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S� neid�  Pen Romania 
susţine educaţia copiilor 
din SOS Satele Copiilor 
România. Ajută-i şi tu 
să viseze la un viitor mai 
bun, cu SMS la 8844, 
mesaj MAMA. Intră 
aici, pentru detalii:
www.sos-satelecopiilor.ro/cum-poti-ajuta/
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Schneider
Paint-It

Numele meu este Cioiu Ana, pseudonimul 
An, am 17 ani și sunt elev al liceului de arte 
"Constantin Brăiloiu", secţia arte plastice, 
din Târgu-Jiu. Îmi place să fac schiţe de 
observaţie, dar și compoziţii cu diferite teme, 
în tehnică mixtă.
Am abordat tema Concursului "Brâncuși 
Day", organizat anual de Molotow România, 
introducând motive și simboluri ale creaţii-
lor lui Constantin Brâncuși în lucrarea mea 
"Chakre Brâncușiene" unde am reprezentat 
cele 7 chakre, fiecare având drept simbol o 
parte din lucrările sculptorului. De sus în jos:
Crown Chakra - "Regele regilor"
Third Eye Chakra - Ochiul Domnișoarei 
Pogany
Throat Chakra - bucată din schiţele lui 
Brâncuși
Heart Chakra - Simbol Poarta Sărutului
Solar Plexus Chakra - bucată din schiţele lui 
Brâncuși
Sacral Chakra - "Frunza de stejar a lui 
Brâncuși"
Root Chakra - Scaun Masa Tăcerii  
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CIOIU ANA, "CHAKRE  BRÂNCUȘIENE" - LUCRAREA CÂȘTIGĂTOARE

BRÂNCUSI DAY,
FOR A MONTH!

˛

 #MakersLine

https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product
https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product
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PREMIUM BELTON
258+8+17 CULORI

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

eature
a POWERED BY

După ce ediţia de anul trecut s-a bucurat de 
un real succes printre pasionaţii de stic-
kere, Bucharest Stickerz Fest revine cu 
un concept îmbunătăţit pentru a crește 

comunitatea de artiști români care fac stickere și 
de a o conecta cu publicul său.
Evenimentul va avea loc pe19 mai la terasa Lokal, 
care va fi ,,bombardată’’ cu stickere și paste-ups 
trimise de artiști din toată lumea, pentru a crea o 
expoziţie neconvenţională permanentă.
Dacă în 2021 doar 10% din cei peste 600 de artiști 
care au trimis stickere au fost români, anul acesta 
intenţia este de a convinge cât mai mulţi artiști 
români să își îndrepte atenţia spre forme de artă 
stradală mai puţin folosite în România: stickere și 
paste-ups.
A fost lansat un Open Call internaţional , cu 
o concentrare mai mare pe creativii români 
decât anul trecut, mai multe detalii pe pagina 
de Instagram Bucharest Stickerz Fest și email 
alternative_bucharest@yahoo.com. Doritorii au 
și o reducere de 20% dacă aleg să printeze la unul 
dintre partenerii festivalului: The Plot, Sticker 
Republic sau Sticărești.
Două ateliere de creat stickere vor fi organizate în 
cadrul evenimentului:
Stencil –  cu sprijinul Molotow România 
Digital – cu sprijinul Wacom România
Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile la 
adresa de email anterior menţionată
Din dorinţa de a susţine artiști români aflaţi la 
început de drum, pentru prima dată în cadrul 
festivalului va exista un graffiti live act, susţinut 
de Sergiu Georgian Mazerschi, artist multidisci-
plinar și profesor la liceul de Arte Plastice ,,Romu-
lus Ladea’’ din Cluj Napoca și doi dintre elevii săi, 
parte din ,,Comunitatea 156’’. Aceștia vor desena 
un perete din locaţie, după un concept propriu.
Colecţionarii de stickere vor putea face schimb 
între ei iar doritorii vor putea alege din mii de 
stickere pentru a și le pune gratuit pe obiecte per-
sonale. Ţinând cont și de evenimentele nefericite 
care se petrec la graniţa României, va exista și o 
licitaţie cu obiecte ,,bombardate’’ cu stickere, veni-
turile obţinute fiind direcţionate către victimele 
războiului din Ucraina. 

Bucharest Stickerz Fest este un eveniment 
produs de Alternative Bucharest, un proiect ce 
promovează arta stradală din București.
Powered by Molotow România
Supported by Wacom România
Printed by The Plot, Sticker Republic, Sticărești

https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product


aprilie/2022_aperta  98  aperta_aprilie/2022

Showcase
a

ONE4ALL
GAMA ACRYLIC

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO

ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

Italienii sunt cunoscuţi pentru 
dragostea pentru cafea, dar în timp 
ce majoritatea se bucură de clasicul 
espresso pentru gustul său, artista 

Giulia Bernardelli îl apreciază pentru 
potenţialul său creativ. Ea transformă ca-
feaua vărsată în opere de artă care arată 
ca niște picturi detaliate, în acuarelă.
Călătoria creatoarei, ce și-a legat desti-
nul artistic de cafea a început absolut 
întâmplător, așa cum bănuiţi, cu un mic 
accident: într-o bună zi, ea a vărsat cafea 
pe foaie, în timp ce lucra la un desen. Dar, 
în loc să încerce să cureţe, Bernardelli a 
luat o lingură și a folosit-o pentru a ghida 
lichidul maroniu, producând rezultate 
asemănătoare tehnicii acuarelei, în 
tonuri sepia foarte interesante.

Astăzi, Bernardelli continuă să folo-
sească linguri în locul unei pensule, dar 
utilizeazăe și beţișoare de chibrit pentru 
a obţine detaliile complicate. De la schiţe 
arhitecturale până la studii ale chipului 
uman, Bernardelli se inspiră de pretu-
tindeni. Ea recreează chiar capodoperele 
Renașterii italiene, în stilul ei de artă 
a cafelei: a „pictat” Mona Lisa, Creaţia 
lui Adam și Nașterea lui Venus folosind 
cafea vărsată, în loc de culori.  
INSTAGRAM: @bernulia

OPERE DE ARTĂ
CU CAFEA VĂRSATĂ

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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Bénédicte Picollilo este o artis-
tă inspirată, cu un stil ușor de 
identificat prin originalitate — ea 
reinterpretează picturi clasice, 

aducându-le în actualitate (și realitate). 
Ultima ei colecţie de lucrări, intitulată 
„Rhapsodie Bohémienne”, o are ca figură 
centrală pe Sfânta Rita, pictată iniţial 
de maestrul din Florenţa, Carlo Dolci 
(1616-1686). Figurile renascentiste și 
stilul aparte al reprezentărilor din acea 
perioadă se dovedesc ideale pentru tușele 
contemporane pe care le aduce artista, 
surpriza de care avem parte, ca privitori, 
fiind că lucrările par cumva întregite și 
cu o personalitate mai clar contruată.  
INSTAGRAM: @voglio.benedicte

PICTURI CLASICE
REINTERPRETATE

https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/


aprilie/2022_aperta  1312  aperta_aprilie/2022

O echipă de fizicieni de la Universitatea 
din Arkansas a dezvoltat, cu succes, un 
circuit capabil să capteze mișcarea ter-
mică a graphenului și să o transforme 
în curent electric. „Un circuit de colec-
tare a energiei bazat pe graphen ar 
putea fi încorporat într-un cip pentru a 
furniza energie curată, nelimitată, de 
joasă tensiune pentru dispozitive sau 
senzori mici”, spune Paul Thibado, pro-
fesor de fizică și cercetător principal în 

acest proiect. Ideea de a recolta ener-
gie astfel este controversată, deoare-
ce respinge binecunoscuta afirmație 
a fizicianului Richard Feynman că miș-
carea termică a atomilor, cunoscută 
sub numele de mișcare browniană, nu 
poate funcționa. Echipa de cercetători 
a descoperit că, la temperatura came-
rei, mișcarea termică a graphenului in-
duce, de fapt, curent alternativ într-un 
circuit, fenomen considerat a fi impo-
sibil înaintea cercetăriolor.

