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O nouă ediţie 
ComicCon 
România, 
la sfârșitul 

lui august, ne-a oferit 
ocazia perfectă să inter-
acţionăm, și să sociali-
zăm, cu prietenii noștii 
pasionaţi de  UrbanArt, 
stickere, schiţe, comics 
și manga. Le-am pus 
tuturor la dispoziţie cele 
mai bune instrumente 
Molotow și Schneider-
Pen, pentru a-și realiza 
singuri stickere — în 
timpul festivalului s-au 
realizat nu mai puţin de 
3500 de stickere, o parte 
dintre acestea ajungând 
pe panourile pe care 
l-am amenajat special, la 
standul nostru Molotow/
Schneider. Unul din 
punctele de atracţie a 
fost live-demo-ul lui @
kseleqoqynqyshy, un ar-
tist extraordinar, cu un 
stil pe care-l apreciem în 
mod special. Au fost ală-
turi de noi și prietenii de 
la @Bucharest.Stickerz.
Fest, care au expus o 
colecţie impresionantă.
Le mulţumim tuturor 
celor care s-au oprit la 
standul nostru și au dat 
frâu liber imaginaţiei.  

eature
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ROMÂNIA 2022

S� nerdi  Românra susţrne educaţra 
coprrlo� asrsi ţr de SOS Satele Coprrlo� 
Românra. Ajută-r şr tu să vrseze la 
un vrrto� mar bun! Cumpă�ă o�r�  
rnst�umente de sc�rs S� neidi , de 

minim 30 de lei, exclusiv � line, din 
magazinul carrefour.ro, şi noi d� ăm 

10% din valoarea fiecărei a� iziţii 
Organizaţiei SOS Satele Copiilor, 

pentru susţini ea copiilor defavorizaţi. 
Campanie valabilă exclusiv online, în carrefour.ro, în perioada 25.08. — 20.11.2022

susţine

@kseleqoqynqyshy live demo
la standul Molotow & Schneider

Ziua 1, Standul Molotow/ SchneiderPen cu câteva momente
înainte de startul oficial ComicCon România 2022

https://carrefour.ro/campanii/campanie-schneider-sos-satele-copiilor?l1Category=Instrumente+de+scris
https://www.instagram.com/molotowromania/?hl=en
https://www.instagram.com/kseleqoqynqyshy/?hl=en
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Cristian Scutaru @crsscutaru
Lucrare-omagiu adus sportivei Constantina Diţă
Foto: RStudio @rstudio.ro
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Pentru al patrulea an 
consecutiv Festivalul 
Internaţional de Artă 
Urbană, Strad'Art 

Târgu Jiu, creat și condus 
de Adrian Oniga, a reușit să 
ducă la un nivel extraordinar 
calitatea creaţiilor artistice 
murale (și nu numai) pe care le 
propune publicului. Principala 
zonă de intervenţie artistică 
pentru Strad’Art 2022 a fost 
centrul orașului Târgu Jiu, în 
extensie cu cartierul Griviţa și 
strada 11 Iunie 1848. Tema de 
anul acesta a festivalului a fost 
„Inspiraţia”. „Am invitat artiști 
importanţi din străinătate și 
din ţară, care vin cu mesaje re-
zonante pentru public și care au 
adus un omagiu unor persona-
lităţi contemporane”, a declarat 
Adrian Oniga, organizatorul 
evenimentului Strad’Art.
La această ediţie Strad’Art, 
inspiraţia artistică a venit de la  
Judith de Leeuw (Olanda), Fla-
viu Rouă, Pisica Pătrată , Cristi-
an Scutaru, Daciana Ungureanu 
& Dorina Cioplea-Văduva, 
Sergiu Georgian Mazerschi, 
Meri the zu. Lucrările lor au fost 
realizate cu spray-uri Molotow 
Premium Belton, furnizate de 
MolotowRomânia. 

Pisica Pătrată @pisicapatrata
Lucrare: În lumină
Foto: RStudio @rstudio.ro

Judith de Leeuw @jdlstreetart
Lucrare: Love is Stronger than Death
Foto: Patricia Oprea

https://www.instagram.com/crsscutaru/?hl=en
https://www.instagram.com/molotowromania/?hl=en
https://www.instagram.com/stradart.romania/?hl=en
https://www.instagram.com/pisicapatrata/?hl=en
https://www.instagram.com/jdlstreetart/?hl=en
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PREMIUM BELTON
258+8+17 CULORI

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

https://www.instagram.com/crsscutaru/?hl=en
https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=belton&post_type=product
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Sergiu Georgian Mazerschi @mazerschi_georgian 
Lucrare-omagiu adus campioanei mondiale/europene la canotaj, Denisa Tîlvescu
Foto: RStudio @rstudio.ro

Flaviu Rouă @jones1_art
Lucrare: Progresul Naturii
Foto: RStudio @rstudio.ro
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Daciana Ungureanu și Dorina Cioplea-Văduva
Lucrare: Hora urbană
Foto: RStudio @rstudio.ro

Meri the Zu @merithezu
Foto: RStudio @rstudio.ro

https://www.instagram.com/mazerschi_georgian/?hl=en
https://www.instagram.com/jones1_art/?hl=en
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
https://www.instagram.com/molotowromania/?hl=en
https://www.instagram.com/stradart.romania/?hl=en
https://www.instagram.com/merithezu/?hl=en
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EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO
ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

BLAST
THE

BURNER 
CHROME

™

https://www.instagram.com/mazerschi_georgian/?hl=en
https://www.instagram.com/jones1_art/?hl=en
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
https://molotow-romania.ro/produs/burner-600-ml/
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Mostafa Khodeir, un tânăr 
artist ultra-talentat din Egipt, 
petrece până la două luni 
lucrând la un desen al său, 

realizat exclusiv cu pixul, dar rezultatul 
muncii sale este uluitor.
Mostafa Khodeir a decis să încerce sin-
gur să realizeze desene, așa că a început 
să exerseze, iar după un timp a început 
să producă un materiale cu adevărat 
impresionante. „Am exersat mult pentru 
a ajunge la nivelul la care sunt acum și 
simt că am depășit abilitatea acelor ima-
gini pe care le-am văzut pentru prima 
dată realizate exclusiv cu pixul”, a spus 
Mostafa Khodeir.
Artistul a fost încurajat de către prietenii 
săi să se alăture Twitter, în 2018, iar pri-
mul său desen pe care l-a postat vreodată 
a ajuns să obţină peste două sute de mii 
de aprecieri.
La început, Khodeir s-a concentrat mai 
ales pe desenele cu pixul albastru, dar de 
atunci a început să folosească și pixuri 
colorate, cu mare efect. Unele dintre cele 
mai recente proiecte ale sale sunt practic 
imposibil de distins de fotografii.
De la portrete ale unor celebrităţi precum 
fotbalistul Mohammed Salah sau regre-
tata prinţesă Diana, până la portrete ale 
unor străini și animale diverse, capodo-
perele cu pixul lui Mostafa Khodeir arată 
toate ca niște fotografii.  
INSTAGRAM: @mostafa.khodeir

DESENE HIPERREALISTE
REALIZATE CU PIXUL

https://schneider-romania.ro/?s=paint-it&post_type=product
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Artista Mito Nishikura, din Osa-
ka, Japonia, reciclează cu miga-
lă capacele de sticle de plastic, 
transformându-le în lucrări de 

artă minuscule. La prima vedere, capa-
cele de sticle de plastic nu sunt cele mai 
bune medii pe care să creezi picturi din 
cauza suprafeţei lor foarte limitate. Capa-
cele de sticle de plastic aruncate, pe care 
Mito Nishikura le folosește ca „pânze” 
pentru capodoperele sale minuscule.
„Vreau foarte mult să știu dacă îţi creezi 
operele de artă cu o lupă, pentru că este 
foarte greu să pictezi astfel de detalii 
doar cu ochiul liber”, a comentat un 
utilizator de Twitter despre una dintre 
lucrările lui Mito Nishikura.
„Cum naiba poţi să pictezi un tablou atât 
de mic?” întreabă altcineva.
În cazul în care vă întrebaţi, talentata 
artistă japoneză a confirmat că nu folo-
sește lupa când pictează și chiar a postat 
un clip cu ea lucrând cu o pensulă foarte 
fină.
Cu o suprafaţă atât de mică pentru a 
lucra, fiecare tușă contează, așa că Nishi-
kura nu își poate permite să facă greșeli. 
De aceea, un singur capac de sticla poate 
dura până la 3 ore pentru a-l transforma 
în operă de artă. Dar după cum puteţi 
vedea, acesta este un timp foarte bine 
petrecut!  INSTAGRAM:  @mito0813

