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Portrete eterice,
în Ia!i, marca
BOGDAN SCUTARU
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Cl!direa din Ia"i, loca#ia Atelierului Penum-
bre — un excelent Tattoo Studio — a primit 
un "tratament" artistic de talie mondial! "i 
la exterior. Lucrarea mural!, a fost realiza-

t! de excelentul artist Bogdan Scutaru, o personali-
tate distinct! în lumea Urban Art, gra#ie stilului s!u 
minu#ios, care alchimizeaz! portrete gra#ioase, în 
culori eterice, proprii fiin#elor astrale.
Bogdan, @bogdanscutaru,  a utilizat pentru aceast! 
lucrare spray-uri Molotow Premium Belton. �

Drone & Photo shooting: @alcazalex
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Intrarea în Mu-
zeul Na#ional 
de Art! Con-
temporan! al 

României, MNAC, 
a primit o nou! 

"i cât se poate de actual! înf!#i"are. Ansam-
blul lucr!rilor — curatoriate "i coordonate de 
profesorul Mihai Zgondoiu UNArte & UVT 
Arte, fondator al Atelier 030202 Gallery (@ 
z_g_o_n_d_y) — a fost realizat de artistul Ro-
per (@roper.repor), utilizând materiale furni-
zate de MolotowRomania. Ansamblul vizual 

a schimbat radical spa#iul de la intrarea în 
Muzeu, un contrast programat "i binemeri-
tat pentru vizitatori, care trec de la imaginea 
exterioar! monolitic! a Casei Poporului (pen-
tru cei care nu "tiu, MNAC ocup! una dintre 
aripile structurii de sorginte ceau"ist!), la o 
explozie de culoare "i disrupere  vizual!. Este, 
altminteri, "i ultima imagine artistic! pe care 
o v!d din Muzeul de Art! Contemporan!, in-
trarea "i ie"irea f!cându-se prin acest spa#iu.
Felicit!ri realizatorilor direc#i ai lucr!rii "i 
mul#umiri conducerii muzeului, pentru vizi-
unea consistent contemporan!! �

A doua "gra"tizare" a MNAC!
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https://molotow-romania.ro/?s=urban+fine+art&post_type=product
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Desf!"urat 
în perioada 
aprilie-iunie 
2021, proiec-

tul "ART FOR LIFE" 
"i-a propus o original! 
form! de sensibilizare 
a publicului pentru 
cauza bolnavilor 
oncologici — o strân-
gere de fonduri, prin 
licitarea lucr!rilor 
de art! ale elevilor 
din liceele de art! 
din România, oferite 
gratuit de ace"tia. 
Proiectul, ini#iat de 
Marcela-Aura Duda", 
fondatorul Asocia#iei 
ProNutri#ie din Târgu 
Mure" (https://asoci-
atiapronutritie.ro/art-
for-life/) a captat rapid 
interesul publicului, 
la sfâr"itul lunii iunie, 
toate lucr!rile oferite 
de elevi fiind licitate 
(le pute#i admira aici: 
https://asociatiapro-
nutritie.ro/liciteaza/ ).
Fondurile strânse 
prin aceast! licita-
#ie vor fi donate de 
Asocia#ia ProNutri#ie 
bolnavilor oncologici 
cu posibilit!#i financi-
are reduse.
MolotowRomânia a 
fost al!turi de acest 
proiect, oferind 
premii consistente 
elevilor nominali-
za#i pentru cele mai 
apreciate/populare 
lucr!ri, fiecare dintre 
cei trei câ"tig!tori 
primind câte un set 
Aqua Color Brush 
Molotow "i un set 
Blackliner Complete 
Molotow. �
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Premiul 1
Denisa Ra#$, elev clasa VIII Liceul de Arte plastice 
Nicolae Tonitza Bucure%ti, profesor coordonator 
Boeru Mihaela

Premiul 2
Gheme% Cezara Codru#a, elev clasa IX Liceul Vo-
ca#ional de Art$ Târgu-Mure%, profesor coordona-
tor Veer Renata
Premiul 3
Basturea Claudia, !coala Popular$ de Arte %i 
Meserii Ilie Micu Sibiu, profesor coordonator Precup 
Catalin

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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!howcase! Univers magic
imaginat !i realizat
de FLAVIU ROUA

Iulius Town Timi"oara a beneficiat de uria"ul ta-
lent al lui Flaviu Roua, artist care de-a lungul a 7 
nop#i "i-a pus amprenta magic!, impecabil, asu-
pra unui vast spa#iu interior al Mall-ului. Excep-

#ionala lucrare, ce abund! de imagina#ie, culoare "i 
morfisme insolite, descrie o c!l!torie prin Univers, 
pornit! din gândurile personajului principal, un pe-
riplu cosmic fabulos, perfect executat. 
Flaviu, @jones1_art, a utilizat pentru aceast! lucrare 
spray-uri Molotow Premium Belton. �

Photo: @jones1_art
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Un spectacolul în care s-au investit 30 
de milioane de dolari, o lume fabuloa-
să în care trăiești experiențe vizuale 
aidoma unui film cu efecte CGI spec-
taculoase. Este vorba despre Illumi-
narium, un specatcol de lumină, cu-
loare, imaginație și sunete, de  medii 
captivante și design teatral. Vizitatorii 
pășesc în camere vaste, ce se trans-
formă necontenit, grație proiecțiilor 
video de înaltă calitate, elementelor 
digitale interactive bazate pe tehno-

logia Lidar și efectelor speciale, pen-
tru a reproduce orice loc în lume sau 
chiar imaginar. Conceptul spectacolu-
lui este undeva la granița dintre film 
documentar UHD și filme SF, creând 
un spațiu imersiv 3D, interactiv. Prima 
experiență propusă este un safari în 
Africa, aducând vizitatorii în savană, 
pentru a vedea de aproape leii și le-
oparzii. O a doua experiență, ne va 
purta pe suprafața Lunii, unde pașii 
vizitatorilor vor stârni, virtual desigur, 
praf selenar.

Printre misterele numerelor iraționa-
le, unul are un loc special: așa-numi-
tul raport de aur — 1.618 (urmează 
un număr necunoscut de zecimale). 
Petru Euclid, faimosul matematician 
din antichitate, proporția de aur a fost 
necesară pentru a construi un pen-
tagon regulat, unde 1.618 este pro-
porția dintre diagonala și latură. Un 
dreptunghi, respectând proporția de 
aur are latura lungă de 1.168 ori latura 
mică și are o calitate "magică": dacă îl 
tăiem transversal, astfel încât una din-
tre cele două piese să fie pătrat, cea-
laltă devine un "dreptunghi de aur" 

mai mic. Obsesia privind raportul de 
aur, 1.168, a luat avânt, pentru publicul 
larg, în 2003, atunci când Dan Brown 
a publicat romanul Codul Da Vinci, 
povestea unui „simbolist religios” și 
a profesorului de la Harvard care fo-
losește secvența Fibonacci și raportul 
de aur pentru a dezvolta o conspirație 
cu rădăcini în antichitate. Totuși, din-
colo de roman, Da Vinci, unul dintre 
cei mai importanți erudiți ai lumii, a 
utilizat această secvență în toate cre-
ațiile sale — de la schița "Omului Vi-
truvian", la lucrările arhitecturale ce-i 
sunt atribuite!

înacest num!r:

B2B:ape"t!."o

@MolotowRomania
@SchneiderRomania
@CariocaRomania
@ApertaShop
@UrbanFineArt

#MolotowRomania
#CariocaRomania
#SchneiderPen.ro
#Aperta.Shop

retail&prezentare:
molotow-romania.ro
schneider-romania.ro
carioca-romania.ro
aperta.shop
blog:
urbanfineart.ro

!ew"!
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Marc Andreessen, unul dintre cei mai importanți antre-
prenori din Silicon Valley, este de părere că generalizarea 
muncii la distanță ar putea avea efecte, asupra civilizației, 
mai importante decât apariția Internetului.
„Este, poate, cel mai important lucru care s-a întâmplat în 
viețile noastre, o consecință a existenței Internetului, dar 
care îl poate depăși, prin efectele sociale și umane”, scria 
acesta, într-o postare. „Divorțul permanent de o locație fi-
zică, pentru a ne face treaba, pentru a munci, are implicații 
uriașe, oportunitățile economice generând un impact real 

asupra posibilităților de angajare și 
îmbunătățind în același timp dramatic 
calitatea vieții pentru miliarde de oa-
meni. Putem, în sfârșit, să sfărâmăm 
loteria geografică, deschizând opor-
tunități nenumăratelor persoane care 
nu au avut norocul să se nască în locul 
potrivit."
Munca la distanță a generat mult mai 
multe posibilități pentru cei a căror 
muncă nu este ancorată de prezența 
fizică, eliberându-i și oferindu-le posi-
bilitatea să se mute în locurile în care 
doresc să trăiască. Spre exemplu, in 
Statele Unite, acest shift radical a sti-
mulat o migrație în masă din orașe 
superstar precum San Francisco și 
New York în orașe mai mici, dar mai 
primitoare, din perspectiva climei și 
costurilor implicite vieții, precum Aus-
tin și Miami. În timp ce date recente, 
privind recensământului în America, 

arată că Pandemia nu a modificat fundamental fluctuația 
numerică a populației, liberalizarea  muncii la distanță a 
contribuit la accelerarea tiparelor de migrație existente ale 
celor care se mută din orașe, în suburbii și localități mai 
mici. Cum birourile devin desuete, comunitatea, cartierul 
sau orașul vor prelua funcții ale unui birou, iar oamenii vor 
gravita în locuri unde se pot întâlni și interacționa cu cei-
lalți. Dacă munca la distanță este aici pentru a rămâne, ea 
va continua să remodeleze societatea, cu implicații majore 
pentru economie și dar și pentru calitatea vieții.