Dintre multele dezvoltări tehnologice 
remarcabile prezentate în seria Star 
Trek, warp—drive-ul a fost una dintre 
cele mai importante idei care au atras 
atenția deopotrivă fanilor și oamenilor 
de știință, în căutare de inspirație.
Miguel Alcubierre, un fizician-teoreti-
cian, a dezvoltat în 1994 o teorie prin 
care a postulat că este posiblilă crea-
rea unei "bule în spațiu-timp" care ar 
torsiona spațiul, făcând posibile călă-
torii în cosmos, foarte diferit decât ne 
imaginam — comprimând continuu-
mul spațiu-timp din fața navei și să ex-
pandându-l, în spatele ei.
Dar ce este warp drive-ul? Se poate 
spune că unitatea warp este Sfân-
tul Graal al explorării spațiului, fiind 
descris ca un sistem de propulsie cu 
ajutorul căruia se poate călători mai 
repede decât viteza luminii. Însă, știm 

cu toții, nimic nu poate călători mai 
repede decât lumina, așa cum expli-
că teoria lui Einstein, motivul fiind că 
este nevoie de o cantitate infinită de 
energie pentru a accelera orice obiect 
la masă până la viteza luminii. Singu-
rul motiv pentru care lumina nu este 
afectată de faptul că fotonii (adică 
particulele de lumină) nu au masă.
Prin urmare, trick-ul pentru a merge 
mai repede decât viteza luminii, este 
să "îndoi spațiul", precum enunță te-
oria Alcubierre, formând o scurtătură, 
între două punce din spațiu, situate la 
distanțe enorme.Dacă cele de mai sus 
par desprinse dintr-un viitor pe care 
nu-l înțelegem prea bine, realitatea 
este că NASA nu doar că a luat teoria 
Alcubierre în serios ci se află în stadiile 
finale înaintea realizării unui prototip 
funcțional de "warp-drive Alcubierre".

în acest 
număr:

B2B:aperta.ro

@MolotowRomania
@SchneiderRomania
@CariocaRomania
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https://schneider-romania.ro/produs/stilou-schneider-glam-2021/
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Ce se întâmplă când mirosim un tran-
dafir? Cum procesează creierul nos-
tru esența parfumului său? Este ca 
un instantaneu al activității celulelor, 
suspendat în timp? Sau ca o simfonie, 
un ansamblu de celule diferite care se 
sincronizează pentru a capta aroma? 
Noi cercetări sugerează că ceva în cre-
ierul nostru le face pe ambele.
Cercetătorii au dezvoltat un model 
pentru a simula funcționarea sistemu-
lui olfactiv, rețeaua pe care se bazează 
creierul, pentru a înțelege semnalele 
olfactive. Folosind simulări compute-
rizate, ei au descoperit că un set speci-
fic de conexiuni, numite fibre centrifu-
ge, care transportă impulsuri din alte 
părți ale sistemului nervos central că-
tre regiunile senzoriale ale creierului, 
joacă un rol critic. Aceste fibre centri-
fuge acționează ca un comutator, al-
ternând între diferite strategii pentru 
a reprezenta eficient mirosurile. Când 
fibrele centrifuge erau într-o singură 

stare, celulele din cortexul piriform - 
unde se formează percepția unui mi-
ros - se bazau pe modelul de activita-
te, într-un anumit moment de timp.
Când fibrele centrifuge erau în cealal-
tă stare, celulele din cortexul piriform 
au îmbunătățit atât precizia, cât și 
viteza cu care celulele au detectat și 
clasificat mirosul bazându-se pe tipa-
rele activității creierului de-a lungul 
timpului.
Aceste procese sugerează că mintea 
noastră are răspunsuri multiple pen-
tru reprezentarea unui miros. Într-o 
strategie, creierul folosește un instan-
taneu, ca un tablou, pentru a surprin-
de trăsăturile esențiale ale mirosului. 
În cealaltă strategie, creierul ține evi-
dența tiparelor în evoluție și se adap-
tează acestora, ca și când ar interpre-
ta partitura unei simfonii.
Modelele matematice dezvoltate de 
cercetători evidențiază o caracteristi-
ca fundamentală și critică a sistemului 
nervos - nu numai diversitatea în ceea 

ce privește componentele care alcătu-
iesc creierul, ci și modul în care aceste 
componente lucrează împreună pen-
tru a ajuta creierul să experimenteze 
lumea mirosului.

Ciupercile par să vorbească într-o limbă asemănătoare oa-
menilor, fiind înregistrate având conversații, de către un 
om de știință. Ciupercile nu sunt nici plante, nici animale, 
aparținând propriului lor regat, ce include drojdiile, muce-
gaiurile și ciupercile.
Andrew Adamatzky, de la Laboratorul de calcul neconven-
țional de la Universitatea de Vest a Angliei, Bristol, a spus 
că a început să cerceteze limbajul ciupercilor din curiozita-
te și pentru că acțiunile acestora par coordonate.
El a descoperit anterior că mucegaiul prezenta abilități co-
gnitive, evidențiind vârfuri de activitate electrică, așa că a 
vrut să vadă dacă ciupercile se comportau la fel.
În cel mai recent studiu al său, Adamatzky a alăturat patru 
specii diferite de ciuperci, poziționând electrozi în preajma 
acestora, pentru a înregistra modificări ale activității elec-
trice. Surprinzător, aparatele au înregistrat fluctuații aemă-
nătoare cu modulațiile vocale, proprii vorbirii.
Adamatzky a comparat vârfurile fluctuațiilor cu cele con-
statate în limbajul uman și a găsit asemănări reușind să 
reconstruit [potențiala] sintaxă a limbajului fungic.
Studiul cercetătorului a arătat cum vârfurile seamănă cu 
grupuri de aproximativ 50 de cuvinte, lungimea cuvintelor 
fiind similară cu cea a limbajului uman.
Au existat diferențe în ceea ce privește complexitatea lim-
bajului între specii, unele având un lexic mai dezvoltat.
„Continuarea studiului ar putea revela diferențele de lim-

baj dintre specii, precum și potențialul unui sistem de gra-
matică fungică, pentru a înțelege variațiile în limbaj. Proba-
bil, cea mai importantă direcție a cercetărilor viitoare, ar fi 
să facem o clasificare amănunțită și detaliată a cuvintelor 
fungicei”, explică omul de știință.
Deocamdată, clasificarea destul de primitivă, asemănătoa-
re cu interpretarea cuvintelor într-un sistem binar, numai 
prin sumele biților și nu configurațiile exacte ale 1 și 0.
Cercetarea este însă departe de a ne pune în postura de a 
înțelege conversațiile dintre fungi — să ne amintim, deo-
camdată nu am reușit să descifrăm limbajul pisicilor și câi-
nilor, în ciuda faptului că trăim cu ei de secole.

New
a

PROCESĂM PARFUMURILE CA PE O 
SIMFONIE ȘI O PICTURĂ, TOTODATĂ

CIUPERCILE 
VORBESC 
PRECUM 

OAMENII

În curând, pe www.schneider-romania.ro

https://schneider-romania.ro
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În ultimii cinci ani, am constatat desco-
periri importante care demonstrează 
modul în care enzimele pot fi utilizate 
pentru a descompune plasticul. Acum, 
oamenii de știință au descoperit o 
nouă enzimă care descompune și mai 
eficient unul dintre elementele-che-
ie din plastic, lăsând molecule simple 
care pot fi reutilizate pentru realiza-
rea de  produse noi. În 2016, oamenii 
de știință din Japonia au descoperit o 
bacterie cu un apetit natural pentru 
plasticul PET, folosind enzime pentru 
a o descompune. Recent, cercetătorii 
de la Universitatea din Portsmouth au 
reușit apoi să creeze o versiune mai 
performantă a acestei enzime care 
devorează plasticul cu o viteză de șase 
ori mai mare. Ceea ce rămâne în urma 
acestui proces, sunt cele două compo-
nente chimice ale PET, etlenglicolul și 
tereftalatul. „Această realizare, prin 
care deconstrum plasticul în molecule 
mai simple, ce pot fi apoi utilizate de 
bacterii pentru a genera substanțe 
chimice și materiale durabile, înseam-
nă că suntem pe drumul cel bun pen-
tru a găsi soluții pentru ameliorarea 
mediului”, spune autorul studiului, 
profesorul John McGeehan.