PICTURI
PE CAPACE
DIN PLASTIC

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product


octombrie/2022_aperta  1110  aperta_octombrie/2022

ONE4ALL
GAMA ACRYLIC

EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA:
WWW.MOLOTOW-ROMANIA.RO

ȘI LA PARTENERII AUTORIZAŢI

https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
https://molotow-romania.ro/?s=one4all&post_type=product
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Oamenii de știință au reînviat o plantă 
din era Pleistocenului. Această plantă, 
dispărută încă din era glaciară, acum 
32.000 de ani, a fost readusă la viață 
de cercetători ruși care au prelevat 
țesut vegetal găsit în semințe antice. 
Savanții au găsit semințele plantelor, 
înghețate, perfect conservate, în vizu-
ina unei veverițe din Epoca de gheață. 
Potrivit National Geographic, această 
plantă, Silene stenophylla, este o floa-
re originară din Siberia și a devenit cea 
mai veche plantă care a fost regenera-

tă vreodată, recordul anterior fiind de-
ținut anterior de un palmier de curmal, 
reînviat după două milenii. Oamenii 
de știință au descoperit semințele lân-
gă malurile râului Kolyma, în urmă cu 
aproximativ un deceniu, iar datarea cu 
radiocarbon a arătat că semințele au 
o vechime de 32.000 de aproximativ 
ani. Comoara veveriței antice conținea 
atât semințe mature, cât și încă nedez-
voltate, care de-a lungul timpului au 
devenit complet prinse în gheață. Se-
mințele, care au fost găsite la 138 de 
metri în pământ, în permafrost.

Este posibil ca astrofizicienii care in-
vestighează originile Căii Lactee să fi 
descoperit „vechea inimă” a galaxiei 
noastre – nucleul original, străvechi, în 
jurul căruia au luat naștere toate stele-
le și planetele sale.
Cluster-ul de 18.000 dintre cele mai 
vechi stele ale galaxiei noastre se află 
în constelația Săgetător, provine din 
protogalaxia Căii Lactee - o masă pri-
mordială de gaz și praf care formează 
primele stele ale unei galaxii tinere - a 

cărei vârstă este estimată la mai mult 
de 12,5 miliarde de ani. Reprezentând 
aproximativ 0,2% din masa totală a ga-
laxiei noastre, grupul este nucleul în 
jurul căruia a crescut în cele din urmă 
toată Calea Lactee, au descoperit cer-
cetătorii. Pentru această descoperire, 
astronomii s-au bazat pe date de la 
observatorul Gaia al Agenției Spațiale 
Europene — o navă lansată în 2013 cu 
scopul de a crea cea mai detaliată și 
mai precisă hartă a Căii Lactee.
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Fericit, trist, lacrimi-de-croco-
dil sau cauzate de ceapă, iată 
motivele științifice din spatele 
suspinelor.
Așadar, iată-ne - inundații de 
lacrimi, după ce am revăzut 
fotografii vechi cu persoane 
dragi, sau am auzit la radio 
"melodia noastră" - dar cum se 
leagă sistemul nostru de "duș 
încorporat" cu aceste emoții 
profunde? Ei bine, există o zonă 
în creier care se ocupa de emo-
țiile, numită sistemul limbic (în 
special partea numită hipo-
talamus), care este conectată 
la sistemul nervos autonom 
(aceasta este partea asupra 
căreia nu avem niciun control). 
Acest sistem, prin intermediul 
unui neurotransmițător numit 
acetilcolină, are un grad ridicat 
de control asupra sistemului 
lacrimal; și această moleculă 
minusculă este cea care stimu-
lează apoi producția de lacrimi. 
Așadar, pe scurt, reacțiile noas-

tre emoționale puternice acti-
vează sistemul nervos, care, la 
rândul său, ordonă ca sistemul 
de producție a lacrimilor să se 
aclanșeze.
Ce rost au, totuși, lacrimile? 
Este o simplă expresie fiziologi-
că, un răspuns la un stimul, așa 
cum sugerează unii, sau este o 
formă de comunicare primară, 
mai complexă, non-verbală, 
menită să obținem ajutor și 
sprijin, din partea celor din jur?
Unii psihologi cred că te simți 
mai bine după un plâns zdra-
văn, tocmai din cauza acestui 
aport social, a solidificării rela-
țiilor cu cei cu care împărtășim 
experiența respectivă.
În ce privește reacțiile adver-
se produse de tăiatul cepei, 
de exemplu, acestea au - spun 
specialiștii - rolul de a spăla 
globul ocular și de a îndepăr-
ta substanțele care pot afecta 
vederea, unul dintre simțurile 
esențiale supraviețuirii.

Ați avut vreodată acel sentiment ciudat că ați trăit deja 
exact aceeași situație? Acest fenomen, cunoscut sub nu-
mele de déjà vu, i-a nedumerit pe filozofi, neurologi și scri-
itori, dar și pe oamenii de rând, timp de milenii.
La începutul acestui mileniu, un om de știință pe nume 
Alan Brown a decis să efectueze o analiză a tot ceea ce 
cercetătorii au scris despre déjà vu până în acel moment. 
Mare parte din ceea ce a putut găsi, avea un iz paranormal, 
vecin cu supranaturalul – lucruri precum viețile trecute sau 
abilitățile psihice. Dar, a găsit și studii care au chestionat 
oamenii obișnuiți despre experiențele lor de déjà vu.
De exemplu, Brown a stabilit că aproximativ două treimi 
dintre oameni experimentează acest fenomen la un mo-
ment dat în viața lor și că cel mai frecvent declanșator al 
déjà-vu-ului este un spațiu, iar următorul în top este o 
conversație. Recenzia lui Brown a adus subiectul déjà vu-
ului în domeniul științei mainstream, iar munca lui a servit 
drept catalizator pentru ca oamenii de știință să creeze ex-
perimente pentru a investiga acest fenomen bizar.
Acum, cercetătorii au investigat o ipoteză veche de aproa-
pe un secol care sugerează că déjà vu se poate petrece 
atunci când există o asemănare spațială între o scenă rea-
lă și o scenă de care nu ne mai aducem aminte. Psihologii 
au numit aceasta ipoteza familiarității Gestalt.
Conform acestei ipoteze, dacă nu îți vine în minte acea si-
tuație anterioară, cu un aspect similar celei actuale, s-ar 
putea să rămâi doar cu un puternic sentiment de familiari-

tate în ce privește experiența actuală.
Pentru a investiga această idee în laborator, o echipa de 
cercetători a folosit realitatea virtuală pentru a plasa oa-
menii în diferite scene. În acest fel, a fost posibilă mani-
pularea mediilor în care se găseau oamenii – unele scene 
împărtășeau același aspect spațial, în timp ce altfel erau 
foarte diferite.
După cum era prezis, déjà vu era mai probabil să se întâm-
ple atunci când oamenii se aflau într-o scenă care conținea 
aceeași aranjare spațială a elementelor ca o scenă anteri-
oară pe care au văzut-o, dar de care nu și-au amintit.
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DE CE PLÂNGEM? ȘTIINŢA LACRIMILOR