Dacă ați crezut că implantarea amintirilor false este posi-
bilă numai în filme precum Blade Runner 2049, mai gân-
diți-vă. Amintirile false pot fi implantate prin diferite tehnici 
dar, în timp, efectele pot fi extrem de perverse și imprevi-
zibile. Într-un studiu recent, oamenii de știință explică felul 
în care au reușit să inverseze memoria falsă implantată în 
mintea subiectului. Studiul a început prin implantarea cu 
succes a amintirilor false pentru două evenimente autobi-
ografice plauzibile, împreună cu 
două evenimente adevărate. Pe 
parcursul a trei interviuri ulteri-
oare, subiecții au dezvoltat amin-
tiri false despre evenimentele 
sugerate.
Echipa de oameni de știință a 
folosit apoi două tehnici pentru 
a reduce aprobarea memoriei 
false și sensibilizarea surselor, în 
care persoanele intervievate au 
fost avertizate cu privire la posi-
bilele surse externe ale aminti-
rilor. Cealaltă metodă utilizată a 
fost numită sensibilizarea falsă a 
memoriei, în care subiectul a fost 
alertat cu privire la posibilitatea 
ca amintirile false să fie create 
în mod neintenționat, în intervi-
urile oferite de un nou operator. 
Această metodă a inversat acu-
mularea de memorie falsă în pri-

mele trei interviuri, în care oamenii de știință au observat 
o revenire a ratelor de memorie falsă în ambele condiții de 
sugestie la nivelurile de bază ale primului interviu.
Studiul menționează, de asemenea, că o implicație practi-
că promițătoare a acestei metode este că amintirile false 
pot fi reduse substanțial prin tehnici ușor de implementat, 
fără a provoca daune colaterale adevăratelor amintiri ale 
subiectului.

!ew"!

IMPLANTURI CU AMINTIRI FALSE

SCHIMBARE RADICAL"
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Vrei să te îmbogățești? Știința spune că persoanele cel mai 
susceptibile în a deveni bogați posedă patru trăsături fun-
damentale ale personalității: oamenii bogați tind să fie sta-
bili emoțional, sunt capabili să ia decizii independent, sunt 
mai concentrați asupra lor înșiși decât alții și, nu în ultimul 
rând, au un dram de încăpățânare și stoicism, în plus.
„Bogăția nu constă în a avea bunuri nesfârșite”, spunea 
filosoful stoic Epictet, „ci în a avea puține dorințe”. Sună 
înțelept, dar asta nu împiedică oamenii să-și dorească să 
fie bogați. Chiar dacă definim diferit bogăția și succesul, 
majoritatea dintre noi includ cel puțin un anumit grad de 
bogăție în ecuațiile care descifrează succesul. Deci, cum te 
poți îmbogăți? Știința spune că răspunsul nu constă doar 
în ceea ce faci, ci și în cine ești. Potrivit unui studiu din 2018, 
publicat în British Journal of Psychology, oamenii bogați 
sunt cu siguranță diferiți, mai ales în ceea ce privește tră-
săturile de personalitate.
Oamenii bogați tind să fie extrovertiți. Nici o surpriză, pen-

tru că nimeni nu realizează nimic no-
tabil, de unul singur — capacitatea 
de a comunica, de a construi relații, 
de a motiva și inspira și de a se co-
necta cu adevărat este cu siguranță 
importantă.
Oamenii bogați tind să fie mai con-
știincioși. De asemenea, nu este o 
surpriză — luarea deciziilor corecte 
și concentrarea asupra obiectivelor 
pe termen lung produc efecte mereu 
pozitive asupra balanței financiare. 
Cei bogați tind să fie mai stabili emo-
țional, sunt mai puțin nevrotici și iau 
în general, decizii "la rece".
De asemenea, cei care au acumulat 
avere, sunt mai egocentrici decât 

restul, narcisiști care au de la ei înșiși așteptări mari dar 
înțeleg că realizările sunt, aproape întotdeauna, rezultatul 
eforturilor colective. Aceasta face ca o combinație câștigă-
toare: să crezi că poți realiza lucruri mari te ajută să începi; 
să știi că ai nevoie de alți oameni pentru ca acest lucru să 
se întâmple te ajută să termini.
Adăugați la cele de mai sus, rezultatele revelate de cercetă-
tori: atât cercetarea personalității empirice, cât și cea con-
ceptuală sugerează că indivizii cu rezultate extraordinare 
pot constitui un grup care, în medie, diferă pe mai multe 
paliere ale trăsăturlor de personalitate.
Deci, da: personalitatea contează, ca să devii bogat. În ge-
neral, disponibilitatea de a lucra cu alți oameni, de a face 
lucrurile corecte, repetitiv, de a pune succesul și eșecul 
pe termen scurt în locurile corespunzătoare și de a face, 
în mod natural, eforturi în plus, persistent, sunt elemente 
care pot determina, în mare măsură, gradul în care vom 
atinge prosperitatea.

Într-o descoperire care provoacă un adevărat cutremur 
în  biologie, cercetătorii arată că celulele mamiferelor pot 
converti secvențele ARN, în ADN, acțiune proprie virușilor 
și nu celulelor eucariote. Celulele conțin "mașini" care re-
plică ADN-ul într-un nou set, care e atașat unei celulă nou 
formată. Aceeași tip de "mașini", numite polimeraze, con-
struiește, de asemenea, mesaje de ARN — acestea sunt 
ca niște notițe, copiate din "depozitul central de rețete" 
ADN, astfel încât să poată fi citite mai eficient în proteine. 
Dar, se credea că polimerazele funcționează doar într-o 
singură direcție: dinspre ADN original, într-un nou ADN 
sau ARN. Acest lucru împiedică mesajele ARN să fie rescri-
se înapoi în "cartea de rețete" a ADN-ului genomic. Acum, 
cercetătorii Universității Thomas Jefferson furnizează pri-
mele dovezi că segmente de ARN pot fi scrise înapoi în 
ADN-ul original, ceea ce poate provoca implicații uriașe și 
afectează multe domenii ale biologiei.
„Această lucrare deschide ușa multor alte studii care ne 
vor ajuta să înțelegem semnificația existenței unui meca-
nism de conversie a mesajelor ARN în ADN, în propriile 
noastre celule”, spune dr. Richard Pomerantz, profesor 
asociat la Universitatea Thomas Jefferson. „Realitatea că 
o polimerază umană poate face acest lucru, cu o eficien-
ță ridicată ridică, multe întrebări. De exemplu, această 
constatare sugerează că mesajele ARN pot fi utilizate ca 

șabloane pentru repa-

rarea sau rescrierea ADN genomic, ceea ce ar implica — 
între multe alte efecte — posibilitatea autovindecării sau 
întinerirea, ca să alegem doar două exemple extreme.
Desigur, deocamdată, aceste procese de rescriere a ADN-
ului sunt în faza de cercetare incipientă dar deschid larg 
porți către noi posibilități oferite biologiei de a genera so-
luții la afecțiuni și procese celulare considerate imposibil 
de surmontat.

Made in Germany
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De ce anume este nevoie pentru a construi un oraș inte-
ligent, din nimic? Timp de peste un deceniu, arhitecții și 
planificatorii urbani au lucrat mână în mână pentru a crea 
Songdo, un cartier de afaceri nou-nouț, mare cât un oraș, 
care a încercat să reprezinte progresele sud-coreene în 
tehnologie și infrastructură. Songdo a fost cândva un mo-
del pentru modul în care am trăi în orașele viitorului însă 
acum, realitatea ne obligă să regândim combinația dintre 
tehnologie și comunitate. Căutând extinderea suburbană 
departe de un Seul supraaglomerat, Songdo a fost con-

struit din nimic, pe un te-

ren recuperat din Marea Galbenă. Songdo 
a fost conceptualizat în primii ani ai secolu-
lui XXI ca un oraș perfect durabil, planificat 
pentru un viitor fără mașini, fără poluare și 
fără spații supraaglomerate. În esență, era 
o utopie care oferea tot ceea ce Seul nu pu-
tea fiind poziționat ca un nou centru econo-
mic global, care să-i permită să concureze 
cu alte piețe asiatice.
Pentru a atinge aceste obiective grandioa-
se, au fost utilizate unele dintre cele mai 
avansate tehnologii urbane din lume — 
străzile sunt căptușite cu senzori ce măsoa-
ră consumul de energie și fluxul traficului, 
ca mijloace de cuantificare a sustenabilită-
ții. Songdo este dotat, de asemenea, cu un 
parc masiv, pe litoral, branșat cu sisteme 
de irigații. Reciclarea deșeurilor este o ope-
ră de artă tehnologică, gunoiul ajungând, 
printr-un sistem de tuburi, la o fabrică cen-
trală, unde sunt sortate automat în materi-

ale reciclabile. Evident, locuințele sunt inteligente, dotate 
cu senzori și aplicații ce controlează totul, de la încălzire și 
aer condiționat, până la nivelul optim de lumină artificială. 
Ceea ce ar fi trebuit să facă designerii și arhitecții Songdo 
a fost să proiecteze în jurul perspectivei și nevoilor unei 
ființe umane mai întâi, și să pună tehnologia în slujba lor, 
în loc să proiecteze pentru tehnologie, oamenii fiind doar 
elemente constitutive ale ansamblului. Este ușor să auto-
matizezi multe procese și să colectezi cantități infinite de 
date, dar este necesar, înainte de orice, să ai un oraș func-
țional, cu comunități prospere și sigure, pentru cetățeni.