Made in Germany
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Una dintre terapiile deosebit de 
promițătoare care apar în dome-
niul cercetării anti-îmbătrânire 
implică un set de molecule cunos-
cute sub numele de factori Yama-
naka, pe care oamenii de știință 
le-au utilizat pentru a întineri ce-
lulele îmbătrânite, pentru a de-
clanșa regenerarea musculară și 
pentru a combate glaucomul. 

Factorii Yamanaka sunt un set de patru molecule de repro-
gramate care pot reseta "ceasul molecular", în celulele cor-
pului. Această abordare a fost folosită pentru a transmuta 
celulele adulte, în celule stem, care se pot dezvolta apoi în 
diferite tipuri de celule. 
Scopul noului studiu a fost de a investiga efectele asupra 
animalelor sănătoase pe măsură ce acestea se apropiau de 
ultimele etape ale vieții, pentru a stabili nu doar dacă abor-
darea conferea beneficii anti-îmbătrânire, ci și dacă a avut 
efecte adverse, secundare, asupra sănătății. Cobaii, șoa-
reci de vârstă mijlocie, cu vârsta cuprinsă între 15 și 22 de 

luni (echivalentul cu vârsta de 50 până la 70 de ani la om), 
au fost injectați cu factori Yamanaka, iar rezultatele au fost 
extraordinare: nu numai că șoarecii nu au prezentat modi-
ficări neurologice sau ale celulelor sanguine și nici semne 
de cancer, ci în multe privințe , sistemic, erau precum ani-
male mai tinere. Modelele epigenetice, tipice organismelor 
tinere, au fost observate cu precădere la celulele pielii, care 
au putut să prolifereze și să minimizeze cicatricile și riduri-
le, o capacitate care de obicei scade odată cu vârsta.

Tipurile de mirosuri care le plac sau 
nu le plac oamenilor tind să fie comu-
ne la indivizi din medii culturale dis-
tincte, ceea ce poate sugera o bază 
evolutivă pentru preferințele noastre 
olfactive, aparent universale, spun 
oamenii de știință.
Într-un nou studiu, cercetătorii au 
cercetat preferințele indivizilor din 10 
grupuri culturale distincte — inclusiv 
un număr de popoare indigene de vâ-
nători-culegători și comunități agri-
cole tradiționale, precum și locuitori 
moderni ai metropolelor – să apreci-
eze 10 arome unice și să le clasifice.
„Am vrut să examinăm dacă oamenii 
din întreaga lume au aceeași percep-
ție a mirosului și le plac aceleași tipuri 
de arome, sau dacă cele dezirabile 
sunt ancorate în preferințe culturale”, 
spune neurologul Artin Arshamian 
de la Institutul Karolinska din Suedia.
Cercetătorii au călătorit în lungul și 
latul Pământului, corelând date din 
munca de teren în mai multe me-
dii culturale, reprezentând diverse 
moduri de subzistență în Thailanda, 

Mexic, Ecuador și SUA, la populații 
ce trăiesc în medii geografice foar-
te diferite precum deșerturi, păduri 
tropicale, climă montană, regiuni de 
coastă etc.
În fiecare zonă, participanților – pes-
te 280 de persoane în total – li s-au 
prezentat 10 dispozitive identice, dar 
care conțineau arome diferite.
Parfumul considerat de majoritatea 
ca fiind cel mai plăcut, a fost vanilina 
(componenta principală a extractului 
de vanilie), în timp ce următorul cel 
mai popular a fost butiratul de etil 
(care are un miros fructat și este ade-
sea folosit ca potențiator de aromă 
în alimentele cu aromă de fructe). Al 
treilea a fost linalol, care are o aromă 
floral. Cel mai puțin popular factor ol-
factiv a fost acidul izovaleric, care are 
un miros înțepător, neplăcut, asociat 
cu brânza fermentată. 
Echipa de cercetători a concluzionat 
că influența tradițiilor culturale joacă 
doar un rol mic în preferința oameni-
lor pentru parfumuri, valențele per-
ceptuale ale aromelor fiind corelate 
în toate culturile măsurate.
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Creșterea copiilor este una dintre 
cele mai grele și, totodată, satis-
făcătoare, ocupaţii posibile – și, 
cea pentru care s-ar putea să te 

simţi cel mai puţin pregătit. Iată nouă sfa-
turi pentru creșterea copiilor, care te pot 
ajuta să te simţi mai împlinit ca părinte.
MAXIMIZEAZĂ-I STIMA DE SINE
Tonul vocii, limbajul corpului și fiecare 
expresie sunt absorbite de copiii tăi. Cu-
vintele și acţiunile tale ca părinte afec-
tează dezvoltarea stimei de sine mai mult 
decât orice altceva. Lăudarea realizărilor, 
oricât de mici, îi va face să se simtă mân-
dri, capabili și puternici. În schimb, dis-
preţuirea comentariilor lor sau compara-
rea nefavorabilă a unui copil cu altul îi va 
face să se simtă lipsiţi de valoare.
Alege-ţi cuvintele cu grijă și fii plin de 
compasiune. Spune-le copiilor tăi că toată 
lumea greșește și că îi iubești în continua-
re, chiar și atunci când greșesc.
SURPRINDE-I CU BUNĂTATE
Te-ai gândit de câte ori reacţionezi nega-
tiv într-o zi, faţă de copii tăi? S-ar putea 
să constaţi că îi critici mult mai des decât 
complimentezi. Cum te-ai simţi dacă șe-
ful tău te-ar trata astfel, chiar dacă este 
animat de cele maibune intenţii?
Abordarea mai eficientă este să-i „sur-
prinzi” pe copii scoţând în evidenţă lu-
crurile bune pe care le fac: „Ţi-ai făcut 
patul fără să fii întrebat – ești grozav!”. 
Aceste afirmaţii vor încuraja un compor-
tament bun al odraslei, pe termen lung, 
decât mustrările repetate.
Găsește ceva de lăudat în fiecare zi, fii 
generos cu recompense - dragostea, îm-
brăţișările și complimentele tale pot face 
minuni pentru personalitatea unui copil.

STABILEȘTE LIMITE
Disciplina este necesară în fiecare fami-
lie, scopul ei fiind de a ajuta copiii să alea-
gă comportamente acceptabile și să înve-
ţe autocontrolul. Ei pot testa limitele pe 
care le stabiliţi pentru ei, dar au nevoie de 
acele „linii roșii” pentru a deveni adulţi 
responsabili.
Stabilirea regulilor casei îi ajută pe copii 
să înţeleagă așteptările și să dezvolte au-
tocontrolul. Unele reguli ar putea include: 
să nu se uite la televizor până la termina-
rea temelor și să nu fie acceptată nicio for-
mă de violenţă fizică sau verbală.
FĂ-ŢI TIMP PENTRU EI
Este adesea dificil pentru părinţi și copii 
să se stea cu toţii la masă, în familie, da-
rămite să petreacă timp de calitate îm-
preună. Copiii care nu primesc atenţia 
pe care și-o doresc de la părinţi deseori se 
comportă negativ pentru că astfel sigur 
vor primi atenţie.
Nu te simţi vinovat dacă ești un părin-
te care lucrează mai tot timpul dar, ţine 
cont, copiii își vor aminti de multele lu-
cruri mici pe care le faci – un mic bileţel 
lângă sandvișul pentru școală, să faci flo-
ricele de porumb, să joci jocuri cu ei, să-i 
duci la cumpărături etc.
FII UN MODEL POZITIV
Copiii învaţă multe despre cum să acţio-
neze, urmărindu-și părinţii. Cu cât sunt 
mai mici, cu atât iau mai multe indicii de 
la tine. Înainte de a izbucni, gândește-te 
la asta: astfel vrei să se comporte copilul 
tău, când este furios? Fiţi conștienţi de 
faptul că sunteţi urmăriţi în mod con-
stant de copiii dvs. Modelaţi trăsăturile 
pe care doriţi să le vedeţi la odrasle: res-
pect, prietenie, onestitate, bunătate, to-
leranţă și manifestaţi un comportament 