MISTERIOSUL 
FENOMEN  DÉJÀ VU

APROAPE DESCIFRAT

https://schneider-romania.ro/?s=metalic&post_type=product
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Un profesor de la Universi-
tatea Oxford a sugerat că 
un nou compus chimic ar 
putea deveni disponibilă 
comercial, în următorii 3-5 
ani, pentru a ajuta relații-
le eșuate. Imaginați-vă o 
lume în care, în loc să gesti-
onăm relațiile noastre, pur 
și simplu scoatem o pastilă 
și scânteia se reaprinde.
Deși acest concept poate 
suna ca ceva desprins direct 
din Harry Potter, ar putea 

deveni în curând o realitate.
De fapt, potrivit antropolo-
gului evoluționist Dr. Anna 
Machin, care a condus stu-
diul, aceste noi substanțe ar 
putea fi prescrise cuplurilor 
care traversează probleme, 
în mai puțin trei ani. Denu-
miți în mod colocvial „me-
dicamete pentru dragos-
te”, acești compuși dubioși 
(din punct de vedere etic) 
au fost concepuți pentru 
a stimula producerea unui 

cocktail de molecu-

le puternice care ne inundă 
creierul atunci când suntem 
îndrăgostiți, format din oxi-
tocină, hormonul care ne 
reduce inhibițiile, urmat de 
dopamină, hormonul care 
ne face să ne simțim bine, 
apoi serotonina, care ne 
face să fim obsedați de o 
altă persoană și, nu în ulti-
mul rând, beta-endorfină, 
un opiaceu care ne face să 
ne simțim literalmente de-
pendenți de o anumită per-
soană.
Totuși, îngrijorarea constă 
în faptul că, dacă există po-
sibilitatea să iei un medica-
ment care te face automat 
să iubești pe cineva, atunci 
voința proprie și compati-
bilitatea în cuplu sunt com-
promise. Cu toate acestea, 
deși acest lucru este desi-
gur valabil, mulți susțin că 

a lua un medicament pen-
tru a induce sau a menține 
dragostea nu este diferit de 
a lua un antidepresiv, deoa-
rece ambele suplimentează 
substanțele neurochimi-
ce care există deja în mod 
natural în corpul nostru. În 
plus, atunci când sunt folo-
site cu intenții bune, ele de-
vin un mijloc de a consolida 
relațiile care traversează 
perioade dificile.
Din aceste motive, deși 
este esențial să pășim cu 
prudență și să abordăm cu 
seriozitate întrebările etice 
care apar din comercializa-
rea unei substanțe care ne 
poate altera chimic starea 
de spirit, de ce nu ar trebui 
să luăm în considerare po-
sibilitatea unei pastile care 
să ne stimuleze capacitatea  
de a iubi?

Un studiu recent al Universității Stanford arată că lumea 
poate trece la energie 100% regenerabilă și poate recu-
pera investiția în doar 6 ani. După ce au examinat 145 de 
țări, cercetătorii au afirmat că trecerea la energie curată 
și electrificarea tuturor sectoarelor energetice nu va duce 
la întreruperi în furnizarea energiei sau la o creștere a 
prețurilor. De fapt, potrivit studiului, prețurile ar scădea 
imediat, iar toate costurile inițiale pentru trecerea la ener-
gie 100% regenerabilă ar fi recuperate în doar șase ani.
Unul dintre principalele motive pentru aceasta este că 
sistemele energetice bazate pe combustie, utilizate ma-
joritatea țărilor, necesită multă energie doar pentru a 
funcționa. Trecând la un sistem de energie curată, rege-
nerabilă, consumul de energie la nivel mondial ar scădea 
imediat cu 56%. Economiile se datorează eficienței ener-
giei curate versus sistemele pe combustie, pentru produ-
cerea cărora este nevoie de cheltuire a energiei, pentru 
obținerea de combustibililor.
Și veștile bune nu se termină aici. Un sistem de energie 
curată, regenerabilă ar reduce costul pe unitate de ener-
gie cu o medie de 12%, ceea ce duce la un cost anual cu 
energie cu 63% mai mic. Desigur, există și multe beneficii 
pentru sănătate ale unui sistem de energie curată care ar 
reduce poluarea.
Pentru evaluare, echipa de cercetători a analizat ener-
gia eoliană onshore și offshore, energia solară, căldura 
solară, electricitatea și căldura geotermală și energia hi-
dro. Bateriile au fost cea mai comună soluție de stocare a 
energiei electrice, echipa constatând că nu sunt necesare 
baterii cu mai mult de patru ore de stocare.

S-a calculat că ar fi necesară o investiție de aproximativ 
62 de trilioane de dolari pentru actualizarea sistemelor 
în 145 de țări – aceleași care produc 99,7% din dioxidul 
de carbon din lume dar, trecerea la energie curată și re-
generabilă ar oferi economii imediate de 11 trilioane de 
dolari pe an. Aceasta înseamnă că lumea ar putea com-
pensa costurile inițiale în doar șase ani, dacă aceste țări 
ar fi doar dispuse să facă schimbarea.
Recomandările echipei de cercetare subliniază ca lumea 
să treacă la energie 100% regenerabilă până în 2035 dar  
nu mai târziu de 2050
Deși acest lucru poate părea inaccesibil, unele țări fac 
deja pași uriași în această direcție: Islanda operează cu 
aproape 100% energie din surse regenerabile, la fel ca și 
Albania și Paraguay. Și chiar și Brazilia, obține aproximativ 
80% din electricitate din surse regenerabile.

MEDICAMENTE PENTRU DRAGOSTE

LUMEA POATE TRECE 
IMEDIAT LA

ENERGIE 100% 
REGENERABILĂ
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Este greu să nu vrei să-ţi protejezi 
odrasla, la fiecare întorsătură a 
vieţii. Dar, adesea, atunci când îi 
protejăm, de fapt îi împiedicăm să 

fie cu adevărat remarcabili.
Ce ar trebui să facem și cum să ne încu-
rajăm fii și fiicele, pentru a ne asigura că 
vor fi curajoși?
ASUMAREA RISCULUI
Atunci când ne încurajăm copii să-și asu-
me riscuri și să exploreze noi aventuri, 
ajutăm la dezvoltarea lor, educând oa-
meni care vor crește și vor deveni cura-
joși, fermi și demni.
Asumarea riscurilor este înnăscută. Ne 
naștem cu ea. Baieţi și fete. Căzând, învă-
ţăm să mergem, în pruncie. Deci, unde se 
schimbă acest sentiment cu care ne naș-
tem? Practic, se petrece atunci când adul-
ţii încep să stea în calea copiilor.
Deseori, ca părinţi, ne lăsăm dominaţi de 
șoaptele prăpăstioase din propriul creier - 
dacă o să cadă de pe leagăn? mai bine nu-l  
las acolo... Doamne, cum să alerge cu câi-
nii aceia atât de murdari?... Cine știe ce 
se poate întâmpla dacă se joacă în curtea 
vecinilor, nesupravegheaţi...
Din păcate, panaceul la toate temerile de 
mai sus - și infinit de multe altele - este 
televizorul, tableta sau smartphone-ul, 
aceste obiecte aparent prietenoase și pli-
ne de chestii interesante. Problema e că 

lumea virtuală, în care unii părinţi ac-
ceptă să-și lase copii și pentru a minimiza 
riscurile ce pot surveni din interacţiunile 
lor în lumea reală, îi restricţionează, le în-
gustează orizontul și îi limitează în dez-
voltarea ca indivizi compleţi.
Numai cuvintele „asumarea riscurilor” 
sunt înfricoșătoare. Dar, să o recunoaș-
tem cinstiţi, viaţa este înfricoșătoare și 
de aceea este încântătoare.
Ca societate, tratăm riscurile asociate co-
piilor în mod diferit. Când vine vorba de 
băieţi și fete - tindem să ne avertizăm fii-
cele mai mult decât pe fiii noștri, suntem 
mai precauţi și devenim supraprotectivi, 
este ceea ce insuflă neîncredere în sine 
fetelor, încă de la început, multe ajungând 
să creadă că nu sunt suficient de curajoa-
se sau că nu sunt suficient de bune în ceea 
ce fac. Le datorăm fiicelor noastre încre-
dere și deschidere, pentru a nu le nega cu-
rajul care este în interiorul lor și care abia 
așteaptă să înflorească.
ÎNCREDERE
Cu cât își asumă mai multe riscuri, cu 
atât îi încurajăm mai departe să iasă din 
zonele lor de confort, cu atât văd mai mult 
de ce sunt capabili și au posibilitatea de a 
își corija propriile carenţe. Încrederea co-
piilor crește odată cu visele, iar acestea 
sunt catalizatorul către posibilităţi ne-
sfârșite. Ca în orice acţiune a noastră, ca 
părinţi, e necesar să insuflăm încredere 