În aceste vremuri tulburi, creativitatea și empatia sunt mai 
necesare ca oricând pentru a acoperi diviziunile inter-u-
mane și a găsi soluții pentru o societate mai bună. Artnet 
News’s Art and Empathy Project este o investigație în curs 
de desfășurare a modului în care lumea artei poate contri-
bui la îmbunătățirea inteligenței emoționale, inspirând idei 
și generând opere artistice.
În anii 1970, pe măsură ce mișcările contra-culturale care 
susțineau meditației și autoexplorării, astrologiei și taro-
tului au asaltat lumea, înțelegerea și definirea aurei perso-
nale a devenit un obiectiv larg răspândit. Artista Christina 
Lonsdale, creatoarea Radiant Human și autoarea cărții cu 
același nume, a fost parte în această cultură încă de la naș-
tere — mama ei era artistă, iar tatăl ei era profund dedicat 
practicii meditației. Când Christina Lonsdale a luat cunoști-
ință de „fotografierea de aurei”, care este realizată cu aju-
torul unei camere foarte speciale, ce poate capta energia 
esențială a unui individ și energia sa electromagnetică, ilu-

minând astfel adevăratul lor sine, a fost mariajul perfectă 
dintre artă și știință. Folosind o cameră Polaroid modifi-
cată manual, lungimile de undă ale spiritului unui subiect 
sunt traduse în culori vibrante, venite parcă din alte lumi. 
Cu ajutorul acestor noi instrumente, Lonsdale a descoperit 
că a reușit să-și conecteze experiențele formative din copi-
lărie cu cele din tărâmul înfloritor al Social Media: „Ca ființe 
umane, transportăm electricitate în interiorul nostru, ce 
radiază sub forma a ceea ce este cunoscut sub numele de 
câmp electromagnetic.”
Uneori, aurele sunt aproape imperceptibile, dar tocmai 
acele schimbări discrete și subtile alcătuiesc întreaga aură 
a unei persoane: „Percepțiile pot pivota cu un clic de de-
clanșator, luminându-ne pe noi înșine și proiectând în rea-
litatea pe care percepem, ceea ce a fost acolo tot timpul”.
Puteți explora o multitudine de exemple de aure captate 
de artistă, intrând în site-ul www.radianthuman.com

!ew"!

FOTOGRAFIA AUREI
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Aceasta este o poveste despre 
Elon Musk, spus! de mama sa, 
"i con#ine tipurile de informa#ii 
care ne pot inspira în dificila "i 

nobila noastr! îndatorire, ca p!rin#i.
Musk a împlinit de curând 50 de ani, iar 
mama sa, Maye Musk, a marcat ocazia 
într-un mod foarte muskian: un tweet, cu 
o fotografie a sa "i Elon bebelu", în Africa 
de Sud, în 1971.
Maye Musk a scris anul trecut o carte în 
care a explicat, printre altele, filosofia sa, 
despre care spune c! l-a ajutat pe Elon s! 
devin! Elon Musk, cel pe care-l admir! 
întreaga planet!, ast!zi.
Un lucru în special, pe care îl subliniaz! 
Maye, "i care, sus#ine ea, a dat roade este 
urm!torul: dac! p!rin#ii trebuie s! fac! o 
alegere între a-"i îndruma copiii la fiecare 
pas, a-i ajuta s! g!seasc! cel mai bun tra-
seu în via#! sau pur "i simplu s! stea de-
oparte, l!sându-i s! mearg! pe orice cale 
cred c! li-se potrive"te, Maye Musk decla-
r! ce cel mai bine este s! alegem aceast! 
din urm! cale, precum a f!cut ea.
LA TREAB!, DE MICI
Maye Musk spune c! find o mam! singu-
r! a trei copii, ce lucra cu norm! întreag!, 
pentru c! nu avea încotro, nu a fost o ale-
gere pentru copii ei s! se maturizeze ra-
pid "i s! se implice în sus#inerea familiei.
„Nu le-am spus niciodat! ce s! studieze, 
nu le-am verificat temele; toate acestea 
au fost responsabilitatea lor”, scria Maye..

NU"I OBI#NUI$I CU LUXUL
„Când mergeau la facultate, tr!iau în 
condi#ii destul de proaste: saltea pe po-
dea, "ase colegi de camer! într-o o cas! 
d!r!p!nat!. Dar erau bine, chiar "i a"a”, 
supune ea. „Mul#i p!rin#i sunt stresa#i în 
leg!tur! cu copiii lor. Sfatul meu? Las!-i 
pe copiii t!i s! fie responsabili pentru vi-
itorul lor... Înva#!-i bunele maniere, acor-
d!-le educa#ia fundamental!, dar las!-i s! 
decid! singuri ce vor”.
Toate acestea sunt lucruri pe care mul#i 
p!rin#i aspir! s! le pun! în practic!, în 
timp ce î"i cresc copiii, dar majoritatea nu 
o fac în realitate.
Un lucru este s! spui c! vei l!sa odrasla s! 
î"i asume propriile alegeri, pentru a se mo-
tiva s! studieze sau s! aleag! singuri ce-i in-
tereseaz! cel mai mult "i cu totul alt lucru 
este s! nu te implici deloc, deliberat, "i s!-i 
la"i s! e"ueze atunci când nu se performea-
z! suficient de bine sau fac alegeri eronate.
Dar exist! un contrapunct la ceea ce 
împ!rt!"e"te Maye Musk — trei contra-
puncte, de fapt: în primul rând, stilul ei 
face #!nd!ri toate sfaturile parentale tri-
bulate de exper#i — de exemplu, ideea c! 
o abordare de tipul „lua#i-le partea” este 
mai preferabil! stilului „l!sa#i-l s! sânge-
reze”, o teorie popular!, pentru o vreme, 
la începutul anilor 2010. În al doilea rând, 
faptul c! Elon a avut o copil!rie foarte 
furtunoas! "i complicat!, mai ales dup! 
ce p!rin#ii s!i Maye "i Errol Musk au di-
vor#at (Elon Musk avea aproximativ 9 

ani), a ales s! tr!iasc! ani de zile cu tat!l 
s!u. Ulterior a regretat aceast! decizie 
"i l-a numit pe tat!l s!u „o fiin#! uman! 
cumplit!”.
În cele din urm!, avem dilema corela#ie 
versus cauzalitate: da, filosofia lui Maye 
Musk este interesant!, în lumina a ceea 
ce a ajuns s! devin! fiul ei, dar nu "tim cu 
certitudine dac! succesul uria" al fiului 
s!u se datoreaz! stilului ei sau nu — ori-
cum ar fi, Elon Musk are o valoare net! 
personal! (raportat!) de aproximativ 
166 miliarde de dolari "i este directorul 
executiv al mai multor companii lider în 
segmentul în care ac#ioneaz!.
FOCUS PE REZULTATE
Maye î"i aduce aminte o poveste, legat! 
de aniversarea sa, de 50 de ani, în 1998: 
Elon "i fratele s!u, Kimbal, i-au oferit o 
c!su#! de juc!rie "i o ma"in! de juc!rie 
de m!rimea unei cutii de chibrituri asi-
gurând-o: „Într-o zi î#i vom cump!ra va-
riantele adev!rate!” Anul urm!tor, fra#ii 
Musk au vândut prima lor compania, 
Zip2, pentru 307 milioane dolari "i "i-au 
îndeplinit promisiunea.
Indiferent cum judec!m stilul „liber-ales” 
al doamnei Musk, un lucru este cert — cu 
cât mai devreme se lovesc de greut!#i "i 
în#eleg vicisitudinile vie#ii, cu atât copii 
au mai mult timp în a acumula experien-
#e "i a g!si solu#ii la chestiunile de zi cu zi. 
De aici, extrapolând, în#elegem c! mintea 
lor va func#iona în toate situa#iile în mo-
dul „focus pe rezultate”. �

!"pi# &parentin$
!

cum s! cre"temcopii de
succes?
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Cu toții am fost învățați că pisicile nu 
suportă câinii și apa. Dacă în ce pri-
vește prietenia dintre câini și pisici, 
avem nenumărate exemple că se pot 
înțelege minunat, cazurile în care pi-
sicile să își dorească să intre în apă, 
sunt foarte rare. Nathan, o pisicuță 
care locuiește în Queensland, Aus-
tralia, este o excepție: „Nimeni nu 
se bucură de o plimbare pe plajă la 

fel ca Nathan. Îi place să meargă pe 
malul oceanului și își petrece o bună 
parte din după-amiază cu lăbuțele în 
apă", spune proprietara pisicuței, Me-
lissa Pietrobuono. Motiv pentru care 
gustul pentru serenitate al felinei a 
determinat stăpâna să se mute într-o 
locuință situată foarte aproape de 
plajă, așa încât Nathan să poată să se 
ducă oricând dorește, la plajă!

Conform cercetărilor efectuate în ulti-
mul an și jumătate, veterinarii au con-
statat că animalele de companie pot 
contracta virusul ce ne-a adus atâta 
năpastă în lume, înregistrându-se, în 
medie, un caz de infectare din cinci.
O asemenea proporție de infectare ar 
fi trebuit să ne pună în gardă, mai ales 
în perioadele de lockdown, atunci 
când măsurile de siguranță erau foar-
te stricte, dar când nu ne imaginam 
că pisicuța noastră sau cățelul ne pot 
aduce în casă virusul COVID-19. Dacă 
OMS ar fi avut cunoștiință de acest 
fapt, cel mai probabil am fi avut și mă-
ști și lockdown aplicat animalelor.

!"ieten#c$ bl%ni&'
!

Nathan,  pisicu!a care ador" apa

COVID!19, la animale
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AGRESIV

CALM, NEUTRU

JUC!U"

SUPUS

DOMINANT

ALERT

SPERIAT

BUCUROS

ANXIOS, NERVOSRELAXAT

Postur! relaxat!

Preg!tit de 
joac!

Urechi 
ciulite

Gata s! 
adoarm!

Urechile
pe spate

Corpul împins 
înainte

Corpul l!sat 
pe spate Coada c!zut!

D! din 
coad!

Coada sus

Labele pliate

Urechile c!zute

Coada pe burt!