altruist – arătându-le astfel că nu tot ceea 
ce facem trebuie să fie finalizat cu o re-
compensă.
COMUNICĂ
Copii vor, și merită, explicaţii la fel de 
mult ca și adulţii. Dacă nu ne facem timp 
să explicăm, copiii vor începe să chestio-
neze valorile și motivele pe care le pero-
răm. Dacă apare o problemă, descrie-o, 
exprimă-ţi sentimentele și invită-ţi copi-
lul să caute împreună cu tine o soluţie. Fii 
deschis și la sugestiile copilului tău – copi-
ii care participă la decizii sunt mai moti-
vaţi să le ducă la îndeplinire.
FII FLEXIBIL
Dacă te simţi dezamăgit de comporta-
mentul copilului tău, poate că ai aștep-
tări nerealiste. Părinţii care gândesc și își 
încep propoziţiile cu „trebuie” (de exem-
plu, „Trebuia să știi să folosești oliţa până 
acum!”) ar putea găsi util să citească mai 
multe despre subiect sau să discute cu 
alţi părinţi sau specialiști în dezvoltarea 
copilului. Pe măsură ce copilul crește, va 
trebui să vă schimbaţi treptat stilul, ca 
părinte. Sunt șanse ca ceea ce funcţionea-
ză acum cu copilul dumneavoastră să nu 
dea rezultatele scontate peste an sau doi.
DRAGOSTE NECONDIŢIONATĂ
Ca părinte, ești responsabil pentru co-
rectarea și îndrumarea copiilor tăi. Dar 
modul în care transmiţi aceste observa-
ţiile face diferenţa – când trebuie să vă 
confruntaţi copilul, evitaţi învinovăţirea 
și critica pentru că acestea subminează 
stima de sine și conduc la resentimente. 
În schimb, străduiţi-vă să-i  încurajaţi, 
chiar și atunci când vă disciplinaţi copiii. 
Asiguraţi-vă că ei știu că, deși vrei și te aș-
tepţi la mai bine din partea lor, dragostea 
voastră pentru ei este necondiţionată. 
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Eviţi situaţiile care ar putea duce la 
conflicte sau fricţiuni? Te macină 
gânduri și sentimente negative?
Oamenii tind să se concentreze în 

mod disproporţionat pe ceea ce este nega-
tiv, în special în vremuri dificile.
Ideea că gândurile negative sunt rele este 
populară în lumea self-help. Există o mul-
ţime de dovezi că gândurile tale îţi afec-
tează bunăstarea. Dar, sunt conflictele și 
negativitatea întotdeauna greșite?Cerce-
tările sugerează că zbaterea noastră în a 
deveni fericiţi poate fi contraproductivă 
și că unele tipuri de conflicte și durere fac 
parte dintr-o viaţă împlinită și sănătoasă.
Prin urmare, care este secretul pentru a 
construi o viaţă minunată și împlinită?
NU ÎNCERCA SĂ FII FERICIT
Cu toate că pare cu totul contraintuitiv, 
dacă vrei să fii fericit, nu mai urmări fe-
ricirea și permite-ţi să simţi și lucruri ne-
gative — durere, neputinţă, inimă frântă.
Suntem educaţi să credem că secretul 
unei vieţi fericite este pur și simplu să 
încercăm din răsputeri să fim fericiţi, în 
fiecare moment.
Părerea sociologilor și psihologilor, ne 
arată că dacă acordăm multă importanţă 
căutării fericirii, cu atât avem mai multe 
șanse să fim singuri și deprimaţi. 
Știinţa susţine că există unele forme de 
disconfort care s-a dovedit că stimulează 
de fapt fericirea, sănătatea și sentimentul 
de bunăstare generală a oamenilor.
Anna Lembke, profesor și psihiatru la 
Stanford, explică că adesea folosește trata-
mente „dureroase” pentru a ajuta la trata-
rea pacienţilor dependenţi, în recuperare: 

„Corpul reacţionează la apa rece prin re-
glarea pozitivă a substanţelor pe care le 
produce corpul precum dopamina, sero-
tonina și norepinefrina , ca o modalitate 
de a compensa starea advesă”, spunea 
cercetătoarea.
Căutăm, practic, fericirea în moduri 
greșite: mulţi oameni rămân blocaţi în 
capcana „Voi fi fericit când…”, urmărind 
obiective externe, despre care crede levor 
aduce fericire și bucurie.
Dar, atunci când te zbaţi pentru câștiguri 
substanţiale, pentru promovarea mult-vi-
sată, corpul perfect sau posesiunile mate-
riale — convins fiind că ai nevoie de aces-
te lucruri pentru a fi fericit — ajungi să 
fii mai puţin fericit, mai puţin împlinit și 
mai susceptibil să suferi de depresie, an-
xietate sau dezechilibre mentale.
VIAŢA BUNĂ E PREFERABILĂ
Căutând pe Google, „Cum să fii fericit?”, 
produce aproape 5 miliarde de rezulta-
te — cam multe soluţii, în comparaţie 
cu oglinda lumii în care trăim. Și atunci, 
care este calea corectă?
Alegerile pe care le facem, par să fie una 
din cheile importante în căutarea răs-
punsului corect. De exemplu, majoritatea 
cuplurilor știu că le va fi greu, înainte de 
a deveni părinţilor și, cu toate acestea, își 
asumă toate vicisitudinile și toate renun-
ţările, fără nicio garanţie a fericirii vii-
toare. Alegerea luptei și disconfortului ne 
permite să ne testăm limitele, ne produce 
satisfacţie atunci când răzbim, le arată 
celorlalţi, și nouă înșine, de ce suntem ca-
pabil și, mai mult, creăm o legătură cu cei 
apropiaţi, prin experienţa împărtășită. 
În esenţă, luarea vieţii în piept, deși poa-

te părea un gest donquijotesc în lumea de 
astăzi (când totul ne este oferit pentru a 
ne maximiza confortul), ne poate oferi un 
de scop și un sens.
Împlinirea, după ce am răzbătut dificul-
tăţi, nu este nici tehnic, nici practic, feri-
cire, ci una din cărămizile care alcătuiesc 
o viaţă bine trăită, o viaţă care are însem-
nătate, din perspectivă individuală.
GÂNDURILE NEGATIVE
Dar cum rămâne cu toate acele „bucle” de 
gânduri negative în care poţi rămâne blo-
cat? Există un loc pentru gândurile nega-
tive într-o viaţă emoţională sănătoasă?
Cercetările efectuate sugerează că, la fel 
ca în cazul dietei, în viaţa emoţională, 
echilibrul și varietatea au beneficii sub-
stanţiale pentru sănătatea fizică.
Într-un studiu care a implicat peste 
35.000 de persoane, cei care se confrun-
tă cu o gamă variată de emoţii au avut 
mai puţine șanse să viziteze medicul, 
au petrecut mai puţin timp în spital și 
s-au bazat mai puţin pe medicamentele 
prescrise.  Diversitatea emoţiilor trăite 
a avut, de asemenea, un efect protector 
împotriva depresiei. Așadar, dacă vrm 
o viaţă în care să înfloreim cu adevărat, 
este timpul să nu mai urmărim fericirea: 
provocările, luptele, durerea și gândurile 
negative fac parte din experienţa noastră 
umană. Când încercăm să le eliminăm, 
riscăm să ratăm o viaţă cu scop, împlini-
re și sens. Astfel, căutând modalităţi de a 
ne extinde „dieta” emoţională în alegerile 
cotidiene care să ne confere sentimentul 
realizării, de conectării cu ceilalţi și cu 
lumea înconjurătoare sunt elemente care 
ne vor  da sens vieţii. 
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Există două tărâmuri în care avem 
tendinţa de a trăi: tărâmul previ-
zibilului și tărâmul posibilităţilor. 
Cea mai mare parte a lumii trăieș-

te în zona predictibilităţii. Aici, încercăm 
să controlăm și să prezicem viaţa, deoare-
ce acest lucru ne face să ne simţim în si-
guranţă și confortabil. Orice incertitudi-
ne, necunoscută sau pierderea controlului 
o resimţim profund inconfortabil. Iar dis-
confortul poate conduce la nesiguranţă.

