihismul.
MULTE LUCRURI SUNT ÎNSUFLEŢITE
Comună panpsihismului în diversele
sale înfăţișări este credinţa că sufletul
(psihicul) este în orice (pan) și este omniprezent; nu numai la animale și plante,
ci până la constituenţii finali ai materiei — atomi, câmpuri, corzi sau orice altceva. Panpsihismul presupune că orice
mecanism fizic fie este conștient, fie este
format din părţi conștiente, fie face parte dintr-un întreg conștient mai mare.
Acest lucru elimină elegant necesitatea
de a explica modul în care mentalul iese
din fizic și invers. Ambele coexistă.
Dar frumuseţea panpsihismului este
stearpă. În afară de a pretinde că totul are
atât aspecte intrinseci, cât și aspecte extrinseci, nu are nimic constructiv. Unde
este diferenţa experienţială între un
atom singuratic care se învârte în spaţiul
interstelar și sute de trilioane de trilioane
alcătuind un creier uman sau nenumăraţii atomi care alcătuiesc o plajă de nisip?
Panpsihismul tace la astfel de întrebări.
TII împărtășește multe perspective cu
panpsihismul, începând cu premisa fundamentală conform căreia conștiinţa
este un aspect intrinsec, fundamental al
realităţii. Cel mai important, totuși, TII
este o teorie știinţifică, spre deosebire de
panpsihism.
TII prezice relaţia dintre circuitele neuronale și cantitatea și calitatea experienţei, cum să construiești un instrument
pentru detectarea acesteia, experienţa
pură (conștiinţa fără conţinut), de ce anumite părţi ale creierului o au și altele nu
(cortexul posterior faţă de cerebel), de ce
au evoluat creierele cu conștiinţă la nivel
uman și de ce computerele convenţionale
au doar o mică parte din el. 
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