și să ne încurajăm fii și fiicele dar trebu-
ie să avem discernământ și să nu o facem 
dincolo de limite - dacă odrasla noastră se 
vădește o persoană calmă, manierată și 
plină de empatie e bine să ne abţinem în a 
o încuraja să devină luptător în ring.
FRICA
Studiile arată că cea mai eficientă metodă 
de control este frica. Nu bucuria, nu plă-
cerea. Prin urmare, ar trebui să privim cu 
suspiciune pe oricine spune că frica este 
bună. Totuși, cei ce spun asta cu inima și 
mintea deschise nu vorbesc despre frica 
de monștri sub pat, ci acea frică ce este 
creuzetul și alimentează măreţia. Lăsân-
du-i să experimenteze acel moment în 
care merg înainte prin ceva înfricoșător 
și apoi ies din el simţindu-se triumfători, 
împliniţi și motivaţi.
GÂNDIRE ANALITICĂ
Încurajarea copiilor să își asume riscuri 
le oferă posibilitatea de a gestiona situa-
ţiile viitoare - analizează contextul și iau 
o decizie bazată pe fapte, experienţă și 
instinct. Orice vârstă ar avea copii, data 
viitoare când apare o situaţie riscantă, 
explică de ce îi avertizezi, spune-le să în-
cerce fără a se pune în pericol.
Felul în care se vor descurc, indiferent de 
reușită sau nereușită, îi va ajuta în viitor 
iar tu vei fi jucat un rol în creșterea unei 
noi generaţii de oameni curajoși și serioși, 
capabili să poarte lumea pe umeri. 
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Și curajul se educă
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devii oricine vrei să fi!
creativitate fără limite

Rotiți stick-ul cu vopsea solidă pentru față și utilizați-l ca pe un ruj. Culori strălucitoare 
și lavabile, testate dermatologic. Puteți amesteca culorile între ele. Nu este nevoie de 

apă pentru aplicare. Culori lavabile, ce pot fi ușor curățate cu apă și săpun.
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Te-ai uitat vreodată la scrisul de 
mână al unui prieten sau al unui 
membru al familiei și ţi-ai dorit 
ca scrisul tău să arate la fel de fru-

mos și lizibil? Indiferent dacă dorești să 
îţi îmbunătăţești scrisul de mână pentru 
că îţi place să scrii sau pur și simplu pen-
tru ca documentele pe care le completaţi 
să fie mai lizibile, iată o veste bună: cu 
practică și răbdare, poţi să îmbunătăţi 
calitatea scrisului tău de mână, chiar și 
adult fiind.
Deși procesul te-ar putea face să simţi că 
te-ai întoarce la școală, în cele din urmă, 
când scrisorile tale redactate manual ara-
tă la fel de minunat ca cele prezentate în 
Instagram, merită.
CUM REÎNVEŢI SĂ SCRII FRUMOS?
Trucul pentru a învăţa cum să-ţi îmbună-
tăţești scrierea de mână ca adult este să 
poţi identifica cu exactitate ceea ce face 
dificilă această activitate, în primul rând.
„Oare îţi obosește mâna? Nu ai învăţat ni-
ciodată să scrii cursive sau să formezi co-
rect litere? Îţi lipsește practica pentru că 
folosești atât de mult computerul? Proce-
sul de absorbire a informaţiilor, de exem-
plu în timpul unei întâlniri Zoom, sau de 
a încercrea de a  jongla mental cu detaliile 
nu este ajustat cu ritmul în care scrieţi?”, 
ne întreabă Rebecca Mannis, doctor în 
psihologie și expert în învăţare la Ivy-
prep.com. „Ca și în cazul oricărei sarcini 
sau scop, cu cât poţi aduce mai mult acel 
aspect metacognitiv sau de conștientiza-
re de sine, cu atât poţi identifica mai mult 
factorii care contribuie și să găsești solu-
ţii care sunt relevante pentru tine și care 

pot fi puse în practică.”
Odată ce vă faceţi timp pentru a aborda 
ceea ce vă împiedică să aveţi un scris de 
mână stelar, este momentul să luaţi mă-
suri concrete pentru a depăși obstacolele.
ÎŢI LIPSEȘTE EXERCIŢIUL...
Adevărul este că scrisul de mână lizibil 
este mai puţin preocupant în zilele noas-
tre decât a fost cândva, datorită progrese-
lor tehnologiei. Acolo unde oamenii erau 
nevoiţi să se bazeze pe un scris de mână 
lizibil pentru a comunica prin scrisori, 
pentru a crea liste de cumpărături și me-
mentouri și pentru a lua note și a organi-
za liste de sarcini, tehnologia modernă 
a produs aplicaţii intuitive și precise. Ca 
atare, dacă scrisul tău de mână arată 
mai puţin decât spectaculos, explicaţia 
ar putea fi pur și simplu lipsa de practi-
că. Pentru a reechilibra balanţa, experta 
propune să renunţăm la electronice în 
favoarea instrumentelor de scris și a hâr-
tiei. „Începeţi să scrieţi lucrurile pe hâr-
tie și să trimiteţi scrisori „old school. Deși 
este mai facil să te folosești de aplicaţii pe 
smartphone sau calculator, renunţarea la 
aceste gadgeturi te va ajuta și pe plan psi-
hic pentru că notele scrise de mână sunt 
mult mai personale și te facă să gândești 
mai profund la ce anume notezi.”
ÎŢI OBOSEȘTE MÂNA...
Există două motive pentru care acest lu-
cru se poate întâmpla: în primul rând, lip-
sa practicii scrisului de mână poate duce 
la atrofierea mușchilor, astfel încât mâna 
ta ar putea avea nevoie doar să se obișnu-
iască din nou cu scrisul cu un instrument 
fizic. Celălalt motiv ar putea fi din cauza 
instrumentului utilizat pentru a scrie. 

Ca atare, Rebecca Mannis sugerează să 
investim în ustensile de scris de calita-
te, care sunt potrivite conformaţiei mâi-
nii nostre dar și stilului de scris. „Acum, 
avem la dispoziţie nenumărate variante 
și design-uri ale instrumentelor de scris,  
care vă pot îmbunătăţi cu adevărat cali-
tatea caligrafiei”, spune ea.
Un alt motiv pentru care mâna îţi oboseș-
te este din cauza modului în care ţii pixul 
sau creionul: „Scrisul se face din înche-
ietura mâinii. Începeţi să vă concentraţi 
cu adevărat asupra modului în care ţineţi 
stiloul și a modului în care vă poziţionaţi 
încheietura mâinii și braţul în timp ce 
faceţi acest lucru. Dacă descoperiţi că fe-
lul în care ţineţi stiloul sau pixul vă obo-
sește, încercaţi să căutaţi ghiduri (sunt 
foarte multe, online) care să vă ajute să vă 
aliniaţi mâna și corpul într-o experienţă 
de scris confortabilă.”
PRACTICĂ, PRACTICĂ, PRACTICĂ...
La sfârșitul zilei, cheia îmbunătăţirii scri-
sului de mână, ca adult, este  să aloci timp 
pentru exersare. Experta în învăţare spu-
ne că exersarea poate fi la fel de simplă ca 
și scrierea alfabetului din nou și din nou. 
„Alege un cuvânt greu de scris sau pe care 
ai tendinţa să-l notezi de mai multe ori 
pe zi — astfel, îţi ajuţi abilităţile motorii 
să coordoneze impulsurile din creier la 
mână și să te ajute să scrii cursiv, cu mai 
puţin efort.”
Orice aţi face, amintiţi-vă că îmbună-
tăţirea scrisului de mână este un proces 
gradual, dar cu un plan bine dezvoltat și 
executat, ar trebui să observaţi schimbări 
semnificative în doar câteva săptămâni 
de la începerea acestor practici. 
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Îmbunătăţește-ţiscrisul de mână
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BulletJournaling
 pentru începători
Ce obţinem când combinăm uti-