DIMINEAŢA DĂ TONUL
Închizi alarma și ziua începe. Te dai jos 
din pat, cu ochii plini de somn, abia tre-
zit. Pe măsură ce dimineaţa se începe, 
mintea începe să "fulgere" în noianul de 
informaţii pe care trebuie să verifici: cum 
va fi vremea, cu ce să te îmbraci pentru 
serviciu, ce mănânci la micul dejun, cum 
o fi traficul, etc. Știm cu toţii, este greu să 
găsești timp pentru toate cele, dimineaţa.
Dimineaţa poate fi o perioadă agitată, 
deoarece încercăm să facem ca toate ruti-
nele noastre să se încadreze într-un timp 
scurt, înainte de a merge la serviciu sau 
oriunde ar trebui să fim. Dar dacă vom 
construi, ca prioritate, să ne începem zi-
lele cu ritualuri simple, vom crea funda-
mentul pentru o zi grozavă.
Prima jumătate a zilei este, conform stu-
diilor, o oportunitate de aur de a-ţi termi-
na majoritatea task-urilor importante.
Timpul cel mai preţioas și productiv este 
reprezentat de primele patru ore — este 
timpul în care suntem concentraţi și pli-
ni de energie. Merită să blocaţi timpul 
pentru cea mai importantă muncă de di-

mineaţă. Tot în prima parte a zilei, când 
suntem revigoraţi și inspiraţi, putem să 
îndeplinim mai bine proiecte ce presupun 
inspiraţie și creativitate.
„Concentrează-te pe ceea ce ai de făcut 
în acel moment și fă-o ca și cum ar fi ul-
timul și cel mai important lucru din viaţa 
ta”, spunea generalul și împăratul roman 
Marcus Aurelius.
Un truc pe care îl putem aplica pentru 
a avea mai mult succes în îndeplinirea    
task-urilor importante, dimineaţa, este 
să nu forţăm nota, dacă vedem că nu ne 
iese — din perspectiva funcţionării du-
ale conștient/subconștient, o chestiune 
pe care nu am reușit să o rezolvăm sau 
al cărei rezultat nu este satisfăcător, este 
transferată subconștientului, care va că-
uta soluţii și idei pentru îndeplinirea cu 
succes a acesteia. Astfel, de exemplu, dacă 
amânăm pentru a doua zi dimineaţă, un 
task important, vom constata că atunci 
când ne aplecăm din nou asupra acestui, 
într-o dimineaţă, ulterior, vom fi mai in-
spiraţi și vom avea mai multă claritate în 
rezolvarea acestuia, pentru că am lăsat 
subconștientul să "rumege" informaţiile 
existente și să caute soluţia optimă.

PLIMBARE, PE JOS
Un studiu desfășurat pe carcursul a 14 
ani, în ţări din vestul Europei, a reușit să 
sublinieze relaţia esenţială între plimbă-
rile matinale, înainte de a începe munca, 
și calitatea rezultatelor la servici. Astfel, 
persoanele care merg câteva sute de me-
tri pe jos sau se deplasează cu bicicleta, la 
serviciu, au un tonus de 3-4 ori mai bun 
decât cei care se deplasează cu mașina. 

Pare o relaţie improbabilă, între succesul 
la serviciu și un minim efort fizic, dar re-
alitatea este că mișcarea în aer liber pare 
să hrăniească și împrospăteze mintea, 
mai ales pentru că mersul pe jos sau cu 
bicicleta ne obligă să respirăm profund și 
mult mai corect — chestiune fundamen-
tală pentru vascularizarea și oxigenarea 
organismului și pentru sporirea concen-
trării, în general.
Tindem să fim într-o stare de alertă mai 
pronunată, dimineaţa, așa că alocă-ţi câ-
teva ore pentru sarcinile prioritare — nu 
lucraţi reactiv ci proactiv și calculat, fără 
grăbă și determinaţi să obţineţi cele mai 
bune rezulate. Pentru a sublinia impor-
tanţa dimineţilor, Mark Twain spunea: 
„Dacă mănânci o broască dimineaţa, 
acesta va fi probabil cel mai rău lucru pe 
care îl faci toată ziua.”
Pentru o dimineaţă reușită, creează o ru-
tină care scoate tot ce e mai bun din tine, 
înainte de ora prânzului. Alege câteva mi-
cro-obiceiuri și rutine esenţiale pe care te 
poţi baza în fiecare zi și folosește-le pentru 
a te pregăti și cu ajutorul acestor momente 
fixe, la începutul zilei. Poţi testa diferite 
ritualuri și obiceiuri în jurul „muncii con-
centrate sau profunde”. Dimineaţa este 
un moment important al zilei și pentru că 
de modul în care îţi petreci prima parte a 
zilei depinde succesul și calitatea momen-
telor de după prânz. Nu trebuie să fii o per-
soană matinală pentru a îndeplini toate 
lucrurile pe care ţi-le propui, dimineaţa. 
Ai nevoie doar de câteva sesiuni de „mun-
că concentrată” și de un început al zilei 
excelent, în care să împletești ce îţi face 
plăcere cu ce este necesar 
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Când ai de luat o decizie impor-
tantă, cum o iei? Investighezi cu 
atenţie, faci liste pro/contra și ca-
uţi să înţelegi totul, mental? Ai 

încredere în instinctul tău sau aștepţi să 
apară o idee mirifică?
Cele mai înţelepte (și holistice) decizii 
tind să includă toate modurile noastre de 
înţelegere și cunoaștere. În cele ce urmea-
ză, iată o defalcare a celor  patru tipuri de 
inteligenţă și despre cum pot fi acestea fo-
losite pentru a face cele mai bune alegeri.

Cu toţii avem cel puţin patru tipuri de 
inteligenţă: mentală, emoţională, soma-
tică și intuitivă. Cu toate acestea, cei mai 
mulţi dintre noi au supradezvoltat unele 
tipuri de inteligenţă, în detrimentul alto-
ra. Pentru a vedea care dintre acestea ar 
putea fi mai valorificate mai bine și unde 
ar putea fi loc de îmbunătăţiri, să parcur-
gem cele patru faţete ale inteligenţei:
MENTALĂ
definește un gânditor critic care
… cea mai confortabilă luare a deciziilor 
este bazată pe informaţii exacte, concrete
... are încredere în știinţă
… este curios, tinde să proceseze lucrurile 
mental
… sceptic faţă de fenomene pe care nu le 
pot explica logic
… capabil să facă distincţia între fapte, 
propagandă și manipulare
… are discernământ
EMOŢIONALĂ
este expresia unui spirit 
… dornic să citească și să simtă cu acura-
teţe emoţiile
… capabil să se adapteze la propriile sen-
timente, să adune informaţii utile din fe-
lul în care se simte emoţional și să știe să 
interpreteze ceea ce sentimentele îl ghi-
dezază să facă

… care stabilește graniţe între sentimen-
tele altora și ale sale
… are declicul de a răspunde cu empatie 
la emoţiile altora, fără să se retragă, să în-
cerce să le repare sau să se lase inundat de 
sentimentele lor
... evită fie reprimarea emoţiilor, fie explo-
zia acestora
... îi pasă de suferinţa celorlalţi (și a sa) și 
se simte motivat să ajute la ușurarea sufe-
rinţei, în general
... are inima deschisă și răspunde, cu cu-
raj, în faţa nedreptăţii
SOMATICĂ
înfăţișează o persoană
… conștientă de senzaţiile sale fizice, în 
mod regulat
… în acord cu trăirile pe care i-le transmi-
te fiinţa sa
… ferm ancorată în realitate
…capabilă să citească semnalele sau simp-
tomele subtile ale corpului înainte ca 
acestea să evidente pentru alţii
... în stare să "dialogheze" cu propriul corp 
și să interpreteze semnalele care trans-
mit „da” sau „nu”, cu încredere deplină
INTUITIVĂ
ne înfăţișează un om capabil să
… obţină străfulgerări de informaţii spon-
tane ce se dovedesc corecte și utile
… discearnă între gânditul temeinic și in-
stinct
… îi "citească" pe ceilalţi, înţelegând ce vor 
aceștia să transmită, de fapt
... știe lucruri pe care nu le-ar putea cu-
noaște raţional, în moduri care sunt veri-
ficate ulterior
… aibe vise, viziuni și precogniţie
... acceseze tărâmuri multidimensionale 
de care alţii nu sunt conștienţi