Coada pe burt!

D! repede 
din coad!

Postur! 
în"epenit!

Gâtul încordat

Postur! semea"!

Flutur! coada 
ca un steag

Urechi 
ciulite

Gata s! sar!, 
de fericire

Coada 
relaxat!

Este un câine pe care nu 
avem de ce s! ne temem 
s!-l mângâiem. Este calm 
#i ascult!tor

Nu avem de ce 
s! ne temem s!-l 
mângâiem.

Poate fi doar 
interesat de ce se 
petrece

Un câine cu aceast! postur! 
se simte inconfortabil sau nu 
#tie ce se întâmpl!

"Arunc!-mi
mingea!"

"Eu sunt
#eful!"

Din pricina bucuriei, 
poate s!ri pe noi, s! 
dea cu laba, sau chiar 
s! mu#te u#or, în joac! Periculos! Gata s! 

mu#te pe oricine

Este postura unui 
câine care pare a 
spune: "M! predau! 
Nu-mi face r!u!"

Poate 
mu#ca 
pentru a 
se ap!ra

https://schneider-romania.ro/?s=maxx&post_type=product
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Exist! o varietate de teorii despre 
motivul pentru care scrisul de 
mân! are un impact pozitiv asu-
pra s!n!t!#ii mintale — una din-

tre acestea este faptul c! elibereaz! emo-
#ii „îmbuteliate”.
Studii recente au atribuit aceast! îmbu-
n!t!#ire a s!n!t!#ii mintale unei cre"teri 
substan#iale a con"tiin#ei de sine. De la 
cre"terea încrederii, la luarea unor decizii 
mai bune, con"tiin#a de sine este o tr!s!-
tur! benefic! în multe aspecte ale vie#ii "i 
poate fi elevat! prin scrisul de mân!
Ernest Hemingway spunea c! scriitorii 
ar trebui „s! scrie greu "i clar despre ce 
doare”. De"i este posibil ca Hemingway 
s! nu fi "tiut la acea vreme, cercet!rile au 
ar!tat acum c! a scrie despre „ce doare” 
ne poate ajuta s! ne îmbun!t!#im s!n!ta-
tea mintal!, s! deful!m blocaje ascunse "i 
s! ne punem în ordine tr!irile, chiar "i pe 
cele mai complexe. Asta pentru c! scrisul 
de mân! este departe de a fi o ac#iune me-
canic!, este, dimpotriv! un creuzet per-
sonalizat, care poate s! ne ajute s! atin-
gem claritatea interioar! necesar! încât 
s! ne echilibr!m vie#ile.
Mai mult de 200 de studii, efectuate de-a 
lungul a zeci de ani, arat! efectul pozi-
tiv al scrisului asupra s!n!t!#ii mintale. 
Dar, de"i beneficiile psihologice sunt con-
sistente pentru majoritatea dintre noi, 
cercet!torii nu sunt de acord cu privire 
la motivul exact care determin! aceast! 
regularizare pozitiv!.
Una dintre teorii sugereaz! c! repri-
marea emo#iilor poate duce la suferin#! 
psihologic!. Este logic, a"adar, c! scriere 
acestora, de mân!, ar putea conduce la un 

confort psihic sporit, deoarece ofer! o mo-
dalitate sigur!, confiden#ial! "i gratuit! 
de detalia emo#iile anterior „îmbuteliate”.
Cu toate acestea, studii recente au înce-
put s! arate cum o cre"tere a con"tiin#ei 
de sine, mai degrab! decât simpla dezv!-
luire a emo#iilor, ar putea fi cheia acestor 
îmbun!t!#iri în s!n!tatea mintal!.
În esen#!, con"tiin#a de sine este capaci-
tatea de a ne îndrepta aten#ia spre „Eu”, 
întorcându-ne aten#ia spre interior, pu-
tând deveni mai con"tien#i de tr!s!turile, 
comportamentul, sentimentele, credin#e-
le, valorile "i motiva#iile noastre.
Cercet!rile sugereaz!, totodat!, c! a de-
veni mai con"tient de sine poate fi bene-
fic într-o varietate de moduri: ne poate 
spori încrederea "i ne poate încuraja s! 
accept!m mai mult pe ceilal#i, poate duce 
la o satisfac#ie profesional! mai mare "i 
ne poate ajuta s! devenim lideri mai efi-
cien#i, asumându-ne tran"at situa#ii "i 
ac#iuni. De asemenea, ne poate ajuta s! 
dobândim mai mult! st!pânire de sine 
"i s! lu!m decizii mai bune aliniate, cu 
obiectivele noastre pe termen lung.
Scrisul de mân! ar putea fi deosebit de 
util în cre"terea con"tientiz!rii de sine, 
deoarece poate fi practicat zilnic, intim "i 
cu totul confiden#ial. Recitirea celor scri-
se de noi, ne poate oferi, de asemenea, o 
perspectiv! mai profund! asupra gându-
rilor, sentimentelor, comportamentului "i 
credin#elor noastre.
% TIPURI DE A NE EXPRIMA, PRIN 
SCRISUL DE MÂN!
Expresiv
Scrisul de tip expresiv este adesea utili-
zat în medii terapeutice, în care cei care 
particip! la astfel de sesiuni sunt ruga#i 

î"i a"tearn! gândurile "i sentimentele, 
legate de un eveniment stresant. Acest 
tip de scriere î"i propune s! ajute proce-
sarea emo#ional! a ceva dificil, iar scrisul 
de mân! este o modalitate ce faciliteaz! 
acest lucru, diminuând simptomele de-
presive, anxietatea "i stresul.
Reflexiv
Scrierea reflexiv! este utilizat! în mod 
regulat în medii profesionale, adesea ca o 
modalitate de a ajuta personalul medical, 
profesorii, psihologii "i asisten#ii sociali 
s! devin! mai eficien#i la locul de munc!. 
Î"i propune s! ofere o modalitate de a ne 
evalua convingerile "i ac#iunile, în mod 
explicit, pentru înv!#are "i dezvoltare. 
Pentru aceasta trebuie s! ne punem între-
b!ri "i s! fim continuu deschi"i, curio"i "i 
analitici. Poate îmbun!t!#i rela#iile pro-
fesionale "i personale, precum "i perfor-
man#a la locul de munc!.
Creativ!
Poeziile "i proza sunt considerate forme 
de scriere creativ!. De obicei, scrierea 
creativ! folose"te imagina#ia, descrieri 
subiective "i metafore pentru a transmite 
cititorilor efectul profund al tr!irilor ce-
lor care compun literar. Scrierea creativ! 
ofer! un mod unic de a explora gânduri, 
sentimente, idei "i credin#e, astfel pu-
tându-se descrie experien#e provocatoa-
re, dificile sau prea complexe pentru a fi 
transmite într-un stil direct, încurajând 
alegerea cuvintelor potrivite, generarea 
de metafore "i imagini într-un mod care 
surprinde cu adev!rat ceea ce încearc! 
autorul s!  transmit!. Poate duce la cre"-
terea con"tientiz!rii de sine "i a stimei de 
sine, precum "i la îmbun!t!#irea s!n!t!-
#ii mintale. �

Scrie de mân!!
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!elfhelp!

Negocieri în stil FBI
Agen#ii FBI se confrunt!, în mod 

repetat, cu unele dintre cele mai 
intense situa#ii de negociere de 
pe planet!. Experien#ele prin 

care trec, îi transform! în adev!ra#i Guru 
atunci când vine vorba de a "ti cum s! di-
rec#ioneze conversa#iile "i s! ob#in! ceea 
ce este necesar. Majoritatea tacticilor pe 
care le utilizeaz! se aplic! perfect în lu-
mea afacerilor "i v! pot ajuta s! genera#i 
vânz!ri, parteneriate "i cre"tere. A"adar, 
s! ne uit!m la unele dintre cele mai im-
portante lucruri pe care le pute#i face pen-
tru a face oamenii s! simt! c! de#in con-
trolul situa#iei chiar dac!, de fapt, chiar 
voi sunte#i cel care conduce ostilit!#ile.
PRINCIPIUL OGLINZII
Oamenii sunt proiecta#i s! r!spund! la 
ceea ce fac al#ii. Zâmbind, determin!m 
pe altcineva s! zâmbeasc!, la rându-i. 
Dac! #ip!m, declan"!m o reac#ie identi-
c!, la altcineva. Oamenii de "tiin#! sunt 
de p!rere c! avem gen de r!spuns emo-
#ional pentru a ne ajuta s! navig!m în 
situa#ii diverse "i s! ne conect!m social, 
pentru a asigura o probabilitate mai mare 
de a fi accepta#i în grup.
Cu toate acestea, emo#iile determin! o 
parte uria"! din comportamentul nos-
tru. Nu le pute#i elimina niciodat! atunci 
când lucra#i cu un client, o persoan! din 
echipa dvs. sau cu oricine altcineva. Dar, 
ceea ce pute#i face este s! încerca#i s! 
aplica#i principiul oglinzii, în diferite mo-
duri, pentru a ar!ta c! în#elege#i cealalt! 
persoan!, s! netezi#i eventualele asperi-
t!#i "i s! influen#a#i într-un mod pozitiv 
felul în care se simt. Negociatorii numesc 
aceasta „empatie tactic!”.