litatea unui calendar, detaliile 
dintr-un jurnal și nostalgia unui 
album de însemnări? Bullet Jo-

urnaling, acest sistem de planificare cre-
ativ și totuși funcţional combină fiecare 
dintre aceste componente, făcând ușoară 
și distractivă urmărirea planurilor, ideilor 
și amintirilor, într-un format pe care îl re-
alizăm fiecare, după bunul plac.
Dacă doriţi să vă puneţi în propria ordine 
ideile și task-urile sau sunteţi în căuta-
rea unei noi modalităţi de a vă flexibiliza 
creativitatea, această practică ar putea 
fi potrivită. Vestea bună este că oricine o 
poate face și aveţi nevoie doar de câteva 
elemente esenţiale pentru a începe. Iată 
ce trebuie să știţi despre bullet journaling 
și ce aveţi nevoie pentru a începe propriul 
vostru jurnal.
CE ESTE BULLET JOURNALING?
Shelby Abrahamsen, bullet journaler și 
creatorul Little Coffee Fox, o resursă on-
line pentru eforturile artistice (https://
www.instagram.com/little_coffee_fox), 
descrie bullet journaling ca „o metodă de 
planificare care necesită doar un caiet gol, 
un sistem simplu și creativitate pentru a-l 
personaliza. ”
Sistemul de jurnalizare bullet – uneori 
scurtat la BuJo – a fost creat de autorul 
și designerul de produse digitale Ryder 
Carroll ca o modalitate de a planifica și 
de a fi productiv, în mijlocul dificultăţilor 

sale de învăţare. 
Majoritatea jurnalelor bullet conţin un 
index, ceea ce face ușor să găsiţi ceea ce 
căutaţi. De asemenea, se dedică, de obicei, 
câteva pagini unui calendar anual, astfel 
încât să puteţi face rapid bilanţul eveni-
mentelor, zilelor de naștere sau articolelor 
din lista de sarcini. Jurnalele bullet includ 
jurnalele lunare sau spread-uri (pe două 
pagini) în care sunt prezentate, artistic, 
lunile anului. Unii adaugă alte pagini pen-
tru a urmări alte domenii ale vieţii lor, 
cum ar fi fitness, nutriţie sau finanţe.
Indiferent cum îl numiţi sau cum îl aran-
jaţi pe al vostru, Abrahamsen spune că 
oricine poate beneficia de acest sistem de 
planificare vizuală. „Puteţi transforma 
un jurnal gol într-un planificator persona-
lizat, cu modalităţi de a vă urmări trecu-
tul, de a vă documenta prezentul și de a vă 
pregăti viitorul”, spune ea.
CE ESTE SPECIAL LA BU-JO?
Deși un planificator tradiţional sau un ca-
lendar online vă pot ajuta să urmăriţi pla-
nurile viitoare cu exactitate, ele nu oferă 
întotdeauna alte modalităţi de a ţine evi-
denţa părţilor importante din viaţa perso-
nală. Deoarece un jurnal bullet este com-
plet personalizabil, puteţi crea cu ușurinţă 
un sistem vizual care să vă ajute să gestio-
naţi orice parte din viaţa voastră. „Jurna-
lul bullet este un loc grozav pentru oameni 
răvășiţi ca mine să-și noteze toate listele, 
ideile și mementourile aleatorii într-un sin-
gur loc la îndemână”, spune Abrahamsen.

Un jurnal bullet oferă o oportunitate de a 
intra în contact cu partea ta creativă, in-
diferent dacă vrei să lucrezi la designul li-
terelor, la desen, caligrafiere sau acuarelă. 
„Obișnuiam să mă simt foarte vinovată că 
mă așez să desenez sau să pictez, pentru că 
nu mă simţeam productivă”, spune Abra-
hamsen. „Deși acesta este în sine un mod 
problematic de a gândi despre artă, am 
simţit-o totuși, iar bullet-jurnal mi-a ofe-
rit posibilitatea să fiu creativă, în același 
timp fiind productivă.”
DE CE AI NEVOIE PENTRU A ÎNCEPE?
Puteţi găsi tot felul de cărţi și ghiduri onli-
ne pentru bullet journaling, cum ar fi The 
Bullet Journal Method de Ryder Carroll 
sau Dot Journaling—The Set de Rachel 
Wilkerson Miller, care oferă mai multe 
informaţii despre metoda și idei pentru 
spread-uri care te ajută să fii organizat. 
Ghidul de configurare Ultimate Bullet Jo-
urnal al lui Abrahamsen explică, de ase-
menea, mai multe despre cum să începeţi.
Una dintre cele mai bune părţi ale bullet 
journaling, spune Abrahamsen, este că 
într-adevăr nu aveţi nevoie de multe pen-
tru a începe; o poţi face cu orice carnet sau 
caiet gol și un pix sau creion. Dacă doriţi 
să profitaţi la maximum de experienţa pe 
care o oferă bullet journal, alte câteva com-
ponente ar putea ajuta. „Am descoperit că 
realizarea unor materiale mai frumoase 
te entuziasmează și este mai probabil să-
ţi folosești bullet journal în mod regulat”, 
spune Abrahamsen. 

https://www.instagram.com/little_coffee_fox
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Cei mai mari tacticieni ai lumii 
sunt cei care gândesc pași înain-
te. Marii maeștri în șah, genera-
lii celebri, marii lideri mondiali 

și mafioţii, cu toţii împărtășesc o singură 
abilitate: sunt, mental, cu mai mulţi pași 
înaintea rivalilor lor.
Fiecare dintre noi avem capacitatea de a 
ne proiecta, mental, pași înainte. De fapt, 
este greu de imaginat un om funcţional 
care să nu fi planificat ce va face într-o 
seară din viitor sau unde va merge în va-
canţă, vara viitoare. Proiectarea viitoru-
lui este un semn distinctiv al inteligenţei. 
Fără această capacitate, suntem pur și 
simplu sclavii instinctelor și reflexelor 
noastre - ceva între o plantă și un bebeluș.
Dar, care este rolul gândirii anticipate 
atunci când avem de-a face cu ceilalţi? 
Este un subiect abordat în studii recente 
care vor să scoată la lumină cât mulţi pași 
înainte calculăm, atunci când interacţio-
năm cu – și manipulăm – alţi oameni.
O TEORIE A MINŢII
Problema cu lumea este că e plină de alţi 
oameni. Spre deosebire de tine (desigur!), 
acești oameni sunt adesea imprevizibili, 
independenţi și enervant de ascunși. Nu 
putem intra în capul lor pentru a ști ce 
gândesc sau ce vor face. Dar, având în ve-
dere că oamenii sunt o specie socială, nu 
este surprinzător că am dezvoltat moda-
lităţi și metodologii de a calcula ceea ce ar 
putea gândi alţi oameni.
Aceasta este cunoscută sub numele de 
„teoria minţii”, abilitatea pe care o au 
cei mai mulţi dintre noi de a ne pune în 
locul altcuiva. Teoria minţii este ceva ce 
învăţăm pe măsură ce creștem și ne dez-
voltăm. Copiii vor învăţa că alţi oameni 
au propria lor viaţă mentală - propriile 
lor dorinţe, emoţii și așa mai departe - 
în jurul vârstei de 15 luni, dar sunt încă 