CUM SE MANIFESTĂ, PRACTIC
Din capul locului, trebuie spus că avem cu 
toţii toate cele patru tipuri de inteligenţă 

„hard-codate” în noi, însă personalitatea, 
experienţele și educaţia ne -au îdrumat să 
folosim cu precădere una sau două dintre 
aceste daruri native.
Inteligenţa mentală vă poate ajuta să 
urmăriţi datele, să cântăriţi argumente-
le pro și contra, să evaluaţi riscul pe baza 
modelelor și statisticilor și să vă ancoraţi 
baza în matematică, știinţă și date. Cu 
toate acestea, pe cât de esenţial este să fii 
inteligent și să te bazezi pe măsuri obiec-
tivabile pentru a lua decizii, inteligenţa 
mentală are limitările sale.
Cei pe care îi considerăm intuitivi, tind 
adesea să aibă o inteligenţă aparte, ce se 
poate manifesta ca o cunoaștere directă a 
unor speţe diverse, pe care nu le-au studi-
at și în care nu au expertiză. Acest fapt îi 
ajută să ia decizii deosebit de profunde și 
înţelepte, fără vreun efort aparent.
Se spune că cea mai lungă călătorie pe 
care o vei face vreodată este cea de la cap 
la inimă, iar atunci când percepi emoţiile 
nu ca un capriciu al „ego-ului”, ci ca o în-
drumare care te ajută să navighezi într-o 
lume complexă, poţi ajunge să cunoști 
darurile pe care fiecare emoţie le aduce. 
Simţind darurile tuturor emoţiilor, fără a 
le eticheta drept „pozitive” sau „negative”, 
ne dăm seama că chiar și cele incomode 
precum furia, gelozia, teroarea și chiar 
ura sunt acolo pentru a ne ghida către ac-
ţiunea corectă.
În cele din urmă, unii oameni sunt pro-
fund bazaţi pe corp; corpurile lor citesc 
situaţiile, somatic, ca pe o busolă reglată 
fin. Șamani, maeștri Qigong, vindecă-
tori cu energie și credinţă sau terapeuţi 
pentru traumă pentru mine cu toţii sunt 
persoane care își înţeleg perfect corpul 
și care ne învaţă să luăm decizii punând 
întrebări corpului și primind răspunsuri 
(de exemplu, pielea de găină este un „DA” 
categoric). 
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Oamenii de știinţă au, în sfârșit, 
indicii despre ceea ce vedem, 
când murim. S-ar părea că 
existe un adevăr în credinţa că 

ne vedem viaţa trecând în faţa ochilor lor, 
atunci când suntem în pragul morţii.
Pentru prima dată, oamenii de știinţă 
au înregistrat undele cerebrale ale unei 
persoane în pragul moţii, înregistrările 
indicând o activitate ciudată a creierului 
în acele momente.
Un bărbat în vârstă de 87 de ani a fost 
adus la Urgenţă, iar starea sa s-a deteri-
orat rapid, în timp ce era conectat la un 
aparat electroencefalograf, care a captat 
undele cerebrale, în timp ce trecea prin-
tr-un un atac de cord. Nu este prima dată 
când activitatea creierului la o persoană 
pe moarte este înregistrată – unor paci-
enţi cărora li s-a retras suportul vital li 
s-au efectuat înregistrări EEG simplifica-
te, deși s-au limitat la semnalele cortexu-
lui frontal. Acesta este, totuși, primul caz 
de înregistrări detaliate care ar putea să 
arunce o lumină asupra a ceea ce trăim 
când murim.
„De zeci de ani, oamenii au raportat 
episoade de luciditate paradoxală și de 
conștiinţă sporită, în apropierea morţii 
— știm asta din relatările celor care au re-
venit la viaţă, după ce au fost declaraţi de-
cedaţi. Acest lucru este stupefiant pentru 
cercetători, deoarece activitatea cerebra-
lă din ultimele clipe pare să se întâmple 
în zone ale creierului care nu sunt atât de 
active, de obicei”, spune dr. Sam Parnia, 
director de cercetare a traumelor critică 
și resuscitare, la spitalul NYU Langone, 

unul din cele mai importante centre de 
cercetare academică medicală din State-
le Unite.
„Deși, în trecut, s-a presupus că acestea 
ar putea fi pur și simplu anecdote, an-
chetele desfășurate de-a lungul a zeci de 
ani au indicat că acest fenomen are loc la 
aproximativ 10% din populaţie sugerând 
că aproximativ 800 de milioane de oa-
meni trăiesc aceste fenomene de retrăire 
a întregii vieţi, în câteva minute”, a spus 
Parnia. Echipa pe care o conduce omul de 
știinţă a reușit să surprindă aproximativ 
900 de secunde de activitate cerebrală 
și și-a concentrat cea mai mare parte a 
analizei pe primele 30 de secunde înainte 
și după ce inima pacientului a încetat să 
bată. Imediat după stopul cardiac, ei au 
observat modificări ale undelor cerebrale 
implicate în funcţiile cognitive superi-
oare, inclusiv procesarea informaţiilor, 
concentrarea, recuperarea memoriei, 
percepţia conștientă și diferitele etape 
ale visării, indicând drept foarte posibilă 
activitatea cerebrală implicată activ în 
rememorare.

DATE SURPRINZĂTOARE
„Ceea ce este cel mai surprinzător este 
că acest lucru pare să se întâmple atunci 
când creierul își încheie complet activita-
tea, la sfârșitul vieţii. Acest studiu susţi-
ne ad-literam descrieri pacienţilor care 
au fost declataţi decedaţi și au revenit, ul-
terior, la viaţă și oferă posibilitatea ca un 
marker al lucidităţii, la sfârșitul vieţii, să 
fi fost descoperit”, spune Parnia.
Evident, echipa care a lucrat cu pacien-
tul nu poate fi sigură că viaţa lui îi trecea 

fulgerător în faţa ochilor, deoarece sănă-
tatea lui era deja în declin în momentul 
morţii și, în plus, i-au fost administrate 
medicamente anti-convulsii care com-
plică și mai mult interpretarea acestor 
date. În plus, echipa nu a avut scanări ale 
creierului pacientului sănătos, pentru a 
compara cu scanările mai recente în care 
starea de sănătatea a acestuia era deja în 
declin pronunţat.
În lucrarea lor, echipa care a lucrat cu 
acest pacient a teoretizat că, deoarece 
„cuplarea încrucișată” dintre undele Alfa 
și Gama emise de creier indică accesarea 
memoriei la pacienţii sănătoși, acest pa-
cient ar fi putut experimenta o „amintire 
totală a vieţii”. Pentru conformitate, tre-
buie spus că undele cerebrale Alfa sunt 
produse atunci când suntem alerti, dar 
calmi și ne ajută în activităţi precum 
învăţarea și coordonarea. Undele Gama 
sunt cele mai rapide și sunt asociate cu vi-
gilenţa, procesele de cogniţie, memorie și 
concentrare, la nivel înalt.
Potrivit cercetătorilor, în timp ce creie-
rul parcurge procesele de colapsare pre-
mergătoare morţii, „apare dezinhibarea 
unor părţi ale creierului (adică apariţia 
funcţiilor) care sunt, de obicei, în stare 
latentă în activitatea obișnuită a creie-
rului” — cum ar fi funcţiile cerebrale pe 
care le folosim pentru îndeplini sarcinile 
noastre repetitive, de zi cu zi. Din această 
cauză, speculează cercetătorii, ni se acor-
dă acces la ceea poate fi numit drept „as-
pecte ale realităţii, în pragul decesului, la 
care de obicei nu am avea acces”, inclusiv 
la introspecţii în conștiinţa noastră pro-
fundă.  
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De-a lungul istoriei, au existat 
numeroase exemple ale unui 
fenomen cunoscut sub numele 
de „invenţie simultană”, când 

