ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PSIHOLOGIE TRANSPERSONALĂ

− Preşedinte Prof. univ. dr. Ion Mânzat −

J
P
T
Jurnalul de Psihologie Transpersonală
Nr.8 / 2007

Ψ
ARPT − Bucureşti 2007

Editor
Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală
Director
Prof.univ.dr. Ion Mânzat
Preşedinte ARPT
Redactor
Psihosociolog MSc. Ionel Mohîrţă
Consultanţi ştiinţifici
Prof.univ.dr. Anca Munteanu
Prof.univ.dr. Mariana Caluschi
Prof.univ.dr. Doru Tompea
Prof.univ.dr. Tudora Sima
Lector univ.drd. Maria Tănase Mânzat
Psihosociolog MSc. Ionel Mohîrţă
Prof.univ.dr. Charles T.Tart - SUA
Prof.univ.dr. Marc Alain Descamps - Franţa
Prof.univ.dr. David Lukoff - SUA
Prof.univ.dr. Wilfried Belschner - Germania
Prof.univ.dr. John Drew - Anglia
Prof.univ.dr. Vladimir Maikov - Rusia
Redacţia
Tel. 250.51.91
Tel. 0722285211
ISSN: 1583-3348

2

Cuprins

Îndemn
Psiholog Ilie Marinescu
(4)
EDITORIAL

Spiritualitatea Dostoievskiană
Prof.univ.dr. Ion Mânzat
(5)
Critica religiei în lumea modernă
Prof.univ.dr.Constantin Dumitru Dulcan
(8)
Dovezi pentru o conştiinţă transpersonală
Psihosociolog MSc. Ionel Mohîrţă
(18)
Cele 7 nivele de evoluţie ale Spiritului şi distribuţia calitativă a acestuia în
mulţimea oamenilor
Prof. Dr. psiholog - parapsiholog, Lucian Iordănescu
(29)
Transpersonalul între ştiinţă şi religie
Psiholog Ilie Marinescu
(37)
Congresul ETPA, Paris, 2008
(41)
Noi apariţii editoriale
(42)

3

ÎNDEMN

Dacă vrei să furi o stea
şi s-ajungi uşor la ea,
suliţei în vârf să-i pui
mâna aspră ca un cui.
Din al unghiilor os
prinsă-n ghiare, trage-o jos
şi căzută în abis
jubilează cum s-a stins.
Ca tu să primeşti lumină,
ai ucis-o fără vină
cel puţin du mai departe
strălucirea-i de carate.
Iar când şi tu te vei stinge
s-o laşi celui ce te-atinge.

Psiholog Ilie Marinescu
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EDITORIAL