prea puţin pregătiţi și nu au cum să valo-
rifice, să compenseze și să se adapteze la 
aceste informaţii, pentru o perioadă. De 
exemplu, dacă un copil de doi ani vede o 
altă persoană în dificultate, va căuta să o 
ajute dându-i jucăria sau lucrul preferat. 
Ei recunosc că cineva are propriile senti-
mente, dar nu pot ieși din cadrul mental 
al vârstei și experienţei pentru a gândi ce 
ar putea dori cealaltă persoană.
Majoritatea oamenilor au o teorie a min-
ţii extrem de sofisticată. Iată un exemplu: 
să presupunem că tu și cu mine vorbim 
despre ceva și mă vezi că mă uit la ceas. 
Ce presupuneri sau gânduri îţi trec acum 
prin cap? Mă plictisești? Trebuie să fiu 
undeva? Ceasul este obiectul meu prefe-
rat? De fapt, oamenii care „gândesc prea 
mult” se pierd adesea în detalii infime și 
se încâlcesc în acest joc elaborat al spe-
culaţiilor și presupunerilor. Precum în 
majoritatea cazurilor, un „obicei” util al 
creierului - proiecţiile și calculele ce deri-
vă din acestea - devine toxic atunci când 
este dus prea departe.
ÎNTOTDEAUNA CU DOI PAȘI ÎNAINTE
Ceea ce un studiul recent adaugă la dis-
cuţiile privind teoriile minţii este felul 
în care ne comportăm atunci când încer-
căm să-i convingem sau să-i manipulăm 
pe alţii. Astfel, exeperimentul despre 
care vorbim a avut 48 de participanţi 
angrenaţi într-un fel de „joc”. Aceștia au 
fost împărţiţi în echipe și li s-a spus să îm-
partă 20 de dolari unul cu celălalt. Într-o 
versiune a jocului, nu exista nicio regulă. 
Ei se puteau tocmi, negocia, manipula și 
renegocia atât cât doreau. Studiul a scos la 
iveală două lucruri: în primul rând, după 
o analiză computaţională a tuturor jocu-
rilor încheiate, ei au descoperit că rezulta-
tele erau cele așteptate de la oameni care 
gândeau cu doi, trei sau patru pași înainte 
faţă de oponenţii lor. Cu alte cuvinte, dacă 

oamenii ar fi gândit doar cu un pas înain-
te, sau doar din reacţie, rezultatele ar fi 
arătat cu totul altfel.
În al doilea rând, scanările creierului par-
ticipanţilor, efectuate în timpul jocului, 
au arătat că alegerile făcute în timpul ne-
gocierilor au fost însoţite de activitate în 
cortexul prefrontal ventromedial. Aceas-
ta este aceeași parte a creierului folosită 
în majoritatea deciziilor cognitive. Deci, 
cel puţin în termeni neurofiziologici, ma-
nipularea altora este o decizie deplin con-
știentă și lipsită de empatie.
INTERACŢIUNILE, UN JOC DE ȘAH
Într-o scenă memorabilă din filmul The 
Wire, personajul principal recurge la o 
analogie pentru a descrie lumea reală a 
traficului de droguri, explicând regulile 
jocului de șah. O explicaţie perfect co-
rectă, validată acum și de studiul la care 
facem referire care arată că atunci când 
încercăm să influenţăm sau să îi manipu-
lăm pe alţii, creierul nostru se activează 
în același mod ca atunci când jucăm șah - 
urmărim oponentul, planificăm mișcări, 
calculăm riscurile.
Fiecare interacţiune socială este un joc 
de șah, în care încercăm să pătrundem în 
mintea cuiva pentru a naviga prin ceea ce 
gândește sau ce va face. Desigur, acţiunile 
de mai sus sunt ruina relaţiilor și sursa a 
nenumărate conflicte - pe de o parte sun-
tem îndreptăţiţi să fim deranjaţi și să ne 
simţim păcăliţi dacă cineva se folosește 
de încrederea pe care i-am acordat-o; pe 
de altă parte, dacă am devenit foarte buni 
la acest „joc” este evident că am acces la 
acest nivel sacrificând buna-credinţă și 
deschiderea altora, propriile valori morale 
și am încălcat regulile nescrise ale inter-
acţiunilor umane. Dar, dacă în negocierile 
într-un business, oponenţii noștri nu pun 
preţ decât pe câștig, de ce i-am lăsa să câș-
tige, când putem proceda aidoma lor?  

Jocurile 
minţii
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Salvaţi detranshumanism?

Made in Germany

Într-o clipire, la scara de timp evolu-
tivă, oamenii au controlat focul, au 
schimbat peisajul Planetei și au în-
ceput să își lase amprenta în spaţiu. 

În fiecare etapă a evoluţiei noastre mo-
derne, ne-am străduit să ne eliberăm de 
limitele impuse de biologie. O parte ma-
joră a călătoriei umane a fost dezvolta-
rea de noi tehnologii, un fenomen care 
a crescut exponenţial în ultimul secol.
TRANSUMANISMUL este o paradigmă 
intelectuală și tehnologică care încear-
că să valorifice acest progres pentru a 
îmbunătăţi și mai mult condiţia uma-
nă. Cultivă credinţa conform căreia, 
eliberând corpul și mintea umană de li-
mitările biologice, umanitatea va tran-
scende într-un viitor etern, lipsit de ac-
tualele constrângeri fizice.
Susţinătorii săi promit o lume care va 
împinge cercetarea către tratamente 
anti-îmbătrânire ce ne vor permite să 
rămânem sănătoși pentru o proporţie 
mai mare din viaţa noastră.
Într-adevăr, multe dintre acestea se în-
tâmplă deja. De exemplu, implanturile 
cohleare restabilesc auzul, iar stimula-
toarele cardiace pot adăuga decenii la 
durata de viaţă a unor pacienţi. În vii-
tor, susţin transumaniștii, s-ar putea 
să ne putem regenera organele, inclusiv 
inima și creierul, astfel încât acestea să 
nu îmbătrânească niciodată.
Dar susţinătorii transumanismului 
merg adesea cu mult dincolo de aceste 
descoperiri sugerând că o „singularita-
te” este rezultatul inevitabil al progre-
sului tehnologic exponenţial. Într-un 
astfel de viitor, susţin ei, ar fi posibil 
ca oamenii să își încarce conștiinţa în-
tr-un computer și să trăiască pentru tot-

deauna în tărâmul digital. 
ÎMBĂTRÂNIREA, O BOALĂ?
Moartea, într-adevăr, este cea mai pro-
fundă limită pe care ni le impune bi-
ologia. În timp ce nemurirea este mai 
mult ficţiune decât realitate în acest 
moment, îmbunătăţiri radicale ale lon-
gevităţii sunt deja în curs.
În ultimele decenii, creșterea tehnologi-
ilor a făcut posibilă înţelegerea modului 
în care genele contribuie la fenotipuri. 
Cercetările efectuate în diferite orga-
nisme-model au arătat că mai multe 
gene implicate în rezistenţa la stres, 
lungimea telomerilor și diviziunea celu-
lară sunt legate de procesul de îmbătrâ-
nire. În ultimii câţiva ani, companiile 
specializate au început să exploreze me-
canismele de acţiune pentru a dezvolta 
medicamente anti-îmbătrânire.
Trebuie spus că o limitare importantă 
este aceea că o mare parte din aceaste 
cercetări este efectuată pe șoareci de 
laborator, ceea ce generează provocări 
multiple în adaptarea medicamentelor 
anti-îmbătrânire, la oameni.
Cercetătorii în longevitate văd adesea 
îmbătrânirea ca pe o boală care poate 
fi vindecată. Remediile presupuse im-
plică adesea restabilirea vitalităţii prin 
inversarea ceasului biologic. Cu toate 
acestea, și această zonă este plină de 
studii supraevaluate. Telomerii sunt 
„ceasuri biologice” nesigure, iar găsirea 
unui remediu pentru îmbătrânire este 
dificilă dacă nu poate fi măsurată cu 
precizie. De asemenea, cercetările asu-
pra capacităţii celulelor stem de a ne în-
tineri corpul sunt evaluate în funcţie de 
cât de bine funcţionează aceste ceasuri 
biologice. Dar, dacă acesta nu sunt indi-
catori reali ai vârstei biologice, atunci 