aceeași descoperire sau inovaţie este fă-
cută de doi oameni separati aproape în 
același timp. În anii 1770, Carl Wilhelm 
Scheele și Joseph Priestley au descope-
rit oxigenul în același timp deși nu știau 
unul cercetările de celălalt, în timp ce în 
1869, Louis Ducos du Hauron și Charles 
Cros au împărtășit „cele mai timpurii 
metode de fotografiere color”, exact în 
aceeași zi. Astfel de coincidenţe sunt 
cu siguranţă ciudate, dar nimic nu se 
compară cu afirmaţia a ceea ce ar putea 
fi considerat „vieţi simultane”, mai ales 
atunci când una dintre acele vieţi este 
una dintre cele mai importante vieţi 
trăite vreodată - cea a lui Isus Hristos.
De la moartea lui Isus Hristos, mulţi 
teologi și gânditori au evidenţiat nume-
roasele asemănări dintre scurta sa via-
ţă și cea a unui personaj contemporan 
lui, numit Apollonius din Tyana. Filo-
zof și adept al matematicianului Pitago-
ra, se crede că Apollonius a fost în viaţă 
aproximativ în același timp cu Isus. În 
plus, ambii au avut numeroși și fervenţi 
discipoli și adepţi, în timpul vieţii lor.
Deși Apollonius din Tyana s-a născut 
în ceea ce este acum Turcia, paralelele 
dintre viaţa lui și cea a lui Isus Hris-
tos sunt numeroase și surprinzătoare. 
Apollonius a fost un profesor itinerant 
care a atras adepţi ca urmare a săvâr-
șirii de miracole, cum ar fi vindecarea, 
învierea și exorcismul. La fel ca Isus, o 

relatare susţine că Apollonius a fost tră-
dat și condamnat la moarte, după care 
s-a spus că a apărut în mod supranatu-
ral adepţilor săi

ASEMĂNĂRI BIZARE
Asemănările din vieţile lui Iisus Hris-
tos și ale lui Apollonius din Tyana au 
condus la o teorie neortodoxă: Povestea 
lui Isus se bazează pe viaţa lui Apollo-
nius și, prin urmare, Biserica Creștină 
este întemeiată pe învăţăturile unui fă-
cător de minuni păgân.
Conform datelor istorice, Isus din Naza-
ret și Apollonius din Tyana aveau con-
vingeri diferite în ceea ce privește rela-
ţiile umane cu Dumnezeu. După cum 
știm, Isus a învăţat că Dumnezeu răs-
punde la rugăciuni, dar Apollonius le-a 
spus discipolilor săi că rugăciunile și 
sacrificiile nu sunt ceea ce dorea Dom-
nul, el susţinând că Dumnezeu este „in-
telect pur” și modul de a comunica cu El 
trebuie să fie meditativ (învăţăturile lui 
Apollonius erau asemănătoare cu cele 
ale, hindușilor decât cu ceea ce cunoaș-
tem astăzi ca creștinism).
Din  documentele rămase, ni se spune 
că  Apollonius a vorbit și despre reîn-
carnare - ideea că sufletul renaște con-
tinuu și felul în care te comporţi într-o 
viaţă determină modul în care vei re-
naște în următoarea. De asemenea, el a 
îndemnat la non-violenţă, la fel ca Isus, 
și și-a încurajat adepţii să evite să mă-
nânce carne.  Potrivit scrierilor trans-
mise din istorie, Apollonius și Isus erau 
adepţii vieţii simple, denunţându-i pe 
cei bogaţi și puternici. Cu toate acestea, 

Apollonius pare să fi avut linii directoa-
re mai stricte — în loc să transforme 
apa în vin, Apollonius a condamnat ve-
hement consumul de alcool. El este, de 
asemenea, considerat un om de știinţă 
al timpurilor sale, unii cercetători ai 
vieţii sale susţinând că „miracolele” lui 
nu au fost deloc străine de tehnologie și 
știinţă. Pe de altă parte, există o poveste 
despre Apollonius care oprește un adep-
tal său să se căsătorească cu o femeie, 
care s-a dovedit a fi vampir — prin ur-
mare avem de-a face cu o urzeală de in-
formaţii coerente și povești străvechi, a 
căror validitate este cel puţin dubioasă.
New World Encyclopedia notează că 
primii biografi ai lui Apollonius au fost 
vagi cu privire la multe dintre detaliile 
vieţii și morţii sale; susţinătorii teoriei 
au avut tendinţa să aleagă detalii, ast-
fel încât viaţa lui să semene cu cea a lui 
Isus. În plus, se crede că prima relatare 
a vieţii lui Apollonius a fost scrisă în 225 
d.Hr. În altă parte, cea mai veche men-
ţiune validată de istorici despre Isus, 
înregistrată și documentată, este la 
aproximativ 20 până la 30 de ani după 
crucificarea sa.
Atât moartea lui Isus, cât și a lui Apollo-
nius nu sunt documentate și validate 
prin documente emise contemporan lor 
ci sunt detaliate, în scris, la mulţi ani 
după ce respectivele fapte s-au petrecut. 
S-a spus că trupul fiecărui dintre cei doi 
a dispărut, în timp ce poveștile despre 
moartea lui Apollonius variază — unii 
cred că a fost executat, precum Isus, în 
timp ce alţii susţin că a murit de bătrâ-
neţe.  
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Acum 20 de ani, aveam un prie-
ten genial, fermecător, educat 
și bogat, moștenitor al unei 
averi consistente. Putea să 

facă orice dorea. A experimentat, stu-
diind neuroștiinţele, dreptul, filozofia 
și un miriad de alte domenii. Dar a fost 
atât de critic, atât de pretenţios, încât 
nu și-a definit niciodată o carieră. Ni-
mic nu era suficient de bun pentru el. 
Din aceleași motive, probabil, nu a găsit 
niciodată dragosta. A denigrat alegerile 
prietenilor într-atât încât s-a înstrăinat 
de toţi. Acum, a ajuns să-și contemple 
singur amărăciunea.
Există și așa ceva — să fii prea pretenţi-
os, inclusiv când vine vorba de lucruri 
precum munca, dragostea și hrana 
(chiar și cel mai pretenţios trebuie să 
mănânce ceva). Dar, când vine vorba 
de răspunsuri la marile mistere, majo-
ritatea dintre noi nu suntem suficient 
de pretenţioși — alegem pur și simplu 
răspunsurile cele mai convenabile și 
cele mai conformiste. Ne imaginăm că 
trebuie să credem ceva dar, de fapt, nu 
credem. Putem și ar trebui să decidem 
că niciun răspuns nu este suficient de 
bun. Ar trebui să fim agnostici.
Unii confundă agnosticismul (adevărul 
ne este necunoscut) cu apatia (nepăsa-
rea). De exemplu, un genetician de talie 
mondială , este un creștin devotat, care 

crede că Isus a făcut minuni, a murit 
pentru păcatele noastre și a înviat din 
morţi. Cu toate acestea, el afirmă: „Eu 
reacţionam la agnosticismul pe care îl 
văd în comunitatea știinţifică, la care 
însă nu s-a ajuns printr-o examinare 
atentă a dovezilor. Nu sunt convins de 
poveștile presupuse de știinţă, potrivit 
cărora Cosmosul este bulă într-o multi-
tudine de Universuri”.
Când vine vorba de teorii referitoare la 
realitatea supremă, Voltaire are o aser-
ţiune genială: „Îndoiala nu este o con-
diţie plăcută, dar certitudinea este una 
absurdă”. Îndoiala ne protejează de dog-
matism, care se poate transforma cu 
ușurinţă în fanatism, într-o închidere 
prematură a conturilor noastre cu rea-
litatea. Mai jos, căutăm să diseminăm 
agnosticismul ca poziţie faţă de exis-
tenţa lui Dumnezeu, interpretările me-
canicii cuantice și teoriile conștiinţei. 
Când luăm în considerare presupusele 
răspunsuri la aceste trei ghicitori, ar 
trebui să fim la fel de pretenţioși ca prie-
tenul meu, de acum 20 de ani.