% METODE VERIFICATE
1. Alege tonul
Negociatorul FBI, Chris Voss (în imagi-
ne), devenit acum unul dintre cei mai im-
portan#i instructori pentru companii "i 
cei ce trebuie s! aplice legea, deopotriv!, 
afirm! c! exist! trei „voci” principale pe 
care le po#i alege pentru a face oamenii s! 
se relaxeze "i s! aib! încredere în tine.
„DJ Soul”: o voce calm! "i lent!, sonor! 
dar non-invaziv!, utilizat! selectiv pen-
tru a face sublinia anumite aspecte esen-
#iale în conversa#ie
Pozitiv/juc!u": voce prietenoas!, relaxa-
t!; secretul — zâmbe"te în timp ce vorbe"ti
Direct / asertiv: semnale dominante
În cele mai multe ocazii, vocea pozitiv! "i 
juc!u"! poate fi cea mai bun! alegere. Dar 
ideea de re#inut este c! tonul transmite 
la fel de mult precum cuvintele pe care le 
spunem. Dac! de#ine#i controlul asupra 
acesteia, atunci datorit! efectului-oglin-
d!, pute#i face cealalt! persoan! s! simt! 
c! nu exist! motive s! î"i fac! vreo grij!.
Limbajul corporal trebuie acordat tonu-
lui, deoarece trimite indicii non-verbale 
persoanei cu care ave#i de-a face. A"adar, 
încearc! s! fii consecvent între ceea ce 
transmite#i fizic "i ceea ce spune#i. Dac! 
vre#i s! transmite#i un ton juc!u", atunci 
"i corpul t!u trebuie s! fie relaxat. $i, când 
încerca#i s! citi#i cealalt! persoan!, c!u-
ta#i indicii non-verbale, precum bra#ele 
încruci"ate, înclinarea, etc. Dac! ceea ce 
un client transmite prin limbajul s!u cor-
poral este diferit de ceea ce spune, atunci 
"ti#i c! exist! ceva sub suprafa#a ce v! 
este dezv!luit!, ceva ascuns, care ar pu-
tea aduce în impas discu#iile "i c! trebuie 
identificate temerile sau incertitudinile.

2. Repeti!ia
Aceast! strategie este cât se poate de sim-
pl! — repet! doar ultimele cuvinte pe 
care le-a spus cealalt! persoan!. De exem-
plu, dac! clientul dvs. spune „Îmi place 
produsul X, dar pre#ul este prea mare”, 
atunci spune#i „Pre#ul este prea mare?” 
Repetarea creeaz! un sentiment de fami-
liaritate. De obicei, cealalt! persoan! tre-
buie s! ofere mai multe informa#ii, f!r! 
s!-i fie cerute explicit. S-ar putea s! r!s-
pund! „Da, nu pl!tesc niciodat! mai mult 
de X pentru asemenea produs” sau „Cali-
tatea este excelent!, dar am un buget de 
respectat”. Toate aceste informa#ii ex-
trem de valoroase le pute#i folosi pentru a 
în#elege punctele-cheie pe care trebuie s! 
le atinge#i "i v! arat! pârghiile prin care 
pute#i s! îndulci#i deal-ul.
O alt! modalitate de abordare a repet!rii 
este doar s! începe#i r!spunsul cu „Îmi 
pare r!u ...” De exemplu, a#i putea spune 
„Îmi pare r!u c! bugetul dvs. este restrâns 
în acest moment”, astfel ar!tându-ne em-
patia, c! suntem dispu"i s!-i ajut!m.
3. Descoperi!i etichetele
De exemplu, dac! un client este concen-
trat pe costuri, atunci o etichet! negativ! 
ar putea fi „nu suport pre#urile umflate”, 
în timp ce o etichet! pozitiv! ar putea fi 
„valoare "i calitatea produsului sunt esen-
#iale pentru mine.” În acest caz, tactica 
este valida#i spusele clientului, utilizând 
elementele enun#ate. Acest lucru validea-
z! faptul c! vede#i la fel lucrurile "i pute#i 
crea o leg!tur! solid!. În plus, v! ofer! "i 
"ansa de a v! clarifica percep#ia situa#iei. 
Dac! determina#i corect care este etiche-
ta, pute#i afla ce cale de ac#iune este propi-
ce s! urma#i. �
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Studiile arat! c! unul dintre cei mai 
importan#i indicatori ai succesului 
în viitor, în via#!, este tipul menta-
lit!#ii pe care o avem: fix! sau în-

dreptat! spre progres "i cre"tere.
Mentalitatea fix!: unii dintre semenii 
no"tri cred c! inteligen#a este ceva cu 
care te na"ti. Ace"ti oameni depun efor-
turi mari pentru a evita situa#iile care 
dezv!luie lipsa lor de inteligen#! sau com-
peten#!, aceast! perspectiv! ducând la 
nesiguran#! cu privire la modul în care se 
compar! cu cei din jur.
Mentalitatea progresist!: le este proprie 
acelora cred c! inteligen#a este o reflec-
tare a capacit!#ii lor de a înv!#a, ace"tia 
echivalând înv!#area cu efortul pe care-l 
depun pentru a se autoperfec#iona. Atâ-
ta timp cât încearc! "i continu! s! vad! 
obstacolele din fa#a lor ca pe o parte na-
tural! a procesului, ace"tia vor performa 
constant, mai bine.
Dup! defini#iile de mai sus, de"i ar putea 
p!rea evident c! având o mentalitate în-
dreptat! spre cre"tere "i progres, este cea 
mai bun! cale de urmat, în practic! lu-
crurile stau cu totul altfel.
PROGRESUL NU ESTE O DESTINA$IE
Este o perspectiv! asupra vie#ii, este o 
stare de a fi. De fiecare dat! când ne pro-
punem s! încerc!m experien#e "i abor-
d!ri noi, constat!m c! sim#ul curiozit!#ii 
"i creativit!#ii cre"te exponen#ial. Când 

devenim exper#i în unele activit!#i, în-
cepem s! ne acord!m circumstan#e, "i s! 
nu mai progres!m, rafinând modele de 
eficien#!. Facem ceea ce "tim "i începem 
s! ne baz!m pe acel num!r limitat de ex-
perien#e pentru a lua decizii. Dar, când 
explor!m un teritoriu necunoscut, chiar 
dac! nu are nimic de-a face cu cariera 
noastr! sau cu accentul principal pe care 
îl avem în via#!, ne vom g!si în situa#ia de 
a fi acumulat noi experien#e, permi#ân-
du-ne, ulterior, s! lu!m în considerare o 
gam! mai larg! de posibilit!#i.
MENTALITATEA POTRIVIT! 
În primul rând, trebuie s! devenim sufici-
ent de con"tien#i de sine pentru a observa 
când func#ion!m într-o mentalitate fix!, 
binar!, în care totul se reduce la„Sunt...” 
sau „Nu sunt...”, unde cele trei puncte de 
suspensie pot fi înlocuite, în general cu te-
merile noastre — de"tept, bun, priceput, 
eficient etc.
În al doilea rând, trebuie s! exers!m, în 
mod activ, alegerea unei mentalit!#i de 
cre"tere în detrimentul celei fixe. Acest 
lucru ar putea însemna s! v! înscrie#i la 
unul dintre acele cursuri la care a#i ezi-
tat de atâtea ori s! participa#i, ar putea 
însemna s! alege#i în mod deliberat un 
nou hobby, acest lucru ar putea însemna 
extinderea tipului de informa#ii pe care le 
consuma#i zilnic: social media, "tirile, la 
TV,  lecturi amânate, descoperirea unor 
noi genuri muzicale sau podcasturi "i a"a 

mai departe. C!l!torind, experimentând 
diferite culturi "i moduri de via#! ori de 
apreciere a acesteia, ne vom extinde per-
cep#ia despre lumea din jur "i vom ie"i în 
afara zonei de confort, cât mai des posibil.
În al treilea rând, ve#i avea mult mai mult 
succes în adoptarea unei mentalit!#i de 
cre"tere dac! mediul înconjur!tor "i oa-
menii din jur fac acela"i lucru.
Un articol excelent, publicat în Harvard 
Business Revie, „The Business Case for 
Curiosity”, trateaz! ideea potrivit c!reia 
nu po#i continua s! faci lucrurile a"a cum 
au fost f!cute întotdeauna, doar pentru c! 
a"a au fost f!cute întotdeauna. Articolul 
este o sintez! perfect! a cauzelor lipsei 
de progres personal, de grup, în institu#ii 
"i chiar la nivelul umanit!#ii, definind-o 
drept „Sindromul gândirii cu u"ile în-
chise” "i aducând elogii pertinente u"ilor 
deschise larg, pentru ca spontaneitatea s! 
intre nestingherit!. Astfel în#elegem c! 
merit! s! r!mânem preocupa#i de ceea ce 
ar putea fi mai bun sau ar putea fi diferit, 
chiar dac! una sau mai multe variabile cu 
care jongl!m zilnic, ar trebui s! se schimbe.
Toate au ca scop deconstruc#ia temerilor 
noastre "i de a schimba modul în care pri-
vim obstacolele inerente, din via#!.
Cu to#ii avem poten#ialul de a tr!i "i de a 
opera cu o mentalitate progresist!. Tre-
buie doar s! ne amintim c! este nevoie s! 
practic!m aceast! mentalitate neîncetat, 
altminteri, cea fix!   va reveni imediat. �
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Memento mori” este o expresie 
în latin! care se traduce prin 
„Aminte"te-#i c! vei muri”. Nu 
este deloc o invita#ie la dispe-