studiile bazate pe ele nu produc infor-
maţii de încredere. Mai rău, terapiile cu 
celule stem nedovedite pot duce la efec-
te secundare grave.
INGINERIA OAMENILOR
Tehnica CRISPR, câștigătoare a Pre-
miului Nobel, care permite cercetăto-
rilor să rescrie cu precizie ADN-ul, este 
incredibil de puternică. Fără îndoială, 
va accelera cercetarea știinţifică și va 
duce la descoperiri care vor schimba 
lumea. Cel mai probabil însă, ingineria 
genetică nu va putea vindeca boli cu 
etiologii complexe. Din același motiv, 
acesta este motivul pentru care concep-
tul de „bebeluși de designer” — cu tră-
sături preselectate, abilităţi atletice și 
inteligenţa ridicată — sunt deocamdată 
o fantezie. 
TRĂIND ÎN CLOUD
A ne asigura că supravieţuim la infinit 
prin regenerare nu este singura cale 
către nemurire. Astfel, transumaniștii 
văd încărcarea minţii noastre în com-
putere ca apogeul unei tendinţe deja în 
curs.  O etapă importantă și necesară pe 
calea de replicare a creierului uman in 
silico este înţelegerea modului în care 
funcţionează creierul. Într-adevăr, nu 
putem construi o entitate conștientă de 
la zero dacă nu știm ce este și unde își 
are originea conștiinţa. Creierul uman 
are 1.000 de trilioane de conexiuni în-
tre neuroni. Replicarea corectă a unui 
creier, ar necesita reproducerea precisă 
a acestor conexiuni și a informaţiilor 
pe care le conţin. (Modul în care creie-
rul stochează de fapt informaţiile este 
un alt lucru de bază pe care nu îl înţe-
legem.) Cantitatea mare de informaţii 
necesare pentru a reproduce un creier 
este aproximativ echivalentă cu dimen-
siunea internetului (versiunea 2016, a 
acestuia), iar puterea de calcul necesară 
pentru a opera un singur „creier” com-
puterizat, în timp real, este de neimagi-
nat în acest moment.
Chiar dacă am avea puterea de calcul 
necesară, deocamdată nu știm cum 
structura și funcţia creierului se traduc 
în experienţă subiectivă, conștientă. 
REDUCTIONISMUL
În cele din urmă, toate aceste obiecţii la 
adresa transumanismului sunt înrădă-
cinate într-o critică a reducţionismului. 
Sistemele biologice nu pot fi reduse la in-
teracţiuni între celule și gene. Sistemele 
celulare nu pot fi reduse la interacţiuni 
între substanţe chimice. Sistemele chi-
mice nu pot fi reduse la interacţiuni în-
tre atomi. Iar mecanica cuantică ne ara-
tă că nici măcar atomii nu pot fi reduși 
la simple interacţiuni între protoni și 
electroni. Transumaniștii par să creadă 
că așa funcţionează Universul, o viziu-
ne care, la o analiză mai atentă, pare o 
utopie.  
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Religia nu este decât o încercare 
disperată de a găsi o evadare din 
situaţia cu adevărat îngrozitoa-
re în care ne aflăm” spunea ino-

vatorul astronom Fred Hoyle, pe atunci 
un ateu convins, într-un interviu în 
Harper’s Magazine, 1951. 
Hoyle, fire curioasă, lucra la teorii des-
pre modul în care s-a format carbonul 
și s-a lovit de un mare mister — de ce 
există atât de mult carbon în Univers? 
Și-a dat seama că acest element chimic 
este super-important, deoarece este 
baza formării lanţurilor chimice com-
plexe, ce stau la baza vieţii. Omul de 
știinţă a încercat să imagineze diferite 
moduri în care ar putea fi format carbo-
nul — lucra la nucleosinteza stelară, ce 
se ocupă cu studiul formării elemente-
lor în aceste gigantice furnale. Hoyle, și 
alţi oameni de știinţă, erau neputincioși 
în încercarea de a reproduce formarea 
carbonului și a explica abundenţa uimi-
toare a acestuia, în Univers.
BERILIUL AR PUTEA FI RĂSPUNSUL
Ceea ce a propus el a fost ca heliul trebuie 
să se fi să se combinat cu un element mai 
greu cunoscut sub numele de beriliu, care 
are greutatea atomică opt. Și acest lucru 
este posibil pentru că puteai obţine două 
molecule de heliu pentru a forma un beri-
liu, apoi se puteau forma un beriliu și un 
heliu și apoi ajungi la carbon.
Dar a fost o problemă și cu asta. Când 
beriliul 8 și heliul 4 se combină, aceas-
ta produce o moleculă de carbon care 
are un nivel de energie care este peste 
carbonul standard, carbonul pe care îl 
vedem în jurul nostru. De fapt, avea un 
nivel de rezonanţă foarte precis de 7,65 
MEV (mega electron volţi). Doar că era 
mult mai energetic decât carbonul nor-
mal. Așa că Hoyle a contactat un fizici-
an de renume, Willie Fowler, și l-a între-

bat dacă poate face experimente pentru 
a vedea dacă există o formă [naturală] 
de carbon care are acest nivel de rezo-
nanţă energetică mai ridicat.
A constatat că există. Apoi, Hoyle a în-
ceput și-a dat seama că o mulţime de ele-
mente trebuiau să fie exact în interiorul 
stelelor pentru a produce carbon la acea 
rezonanţă. În special, pentru ca beriliul 
și heliul să se combine, acestea trebuie 
să atingă viteze suficient de mari pen-
tru a-și depăși forţele electromagnetice 
de respingere. Iar stelele trebuie să fie 
suficient de fierbinţi pentru a genera 
acele viteze critice. Dar asta s-ar în-
tâmpla numai dacă puterea gravitaţiei, 
pe măsură ce atrage atomii împreună 
ar fi fost exact în timpul procesului de 
sinteză nucleară stelară. Dacă atracţia 
gravitaţională ar fi prea slabă în interi-
orul stelelor, temperatura nu ar deveni 
suficient de fierbinte pentru ca atomii 
să se combine pentru a obţine acel ni-
vel ridicat de energie. Dar dacă atracţia 
gravitaţională ar fi prea puternică, sin-
teza nucleară va avea loc prea repede, 
iar stelele ar arde prea repede. Și nu am 
obţine niciodată sisteme planetare sta-
bile în care ai putea avea viaţă.
PUZZLE-UL CARBONULUI
Se pare că, pentru a forma carbon, for-
ţele gravitaţionale trebuie reglate ex-
trem de fin și trebuie echilibrate exact 
cu forţele electromagnetice. Și acesta 
s-a dovedit a fi doar vârful aisbergului 
— era necesară o suită întreagă de coin-
cidenţe cosmice, în care totul trebuia să 
fie perfect sincronizat, pentru a explica 
ceea formarea elementului de bază pen-
tru existenţa vieţii, carbonul.
Doar pentru a produce carbon, iată cinci 
dintre aceste coincidenţe cosmice, felul 
în care Universul trebuie să fi conspirat:
1. Forţa gravitaţională, cea care deter-
mină puterea exactă a gravitaţiei tre-