PROBLEMA RĂULUI
De ce existam? Răspunsul, conform re-
ligiilor monoteiste majore, este că ne-a 
creat o entitate atotputernică, suprana-
turală. Această zeitate ne iubește, așa 
cum un tată își iubește copiii și vrea ca 
noi să ne comportăm într-un anumit 

fel. Dacă suntem buni, El ne va răsplăti. 
Dacă suntem răi, El ne va pedepsi. (Fo-
losesc pronumele „El”, deoarece majori-
tatea scripturilor îl descriu pe Dumne-
zeu ca fiind bărbat.)
Principala obiecţie la această explicaţie 
a realităţii este problema răului. O pri-
vire echilibrată asupra istoriei omenirii 
și asupra lumii de astăzi dezvăluie sufe-
rinţe și nedreptăţi enorme. Dacă Dum-
nezeu ne iubește și este atotputernic, de 
ce este viaţa atât de îngrozitoare pentru 
atât de mulţi oameni? Un răspuns stan-
dard la această întrebare este că Dum-
nezeu ne-a dat liberul arbitru; putem 
alege să fim răi și buni.
Marele fizician Steven Weinberg, ateu, 
renunţa la argumentul liberului arbitru 
în cartea sa Dreams of a Final Theory. 
Remarcând că naziștii au ucis multe 
dintre rudele sale în Holocaust, Wein-
berg întreabă: „A trebuit să moară mi-
lioane de evrei pentru ca naziștii să-și 
poată exercita liberul arbitru? Și cum 
rămâne cu copiii care fac cancer? Ar 
trebui să credem că celulele canceroase 
au liber arbitru?”
Pe de altă parte, viaţa nu este întotdeau-
na infernală. Experimentăm dragos-
tea, prietenia, aventura și frumuseţea 
sfâșietoare. Ar putea toate acestea să 
vină cu adevărat din ciocniri aleatorii 
de particule? Chiar și Weinberg admite 
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că viaţa pare uneori „mai frumoasă de-
cât este strict necesar”. Dacă problema 
răului ne împiedică să credem într-un 
Dumnezeu iubitor, atunci problema fru-
museţii ne împiedică să fim atei.

PROBLEMA INFORMAŢIEI
Mecanica cuantică este cea mai pre-
cisă și puternică teorie a realităţii din 
știinţă. A prezis nenumărate experi-
mente, a dat naștere la nenumărate 
aplicaţii. Problema este că fizicienii și 
filozofii nu sunt de acord cu privire la 
felul în care funcţionează lumea. Mulţi 
fizicieni aderă la interpretarea avansa-
tă de fizicianul danez Niels Bohr. Dar 
acesta este un fel de anti-interpretare, 
care spune că fizicienii nu ar trebui să 
încerce să dea sens mecanicii cuantice 
ci ar trebui să „tacă și să calculeze” și să 
facă abstracţie de inadvertenţe, pentru 
că însuși conceptul de informaţie nu 
are sens fără fiinţe conștiente care să 
trimită, să primească și să acţioneze pe 
baza acestora — cu alte cuvinte, dacă 
admitem că, fundamental, mecanica 
cuantică ne vorbește despre informaţie 
și felul în care ea impactează realitatea 
noastră admitem și că toată realitatea 
ar fi un non-sens în lipsa conștiinţelor 
cărora le este destinată această realita-
te subiectivă.
Introducerea conștiinţei în fizică sub-
minează pretenţia sa de obiectivitate. 
Mai mult, din câte știm, conștiinţa 
apare doar la anumite organisme care 
există de o scurtă perioadă de timp, cel 
puţin aici, pe Pământ. Deci, cum se poa-
te aplica mecanica cuantică, dacă este 
mai degrabă o teorie a informaţiei decât 

a materiei și energiei, întregului cosmos 
de la Big Bang? Teoriile fizicii bazate pe 
informaţii par o întoarcere la geocen-
trism, care presupunea că Universul se 
învârte în jurul nostru. Având în vedere 
problemele rezultate din toate interpre-
tările mecanicii cuantice, agnosticis-
mul pare o poziţie judicioasă.

PROBLEMA MINTE-CORP
Dezbaterea asupra conștiinţei este 
chiar mai efervescentă decât dezbate-
rea asupra mecanicii cuantice. Cum 
produce materia o minte? Cu câteva de-
cenii în urmă, un consens părea posibil 
— filosoful Daniel Dennett, în lucrarea 
sa Cosciousness Explained, afirma că, 
conștiinţa, rezultă în mod clar din pro-
cesele neuronale, cum ar fi pulsurile 
electrochimice generate în creier. Fran-
cis Crick și Christof Koch au propus 
teroică potrivit căreia conștiinţa este 
generată de reţele de neuroni care osci-
lează sincron. Treptat, acest potenţial 
consens s-a prăbușit, deoarece dovezile 
empirice pentru teoriile neuronale ale 
conștiinţei nu s-au materializat. Acum 
avem la îndemână o varietate ameţi-
toare de teorii ale conștiinţei. Christof 
Koch și-a pus amprenta asupra teoriei 
informaţiei integrate, care susţine ipo-
teza conform căreia conștiinţa ar putea 
fi o proprietate a întregii materii, nu 
doar a creierului. Această teorie suferă 
de aceleași probleme ca și teoriile baza-
te pe informaţii ale mecanicii cuantice. 
Teoreticieni geniali, precum Roger Pen-
rose, cel care a câștigat Premiul Nobel 
pentru Fizică, au presupus că efectele 
cuantice stau la baza conștiinţei, dar 
această teorie este chiar mai lipsită de 

dovezi decât teoria informaţiei inte-
grate. Cercetătorii nici măcar nu se pot 
pune de acord asupra formei pe care ar 
trebui să ia o teorie a conștiinţei. Ar tre-
bui să fie un tratat filozofic? Un model 
pur matematic? Un algoritm gigantic? 
Ar trebui să împrumute concepte din 
budism, cum ar fi anatta — doctrina lip-
sei de sine? Toate cele de mai sus? Nici 
una dintre cele de mai sus??
Consensul pare mai departe ca oricând 
și acesta este un lucru bun. Ar trebui să 
fim deschiși în privinţa minţii noastre, 
a ceea ce suntem.
Deci, care este diferenţa, dacă există, 
între noi și fostul meu prieten?, probabil 
că este o chestiune de stil personal — el 
a dispreţuit alegerile altora, semăna cu 
unul dintre acei atei răutăcioși care îi 
insultă pe credincioși pentru credinţe-
le lor. Pentru a nu deveni dogmatici în 
neîncrederea noastră faţă de actualele 
modele despre „Ce suntem, de fapt” e 
obligatoriu să fim înţelegători faţă de 
cei care au găsit răspunsuri care funcţi-
onează pentru ei.
În esenţă, în faţa tuturor argumentelor, 
nu putem decât să fim sceptici, într-o 
măsură mai mare sau mai mică. Mo-
tiv pentru care ne putem îndoi liniștiţi  
că vom ști vreodată dacă Dumnezeu 
există, ce înseamnă, în esenţă, meca-
nica cuantică, cum produce materia, 
conștiinţa. Aceste trei puzzle-uri sunt 
aspecte diferite ale unui singur mister, 
impenetrabil, localizat cu precizie în  
inima realităţii pe care o trăim. Dacă ne 
declarăm agnostici  – deci admitem că 
nu știm nimic  –  putem continua să că-
utăm răspunsuri și să sperăm că o reve-
laţie ne așteaptă undeva, la orizont...  
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