rare. Este un apel pentru a aprecia via#a, 
chiar acum, o practic! str!veche de a ne 
aminti c! via#a nu este nelimitat! "i de a 
folosi aceast! înv!#!tur! pentru a face tot 
ce ne st! în putin#! "i a tr!i o via#! împli-
nit!. Sau, mai bine, folosind acest adev!r 
pentru a determina modul în care trecem 
prin via#!.
„Ai putea p!r!si via"a chiar acum! Las! 
acest adev!r s! determine ce faci, ce spui 
#i ce gânde#ti” Marcus Aurelius
„Memento mori” este o chemare la a re-
flecta "i medita asupra locului nostru în 
Univers. Este, de asemenea, un apel la 
mai mult! aten#ie asupra alegerilor noas-
tre zilnice,  amintindu-ne s! facem tot ce 
ne st! în putin#! pentru a îmbr!#i"a pleni-
tudinea vie#ii, chiar acum.
Adev!rul despre via#a noastr!, pe P!-
mânt, este mortalitatea. $tim asta, deja. 
Dar, de câte ori ne g!sim în ipostaza în 
care ac#iunile "i deciziile noastre pleac! 
de la acest lucru?
„Caut! s! acorzi fiec!rei ac"iuni din via-
"a ta însemn!tatea ca #i cum ar fi ultima 
din via"a ta” Marcus Aurelius
Pare un simplu memento s! ne concen-
tr!m asupra priorit!#ilor esen#iale din 
via#!. Dac! suntem con"tien#i c! via#a 
noastr! este finit! putem s! ne concen-
tr!m mai mult pe ceea ce este important 
"i mai pu#in pe chestiuni nesemnificati-

ve, s! griji inutile, care ne ocup! mintea.
Via#a ne ofer! ocazia rar! de a tr!i mo-
mentul, de a încetini "i de a lua totul din 
jurul nostru, dar insist!m s! gr!bim fi-
ecare proces, s! urm!rim iluzii "i s! ne 
fabric!m puncte de vedere. Cunoa"terea 
mortalit!#ii ne ajut! s! discernem, s! re-
flect!m asupra menirii noastre,  s! ale-
gem între ac#iuni, rutine "i obiceiuri care 
ne permit s! tr!im o via#! semnificativ! 
ast!zi, nu mâine sau în viitor. Este o filo-
zofie menit! s! v! încurajeze s! urm!rim 
ce esen#ial în via#!, pentru c! via#a este 
ceea ce avem acum.
MEMENTO MORI, PENTRU CLARITATE
„Când te ridici diminea"a, gânde#te-te la 
ce privilegiu este s! fii viu, s! gânde#ti, s! 
te bucuri, s! iube#ti ...” Marcus Aurelius
Via#a este finit!, dar nu mul#i oameni se 
gândesc la aceast! limitare fundamen-
tal!. Când tratezi via#a ca pe un dar, fo-
lose"ti în#elepciunea pentru a determina 
direc#ia vie#ii tale "i modul în care î#i pe-
treci fiecare zi.
Stoicii din antichitate au folosit Memento 
Mori pentru a revigora via#a "i pentru a 
defini priorit!#ile, a da sens vie#ii "i a c!u-
ta progresul. Au tratat fiecare zi ca pe un 
cadou "i "i-au reamintit în permanen#! s! 
nu piard! timpul cu activit!#i banale sau 
a se afunda în vanitate.
Atunci când apreciezi con"tient via#a, î#i 
alegi cu aten#ie ac#iunile "i reac#iile. De-
vii con"tient de ceea ce conteaz! "i ce nu 
"i folose"ti acea în#elepciune pentru a g!si 
pace, calm "i sens în mijlocul haosului 
din jurul t!u.

„Nu omul ar trebui s! se team! de 
moarte, dar ar trebui s! se team! s! nu 
înceap! s! tr!iasc! niciodat!” Marcus 
Aurelius
Mul#i oameni nu apreciaz! via#a pân! 
când nu sunt aproape de a o pierde sau 
când nu mai au libertatea "i timpul pen-
tru a se bucura de darurile existen#ei.
Ast!zi, chiar acum, gânde"te-te la toate 
lucrurile bune "i semnificative de care 
e"ti capabil, "i suficient de norocos s! le 
tr!ie"ti. De fapt, posibilit!#ile pentru o 
via#! împlinit! sunt nelimitate. Chiar 
dac! î#i închiriezi timpul pentru a-#i câ"-
tiga existen#a, po#i planifica "i programa 
experien#e unice în momentul pe care-l 
alegi. Într-o lume profund haotic! "i în-
tr-o goan! nebun! dup! iluzii, suntem 
prea ocupa#i pentru a observa detaliile 
vie#ii care merit! aten#ia noastr!. Abia 
atunci când facem o pauz!, pentru a pe-
trece timp în natur! "i/sau cu oamenii 
care înseamn! într-adev!r ceva pentru 
noi, întrez!rim natura profund! a „Me-
mento mori”.
Dac! incertitudinile viitorului ne maci-
n!, s! ne gândim la ceea ce putem efectiv 
controla "i la orice este în afara controlu-
lui nostru "i, apoi, s! alegem urm!toarea 
noastr! ac#iune, în consecin#!.
F!-#i timp s! te deconectezi "i petrece mai 
mult timp cu cei la care #ii. Apreciaz! da-
rul vie#ii "i bucur!-te de detaliile pe care 
le treceai adesea cu vederea.
De fapt, pentru a-i capta esen#a, „Memen-
to mori”, ar trebui tradus prin: „Aminte"-
te-#i s! tr!ie"ti!”  �
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Oamenii de "tiin#!, au întrez!-
rit o nou! teorie — Universul a 
analizat toate variantele de le-
gile fizice posibile, înainte de a 

concluziona c! cele pe care le observ!m 
ast!zi în jurul nostru, sunt perfecte. 
Aceast! idee, de-a dreptul s!lbatic!, ar 
putea modifica total percep#ia pe care o 
avem despre lumea în care tr!im.
UN ENUN$ "S!LBATIC"
În lucrarea publicat! pe serverul arXiV, 
cercet!torii — sus#inu#i de Microsoft 
— ofer! idei „la intersec#ia dintre fizica 
teoretic!, informatic! "i filosofia "ti-
in#elor”, tachinând caracterul uria" "i 
multidisciplinar al cercet!rii lor.
Iat! cum func#ioneaz! teoria proasp!t 
pus! în discu#ie: Universul nostru ob-
serv! o multitudine de legi ale fizicii, 
dar cercet!torii spun c! alte legi posibi-
le ale fizicii par la fel de probabile, având 
în vedere modul în care func#ioneaz! 
matematica, în Univers. Deci, dac! un 
grup de legi fizice era la fel de probabil, 
atunci cum am ajuns la legile pe care le 
experiment!m cu to#ii, acum?
„No#iunea de %înv!#are&, a"a cum o fo-
losim de regul!, este mai mult decât 
o adaptare brut!, de la moment la mo-
ment. Este un proces cumulativ care 
poate fi gândit ca teoretizare, modelare 
"i prezicere. De exemplu, sistemul ADN 
/ ARN / Proteine   — fundamentul vie#ii 
pe P!mânt — trebuie s! fi ap!rut din-
tr-un proces de adaptare "i totu"i este 
propriu unei vastit!#i "i diversit!#i uri-
a"e de organisme, mult mai mare decât 

ar putea fi necesar pentru a fi considerat 
o adaptare”.
O ALT! TEORIE
Universul ar putea fi o re#ea neuronal! 
absolut imens! — putem recurge la ana-
logia cu cercet!rile lui Charles Darwin, 
care a studiat modurile diferite în care 
animalele s-au specializat, pentru a pros-
pera în medii diferite. De exemplu, de ce 
avem un corp monolitic de legi ale fizicii, 
mai degrab! decât, s! zicem, o mul#ime 
de tipuri specializate de grauri? Aceasta 
este o întrebare ce dateaz! cel pu#in din 
1893, când un s-a enun#at filozofic, pen-
tru prima dat!, „selec#ia natural!”, dar 
pentru legile Universului.
În lucrare, oamenii de "tiin#! disec! o 
serie de termeni, inclusiv modul în care 
definesc „înv!#area”, în contextul Uni-
versului care, spun ei, este format din 
sisteme pe care fiecare le are de îndepli-
nit în fiecare zi.
Fiecare sistem este înconjurat de un 
mediu, format din alte sisteme diferite: 
imagina#i-v! c! v! afla#i într-o mul#ime 
de oameni, unde mediul dvs. cel mai 
apropiat, este format doar din al#i oa-
meni. Fiecare dintre mediile celorlal#i 
este format din dvs. + al#i oameni, unii 
dintre ace"tia nefiind în „raza de ac#iu-
ne” direct!, a dvs..
Evolu#ia este, din multe puncte de ve-
dere, un proces de înv!#are, cu itera#ii 
multiple, a"a c! atunci când se sugerea-
z! c! Universul a folosit selec#ia natura-
l! ca parte a definirii legilor fizicii, se in-
voc! acel tip specific de înv!#are. (Este 
necesar! con"tiin#a pentru a înv!#a? 