buia să fie corectă. Dacă ar fi mai mare, 
stelele ar fi prea fierbinţi și ar arde prea 
repede și prea neuniform. Dacă forţa 
gravitaţională constantă și forţa gravi-
taţională ar fi mai mici, stelele ar rămâ-
ne atât de reci, încât fuziunea nucleară 
nu s-ar produce niciodată. Și, prin ur-
mare, nu va exista niciodată nicio pro-
ducţie de elemente grele.
2. Constanta forţei electromagnetice 
trebuia și ea echilibrată delicat. Dacă 
ar fi mai mare, legătura chimică nu ar 
avea loc, iar elementele mai masive de-
cât Borul ar fi prea instabile pentru fisi-
une. Dacă este mai mică, ar fi insufici-
ent pentru a produce legături chimice. 
3. și 4. Celelalte forţe fundamentale ale 
fizicii, așa-numita forţă nucleară puter-
nică și forţă nucleară slabă, au trebuit, 
de asemenea, să fie echilibrate delicat. 
Dacă oricare dintre aceste forţe ar fi 
prea mari sau prea mici, cu diferenţe 
infime, nu ar exista posibilitatea de a 
forma elemente stabile. Chimia de bază 
a vieţii ar fi imposibilă și nu am avea un 
Univers care să permită viaţa.
5. Pe lângă toate acestea, se dovedește 
că unităţile fundamentale ale materiei, 
quarcii, care alcătuiesc protonii și neu-
tronii, trebuiau să aibă mase foarte pre-
cise pentru a avea loc reacţiile nucleare 
care să producă elemente precum car-
bonul și oxigenul.
Când Hoyle a început să reflecteze la 
toate acestea și și-a dat seama că trăim 
într-un Univers în care totul este per-
fect echilibrat — forţele care ne guver-
nează existenţa nu sunt nici prea puter-
nice, nici prea slabe, masele atomice nu 
sunt nici prea mari, nici prea mici.
Și și-a dat seama că vizunea sa asupra 
lumii, ca  ateu și materialist convins 
este greșită pur și simplu pentru că nu 
ar putea să facă parte din logica perfec-
tă care a alcătuit Universul...  
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Universul, generatde un superintelect?
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Precogniţia, reală?
Scepticii au "eviscerat" un psiholog 

de la Universitatea Cornell ale că-
rui dovezi, publicate, răspundeau 
afirmativ la întrebarea din titlul 

acestui articol. Un deceniu mai târziu, 
datele furnizate de el au rămas valide.
În urmă cu mai bine de zece ani, un psi-
holog și cercetător proeminent, Daryl J. 
Bem, a publicat o lucrare într-un jurnal 
academic respectat care prezenta do-
vezi care confirmau precogniţia.
Când rostesc cuvântul precogniţie, 
multor oameni li se pare fantastic, ca 
și cum am intra pe teritoriul sferelor de 
cristal și al poţiunilor magice.
Teoriile lui Einstein și experimentele 
care le-au afirmat, stabilesc că timpul 
încetinește în condiţii de viteză extre-
mă —  de exemplu, un individ care călă-
torește într-o navă spaţială la sau aproa-
pe de viteza luminii experimentează o 
încetinire a timpului (nu din perspec-
tiva sa, ci în comparaţie cu cei pe care 
i-a lăsat acasă), iar acesta nu este un 
simplu exerciţiu imaginativ. Călătorii 
în spaţiu în epoca noastră, deși este evi-
dent că sunt nu se apropie de această vi-
teză, experimentează efecte minuscule 
de dilatare a timpului.
Pe scurt, timpul liniar este o iluzie nece-
sară pentru ca fiinţele ca noi, dotate cu 
cinci simţuri,  să treacă prin viaţă avân-
du-le drept fundament. Totuși, timpul 
nu este un parametru absolut. 
În 2011, când cunoscutul psiholog cer-
cetător Daryl J. Bem de la Universita-
tea Cornell a publicat o lucrare numită 

„Feeling the Future” într-un jurnal de-
dicat psihologiei. Timp de aproximativ 
zece ani, Bem a condus o serie de nouă 
experimente, care implicau mai mult 
de 1.000 de participanţi, în precogniţie 
și „inversarea timpului”. Descoperirile 
sale au demonstrat capacitatea de cu-
noaștere dincolo de graniţele timpului 
liniar. Bem, la fel ca și alţi cercetători, 
a identificat factori care par să se core-
leze cu precogniţia, cum ar fi răspunsul 
organismului la imaginile excitante sau 
tulburătoare. Bem scria despre experi-
mentele anterioare în prevestirea unor 
stimuli: „Majoritatea imaginilor erau 
neutre din punct de vedere emoţional, 
dar s-au inserat, aleator, imagini nega-
tive sau erotice extreme. După cum era 
de așteptat, a apărut o excitare emoţio-
nală puternică când aceste imagini au 
apărut pe ecran, dar descoperirea re-
marcabilă este că s-a observat că aceas-
tă creștere a excitării a avut loc cu câte-
va secunde înainte de apariţia imaginii, 
înainte ca sistemul computerizat să fi 
selectat imaginea.”
Într-unul dintre studii, subiecţilor li s-a 
cerut să ghicească apariţia imaginilor 
erotice alternate cu imagini benigne. 
„În toate cele 100 de sesiuni participan-
ţii au identificat corect poziţia viitoare 
a imaginilor erotice mult mai frecvent 
decât rata de 50% așteptată întâmplă-
tor.” Acest fapt începe să creioneze pun-
tea, oricât de delicată, dintre parapsiho-
logie și tipurile de metafizică a minţii 
cauzale explorate, întrucât pasiunea 
pare a fi un element critic. Mizele trebu-

ie să existe și emoţiile puternice trebuie 
să fie prim-plan, pentru a accesa, chiar 
și inconștient, aceste noi orizonturi.
În cel mai inovator element al studiului 
său, cercetătorul și-a propus să descope-
re dacă subiecţii prezentau o reamintire 
îmbunătăţită a listelor de cuvinte care 
urmau să fie memorate, în practică, în 
viitor: experimentele au confirmat ipo-
teza că memoria poate „funcţiona în 
ambele sensuri”, testând dacă repetarea 
unui set de cuvinte le face mai ușor de 
reamintit – chiar dacă repetiţia are loc 
după ce este dat testul propriu-zis. Par-
ticipanţilor li s-a arătat mai întâi un set 
de cuvinte și li sa oferit un test reamin-
tire a acestor cuvinte. Li s-a oferit apoi 
un set de exerciţii de pregătire, pe un 
subset aleatoriu al acelor cuvinte. Ipo-
teza a fost că exerciţiile de pregătire ar 
facilita, retroactiv, reamintirea acelor 
cuvinte și, prin urmare, participanţii 
și-ar aminti mai multe dintre cuvintele 
care urmează să fie din exerciţiu. Bem 
a constatat o îmbunătăţire semnificati-
vă, din punct de vedere statistic, a rea-
mintirii pe listele de cuvinte studiate în 
viitorul apropiat: „Rezultatele arată că 
exersarea unui set de cuvinte după tes-
tul de reamintire ajunge, de fapt, înapoi 
în timp pentru a facilita amintirea ace-
lor cuvinte.” Concluzia cercetătorilor, 
oricât de uimitoare ar părea, arată că 
memorarea viitoare a sporit aminti-
rea actuală. Ceea ce, în mod ciudat, ne 
arată că adevărul are un mod apraoape 
mistic de a rezista. După cum au făcut-o 
și constatările lui Bem.  



Produsele Wörther sunt disponibile la 
parteneri selectaţi și

magazinul online aperta.shop

4B
creion mecanic
premium,
din aluminiu
anodizat,
finisat manual

https://aperta.shop/produs/creion-mecanic-4b-worther-compact-5-6-mm/
https://aperta.shop/produs/creion-mecanic-4b-worther-compact-5-6-mm/
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Instrumente dedicate artei urbane

DESCOPERĂ
OFERTELE
SPECIALE

online:
WWW.CARREFOUR.RO/CAMPANII/MOLOTOW
ȘI HYPERMARKETURI SELECŢIONATE

București Mega Mall, Băneasa, Park Lake; Cluj-Napoca VIVO! Mall;
Iași Felicia Park; Timișoara Shopping City; Constanţa Mall Tomis;

Brașov Hypermarket; Oradea Lotus Center; Ploiești Shopping City

https://carrefour.ro/campanii/molotow?l1Category=Artist