Trebuie s! definim cu aten#ie înv!#area 
pentru a face acest lucru. Organismele 
"i sistemele arat! în mod constant re-
zultatele înv!#!rii, cum ar fi mai mult 
succes sau o rat! mai mare de reprodu-
cere, chiar dac! nu le atribuim con"tiin-
#a drept element definitoriu)
Cercet!torii explic! bine aceast! dis-
tinc#ie: „Într-un anume sens, înv!#area 
nu este nimic special; este un proces ca-
uzal, transmis de interac#iuni fizice. $i 
totu"i, trebuie s! consider!m înv!#area 
ca fiind special! pentru a explica eveni-
mentele care apar din cauza înv!#!rii. ”
Lua#i în considerare expresia „Nu înve#i 
niciodat!”, care sugereaz! c! rezultatele 
pentru o anumit! persoan! "i activitate 
sunt înc! derizorii. Folosim acest rezul-
tat pentru a spune c! înv!#area nu s-a în-
tâmplat. Ce se întâmpl! dac! persoana 
încearc! s!-"i schimbe rezultatele "i pur 
"i simplu nu reu"e"te? Evalu!m înv!#a-
rea numai pe baza rezultatelor vizibile.
CONEXIUNI ÎNTRE TEORII
Conform estim!rilor, sunt "anse de 
peste 50% s! tr!im într-o simulare, iar 
noua teorie, mai sus definit!, nu face 
decât s! aduc! elemente care sus#in ide-
ea Universului—Simulare: dac! lumea 
este guvernat! de legi ale fizicii, disti-
late dup! numeroase încerc!ri, "i dac! 
acumularea de rezultate din procesele 
evolutive sunt scopul Simul!rii, atunci  
putem presupune ca ra#ional faptul c! 
Universul caut! formula ideal! pentru 
echilibrul entropic — undeva între ordi-
nea des!vâr"it!, care nu aduce progres, 
"i haos , unde progresul este aleator. � 

Universul algoritm
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Secretele receptorilor olfactivi nu au 
fost înc! pe deplin în#elese. Cercet!-
torii au f!cut îns! pa"i uria"i în des-
cifrarea misterelor care înconjoar! 

acest sim# fundamental al vie#uitoarelor.
Mirosul, mai degrab! decât vederea, 
domne"te ca sim# suprem pentru majori-
tatea animalelor. Le permite s! g!seasc! 
mâncare, s! evite pericolul "i s! atrag! 
perechea; le domin! percep#iile "i le în-
drum! comportamentul; dicteaz! modul 
în care interpreteaz! "i r!spund la poto-
pul informa#iilor senzoriale din jurul lor.
„Modul în care noi, creaturile biologice, 
interac#ion!m la nivel chimic, în lume, 
este extrem de important pentru a în#ele-
ge cine suntem "i modul în care navig!m 
prin Univers”, a spus Bob Datta, neurobi-
olog la Harvard Medical School.
Sim#ul olfactiv este cel mai pu#in bine în-
#eles, în parte datorit! complexit!#ii im-
puturilor  pe care trebuie s! le ia în calcul. 
Ceea ce am putea eticheta ca un singur 
miros — de exemplu, aroma cafelei, dimi-
nea#a, de iarb! umed! dup! o furtun! de 
var!, de "ampon sau parfum — este ade-
sea un amestec de sute de tipuri de sub-
stan#e chimice, rezultând enorm de multe 
interac#iuni "i rezultate posibile. Pentru 
ca un animal s! detecteze "i s! discrimi-
neze multele mirosuri care sunt esen#ia-
le pentru supravie#uirea sa, repertoriul 
limitat al receptorilor de pe neuronii s!i 
senzitivi olfactivi trebuie s! recunoasc! 
cumva un num!r uria" de compu"i. Deci, 
un receptor individual trebuie s! fie capa-
bil s! recunoasc! multe molecule de miros 
diverse, aparent f!r! leg!tur!. Noile cer-
cet!ri au f!cut un pas înainte crucial, de 
mult anticipat, în elucidarea etapelor pro-
ceselor olfactive. O echip! de cercet!tori 
de la Universitatea Rockefeller din New 
York a oferit prima „imagine”, la nivel mo-
lecular a unui receptor olfactiv, legat de o 
molecul! de aromat!. Acesta a fost un vis 
împlinit în domeniu, n!scut înc! de când 

au fost descoperi#i receptori olfactivi, 
acum 30 de ani, „De"i "tiam de receptori 
olfactivi specializa#i, nimeni nu a v!zut de 
fapt imaginea unei molecule legate de un 
receptor”, a spus cercet!torul Bob Datta.
Rezultatul confirm! modul în care ani-
malele identific! "i discrimineaz! num!-
rul astronomic de mirosuri. De aseme-
nea, arunc! lumin! asupra principiilor 
-cheie ale activit!#ii receptorilor care ar 
putea avea implica#ii de anvergur! — 
pentru evolu#ia percep#iei chimice, pen-
tru în#elegerea noastr! despre modul în 
care func#ioneaz! alte sisteme "i procese 
neurologice "i pentru aplica#ii practice, 
cum ar fi dezvoltarea de medicamente 
targetate "i repelen#i pentru insecte.
Mai multe ipoteze au concurat pentru a 
explica modul în care receptorii olfactivi 
ating flexibilitatea necesar!: s-a propus 
ideea c! receptorii r!spund la o singur! 
caracteristic! a moleculelor de miros, 
cum ar fi forma sau dimensiunea, apoi 
creierul ar putea apoi identifica un miros 
decodând combina#ia imputului respec-
tiv. Al#i cercet!tori au sus#inut c! fiecare 
receptor are mai multe termina#ii, per-
mi#ând „andocarea” diferitelor tipuri de 
compu"i. Dar, pentru a afla care dintre 
aceste idei era corect!, trebuia observat! 
structura real! a receptorului.
Echipa Universit!#ii Rockefeller s-a ori-
entat spre interac#iunile receptorilor ol-
factivi ai unei insecte, care are un sistem 
de deosebit de simplu (la insecte, recepto-
rii olfactivi sunt de forma unor tuburi ex-
trem de înguste, care se activeaz! atunci 
când o molecul! de miros se leag! de ele "i 
transmit un impuls c!tre creier). 
Metodele tradi#ionale pentru fixarea 
structurii moleculare tridimensionale a 
proteinelor nu func#ioneaz! pe receptorii 
olfactivi, ace"tia tind s! se plieze gre"it, 
s! se comporte anormal sau s! devin! di-
ficil de distins în condi#iile pe care aces-
te analize le necesit!. Îns!, progresele 
tehnologice recente, în special o tehnic! 

de imagistic! numit! crio-microscopie 
electronic!, au f!cut posibil! încercarea 
cercet!torilor americani — ei au urm!rit 
structura unui receptor olfactiv al insec-
tei, în trei configura#ii diferite: neactivat, 
legat de o molecul! aromat! comun! nu-
mit! eugenol (care, apropo, miroase a cu-
i"oare) "i cu insecticidul DEET. Apoi, au 
comparat aceste structuri, pân! la atomii 
lor individuali, pentru a în#elege cum s-a 
deschis canalul receptorului "i cum un 
singur receptor ar putea detecta substan-
#e chimice de forme "i dimensiuni foarte 
diferite. Cercet!torii au descoperit c!, 
de"i DEET "i eugenolul nu au prea multe 
în comun ca molecule, ambele au andocat 
în acela"i loc pe receptor — acesta s-a do-
vedit a fi un „buzunar”, c!ptu"it cu mul#i 
aminoacizi care faciliteaz! interac#iunile 
slabe, eugenolul "i DEET ata"ându-se în 
el. Modele de calcul ulterioare au ar!tat 
c! fiecare molecul! era capabil! s! se lege 
în multe orient!ri diferite  "i c! multe alte 
tipuri de compu"i olfactivi s-ar putea lega 
de receptor într-un mod similar. Echipa a 
constatat c! receptorul face o recunoa"te-
re holistica a moleculei, spre deosebire de 
doar detectarea caracteristicilor structu-
rale specifice ale acesteia.
Observa#iile echipei pot explica modul în 
care receptorii olfactivi ai insectelor pot 
evolua în general atât de repede "i difer! 
atât de mult între specii. Fiecare specie 
de insect! ar putea s! fi dezvoltat propriul 
repertoriul unic de receptori, care se po-
trivesc cu perfect ni"ei chimico-olfactive 
predominante în care acestea vie#iuiesc.
Este tentant, de exemplu, s! ne imagin!m 
cum acest mecanism recent eviden#iat 
s-ar putea aplica altor receptori din cre-
ierul animalelor: de la cei care detecteaz! 
neuromodulatori precum dopamina, la 
cei care sunt afecta#i de diferite tipuri de 
anestezice sau la posibilitatea de a eradi-
ca insecte precum #ân#arul, care este înc! 
cel mai mortal animal de pe P!mânt din 
cauza bolilor pe care le poart!. � 

!osar!

Sim#ul olfactiv
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Cercetarea psihedelic! a cunos-
cut o rena"tere în ultimii ani, 
dar, pe m!sur! ce reconside-
r!m poten#ialul psilocibinei de 

a trata dependen#a "i tulbur!rile psihia-
trice, unde se g!se"te acum ipoteza Sto-
ned Ape, teoria enun#at! la începutul 
anilor '90? Este posibil ca substan#ele 
psihedelicele s! fi stimulat un salt uria" 
înainte al con"tiin#ei umane?
ISTORIE
Propus pentru prima dat! de etnobo-
tanistul din secolul al XX-lea Terence 
McKenna (1946-2000) în cartea sa din 
1992 „Hrana zeilor”, conceptul de baz! 
al teoriei este acela potrivit c!ruia con-
sumul de ciuperci psihedelice ar fi putut 
juca un rol crucial în dezvoltarea min#ii 
"i culturii umane.
Potrivit fratelui mai mic al autorului, 
Dennis McKenna, ideea a rezultat din 
conversa#iile dintre cei doi. Dennis este 
el însu"i etnofarmacolog "i cercet!tor, 
precum "i fondator al Academiei de Fi-
losofie Natural! McKenna.
„Pentru o vreme am avut ideea s! scriu 
o carte care s-ar fi numit %Halucinogeni 
"i evolu#ie», dar nu am ajuns niciodat! 
s! o realizez”, spune Dennis. „De"i abor-
darea lui Terence este diferit! de ceea ce 
a" fi scris eu, exist! complementarit!#i. 
Ideile lui Terence au fost cu siguran#! 
fertilizate de conversa#iile noastre”.
Nici Terence, nici Dennis nu s-au referit 
la aceast! ipotez! sub numele de „Sto-
ned Ape” (în traducere maimu#a dro-
gat!), despre care Dennis consider! c! 
desconsider! ideea "i mut! în derizoriu 
conceptul. Cu toate acestea, numele a 
prins la public.
În esen#!, ipoteza sugereaz! c! dator!m 
apari#ia limbajului "i con"tiin#ei de sine 

superioare, consumului de ciuperci ce 
con#ineau psilocibin!. Cronologia exac-
t! pentru apari#ia con"tiin#ei variaz!, 
dar Dennis crede c! procesul ar fi putut 
începe înc! de acum 2 milioane de ani.
„Creierul s-a triplat în volum, cu aproxi-
mativ 2 milioane de ani în urm! "i eco-
sistemele care pun împreun! hominide-
le, vitele "i ciupercile sunt certe”, spune 
Dennis, referindu-se la balega din care 
ies ciupercile ce cu psilocibin!.
CIUPERCI MAGICE
Utilizarea Amanitei Muscaria, o ciu-
perc! toxic!, cu propriet!#i halucinoge-
ne puternice, este adânc înr!d!cinat! 
în tradi#iile "amanice din emisfera nor-
dic!. Potrivit doctorului Thomas Falk, 
profesor de filozofie "i educa#ie la Uni-
versitatea din Dayton, ipoteza ofer! "i 
o explica#ie pentru a"a-numita „explo-
zie creativ!” care a avut loc în urm! cu 
40.000 de ani, pentru Homo Sapiens, 
înainte de migrarea lor din Africa, în 
Europa. Aici vedem un salt aparent în 
capacitatea cognitiv! uman!. „Pen-
tru prima dat!, ace"ti oameni au tr!it 
în lumi pe care le-au creat, material "i 
simbolic”, spune profesorul Falk. „La fel 
ca "i noi, acei oameni au fost capabili s! 
imagineze o lume "i, apoi, s! o recreeze 
în mediile fizice "i sociale în care vie-
#uiau. De"i alte specii de hominide ar fi 
putut exploata în mod eficient natura, 
ei au r!mas subiec#ii pasivi ai aceste-
ia, iar aceast! distinc#ie major! între 
Homo Sapiens Sapiens "i toate celelalte 
hominide pare a fi limbajul.”
Falk, ale c!rui domenii de studiu includ 
fenomenologia "i antropologia, spune 
c!, de"i nu lipsesc dovezi "i teorii bune 
cu privire la cursul evolu#iei umane, 
saltul c!tre con"tiin#a de sine r!mâne 
un mister. „Ipoteza Stoned Ape ofer! o 

posibil! cheie ce pare s! se potriveasc! 
în multe dintre dovezile "tiin#ifice "i te-
oria aceasta”, spune el.
În „Hrana zeilor”, Terence McKenna a 
argumentat — pe baza propriilor expe-
rien#ei psihedelice (cum ar fi empatia 
crescut! "i percep#ia senzorial!), stu-
diul tradi#iilor "amanice din culturile 
antice "i gama cunoscut! ("i ipotetic!) 
de plante "i ciuperci psihedelice din 
antichitate — teoria care avea s!-i defi-
neasc! întreaga carier!.
C!l!toria ne duce înapoi în Pleistocenu-
lui, o er! care se întindea între 2,6 mi-
lioane "i 11 700 de ani în urm! "i care 
a cunoscut schimb!ri majore ale climei. 
Aceste schimb!ri i-ar fi pus str!mo"ii 
no"tri în mi"care, prin medii noi, provo-
catoare "i abundente, în c!utare de noi 
resurse "i experien#e.
Cel mai probabil, înainta"ii no"tri au 
fost obliga#i de împrejur!ri s! experi-
menteze surse de alimenta#ie alterna-
tive, în c!l!toriile lor, dintre care multe 
ar fi fost d!un!toare, iar unele dintre 
ele ar fi fost mutagene, ducând la mo-
dific!ri epigenetice. Acest lucru nu în-
seamn! c! alimentele noi ar fi modificat 
genomul hominidelor, ci mai degrab! c! 
ar fi afectat expresia genelor care erau 
deja prezente, schimbându-ne astfel 
str!mo"ii no"tri fiziologic, neurochimic 
"i cultural.
Astfel, Terence a prezentat o interpreta-
re în care str!mo"ii no"tri ar fi urm!rit 
turme de erbivore, în încercarea de a le 
vâna pentru hran! "i îmbr!c!minte, 
dar lipsa experien#ei în prinderea ani-
malelor i-a împins la necesitatea  recol-
t!rii ciupercilor psihedelice ce cre"teau 
din b!legar. Ulterior, consumul regulat 
al acestor ciuperci s-ar fi putut dovedi 

!osar!
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avantajos, pe m!sur! ce oamenii s-au 
r!spândit pe un nou teritoriu.
„Ciupercile psihedelice par s! fi ofe-
rit un avantaj hominizilor pentru a se 
adapta la circumstan#e noi, deoarece 
acestea modific! practic mintea/cre-
ierul, modific! modurile de percep#ie 
"i induc sinestezia”, spune dr. Falk. Te-
rence McKenna "i cercet!torul în mi-
cologie dr. Paul Stamets sus#in c! este 
posibil ca aceste ciuperci s! fi permis 
str!mo"ilor no"tri s! manifeste leg!turi 
între sunete, simboluri "i semnifica#ii, 
care sunt esen#a %exploziei creative&: 
limbajul uman, manipularea simbolu-
rilor "i comunicarea.”
ADAPTARE MAGIC!
Terence a sus#inut, de asemenea, c! psi-
locibina ar fi crescut acuitatea vizual!, 
ingerat! în doze mici, ar fi sporit dorin-
#a sexual! "i ar fi înlesnit cooperarea 
— to#i ace"ti factori s-ar fi putut dovedi 
fundamentali pentru adaptare la noile 
circumstan#e, pentru str!mo"ii no"tri. 
Stamets, un sus#in!tor vocal al teoriei 
Stoned Ape, eviden#iaz!, de asemenea, 
calit!#ile psilocibinei de a induce curaj  
"i empatie.
„Recitind cartea fratelui meu, dup! 
aproape 30 de ani, r!mân impresionat 
de cât de atent la detalii a fost. Cred c! 
a fost "i este o lucrare credibil!, cu toate 
c! ideea central! invit! criticii la derizo-
riu "i ridicol. Totu"i, treizeci de ani mai 
târziu, ideea Stoned Ape are mai mult 
sprijin decât oricând, bazat! pe ceea ce 
s-a a transmis Terence”.
NATURA DISCUTABIL! A CON#TIIN$EI

În cartea sa din 2018, devenit! best-se-
ller, „How to Change Your Mind”, Mi-
chael Pollan a numit teoria Stoned Ape 
„epitomul tuturor specula#iilor mice-
lio-centrice” — ipoteza acestei teorii nu 
este, pur "i simplu, genul de tez! care 
poate fi preluat! de un studiu "tiin#ific. 
Aceasta implic! apari#ia "i natura con-
"tiin#ei, precum "i adev!ratul poten#ial 
al compu"ilor psihedelici — ingredien-
tele constituente ale teoriei, pline înc! 
de propriile mistere.
„Inteligen#a/con"tiin#a uman! par s! fi 
fost un fenomen emergent”, spune Falk. 
„Adic!, au existat mul#i factori evolu-
tivi, probabil f!r! leg!tur!, care au in-
trat totu"i într-o combina#ie aleatorie 
"i astfel au creat un întreg care era mai 
mare decât suma p!r#ilor sale”.
Schimb!rile din mediu au for#at schim-
b!rile societale pentru a asigura supra-
vie#uirea, iar aceste schimb!ri societa-
le au clamat îmbun!t!#irea capacit!#ii 
mentale. St!pânirea focului "i apari#ia 
tehnicilor de g!tit "i prezervat hrana 
au îmbun!t!#it nutri#ia "i au f!cut loc 
pentru o mai mare dezvoltare cultural! 
"i social!.
Cu toate acestea, Dennis subliniaz! c! 
teoria fratelui s!u nu este menit! s! r!-
mân! factorul singular ce a condus la 
evolu#ia uman!.
„Evident, au fost implica#i mai mul#i 
factori”, spune el. „Este simplist s! pos-
tulezi c! oamenii au mâncat ciuperci "i 
au devenit, brusc, mult mai bine preg!-
ti#i din majoritatea perspectivelor. Au 
existat, cu certitudine, mul#i factori 
care ne-au influen#at evolu#ia”.

Ipoteza Stoned Ape a câ"tigat pu#in! 
trac#iune în cercurile academice, dar 
a devenit o baz! a culturii psihedelice. 
Printre cei mai notabili avoca#i ai s!i se 
num!r! expertul în micologie, dr. Paul 
Stamets, care, împreun! cu Dennis, 
indic! progresele "tiin#ifice în domenii 
precum mo"tenirea epigenetic! "i ne-
uroplasticitatea, care ar putea explica 
mecanismele implicate în progresul co-
gnitiv, asistat de psihedelici.
Este pu#in probabil ca teoria Stoned 
Ape s! accead! la nivel de teorie "tiin-
#ific!, în viitorul previzibil, dar tipul 
de reconectare psihedelic! modern! pe 
care Terence McKenna "i al#ii l-au sus-
#inut s-ar putea realiza mai ales c! mai 
multe studii examineaz! poten#iale uti-
liz!ri terapeutice ale psilocibinei.
„Dac! cei care studiaz! substanzele 
psihedelice î"i respect! promisiunile "i 
sunt integra#i în medicin! "i asisten#! 
medical!, acest nou curent va revolu-
#iona paradigmele vindec!rii”, spune 
Dennis. „$i, de"i îmi place s! spun c! 
substan#ele psihedelicele sunt medi-
camente pentru suflet, ele pot vindeca 
nu numai indivizii, ci societatea la sca-
r! global!, dac! putem integra "i lua 
în considerare lec#iile pe care ni le pot 
transmite. $i, poate, doar poate, dac! 
ciupercile au fost prezente "i au jucat un 
rol care ne-a catapultat în fruntea tutu-
ror celorlalte specii, poate acum — de-
oarece istoria se încheie "i trecem la un 
fel de existen#! post-istoric! — le vom 
reg!si "i vor fi acolo pentru a ne ghida în 
acest proces. Mai avem multe de înv!#at 
de la aceste ciuperci umile...” � 38  aperta_iunie/2021