Spiritualitatea Dostoievskiană
Prof.univ.dr. Ion Mânzat
F.M.Dostoievski(1821-1881), cu mult înaintea lui Sigmund Freud (18561939) şi Carl Gustav Jung(1875-1961) a realizat analize psihologice extrem de
laborioase şi de revelatoare asupra inconştientului spiritual, asupra spiritului din
adâncuri dintr-o multiplă perspectivă: mitico-creştină, psihologică, spiritologică,
metafizică şi metapsihică.
În volumul „Psihologia creştină a adâncurilor. Dostoievski contra Freud“
(Ed.Univers Enciclopedic,1999) în cap.VII(P.251-281), am demonstrat că
Dostoievski a făcut saltul de la psihologie la metapsihică şi spiritologie. La
Dostoievski spiritul nu este cu totul altceva decât psihismul; sufletul şi spiritul sunt
doar două nivele ale aceleiaşi dimensiuni. Astfel, între suflet şi spirit nu este o
discontinuitate, ci un continuum, ceea ce nu exclude conflictele dintre ele. În
universul spiritual al personajelor dostoievskiene există un conflict dramatic şi
permanent între suflet şi spirit şi o multitudine de conflicte în interiorul spiritului
omenesc. În străfundurile spiritului apar frecvent conexiuni, conflicte,
complementarităţi şi sinergii între inconştient şi conştiinţă, preconştient şi
supraconştiinţă, între inteligenţă şi intuiţie, între raţiunea creierului şi raţiunea
inimii, etc.
Înaintea lui Freud, Jung şi Adler, spiritologul Dostoievski a descris, cu
mijloacele sale artistice, atât sufletul inconştient, cât şi spiritul inconştient, atât
bolile sufletului, cât şi pe cele ale spiritului, fără să le despartă sau să le distanţeze.
La Dostoievski, spiritul este o prelungire înspre adânc a sufletului; sufletul şi
spiritul conţin lumini şi umbre, în cele mai adânci unghere ale spiritului licăresc
scântei luminoase sub formă de iubire, speranţă, credinţă.
În esenţă, în concepţia marelui spiritolog rus, spiritul uman conţine
psihismul abisal şi conştiinţa arhaică, fiind situate mai în adânc decât la Freud,
Jung, Adler, etc. Psihanaliştii freudieni pătrund până la „suprafaţa abisalului“, în
timp ce Dostoievski forează în straturile cele mai adânci ale spiritului, până la Sine
şi dincolo de Sine, unde în întunecatul abis licăresc luminiţe. „Lumina“ din spirit
este de natură divin-hristică, iar întunericul absolut este domeniul de manifestare al
demonicului. Cele două opuse extreme rareori se complementarizează pe deplin, nu
apare niciodată o fuziune întrucât contradicţia întreţine o trăire plină de tensiune, de
suferinţă şi durere. Disperarea, tip Kierkegaard, este atenuată de luminile speranţei
care se înfrăţeşte cu dragostea şi cu credinţa. Credinţa conţine în sine atât dragoste,
cât şi ură, atât speranţă cât şi disperare. De aceea suferinţa este perpetuă şi
funcţionează ca o caracteristică dinamizatoare a spiritului omenesc. Suferinţa
spirituală este mult mai dureroasă şi mult mai complicată decât suferinţa organică.
„Bolile spiritului“ sunt mult mai grave decât bolile organice. Maladiile spiritului
sunt dovada de netăgăduit a vieţii spirituale.
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Dostoievski ne-a dovedit că adevărul şi libertatea sunt viaţă întru spirit. Patosul său
pozitiv şi creator s-a manifestat într-o spiritologie creştină fundamentată pe religia
libertăţii şi a iubirii. În „Legenda Marelui Inchizitor“ (din„Fraţii Karamazov“) el
afirmă religia libertăţii. Marele spiritolog rus a învăţat, călcând pe urmele lui
Hristos, să reverse lumina în întuneric, să descopere chipul hristic în omul decăzut,
în subom; el a învăţat iubirea de oameni, respectându-le libertatea sacră. El ne
conduce prin întuneric, dar nu acesta este scopul său. Întunericul din abisurile
spiritului uman iradiază lumină. La Freud abisalul este întuneric şi atât. Lumina lui
Hristos biruie şi salvează spiritul, străbate orice întunecime. Dostoievski nu
inventează o nouă religie, el rămâne credincios Adevărului etern şi tradiţiei
creştine. Însă el este original prin analizele sale psihologice şi spiritologice, absolut
unice şi inegalabile. Dostoievski reuşeşte să deştepte în creştini un nou duh, o
mişcare creatoare care nu distruge nimic.
Adevărul asupra spiritului presupune o anumită stare spirituală, un anumit
nivel de spiritualitate. Dacă lipseşte această condiţie, adevărul decade în ceva
static, osificat. La Dostoievski adevărul nu este o realitate concretă, nu este un
lucru împrumutat din domeniul vieţii concrete, o reflectare de tip pavlovist; el este
o iluminare, o transfigurare a realităţii. Personajul dostoievskian trăieşte adevărul
ca pe „o vâlvătaie în viaţa de lumină“(N.Berdiaev, 1993, p.27) pe care el nu-l
cunoaşte încă, dar îl caută. Dostoievski confirmă existenţa adevărului ca lumină,
care însă trebuie căutată în întuneric, adică în inconştient(Martin Heidegger spunea
şi el că „adevărul este scoaterea din ascundere“). Adevărul dostoievskian are o
esenţă spirituală, el reprezintă o pătrundere a spiritului în Sinele adânc.
Spiritologia lui Dostoievski nu rămâne niciodată la suprafaţa vieţii; de la
abisalul „de suprafaţă“ al lui Freud invadat de sexualitate, Dostoievski sapă şi
forează în străfunduri. „Autorul Karamazovilor a fost un pneumatolog, întotdeauna
psihologia lui se cufundă până în viaţa spiritului, nu a sufletului, până la întâlnirea
lui Dumnezeu cu diavolul“(N.Berdiaev,1992, p.144). Întemeind spiritologia
creştină, Dostoievski ne scoate din cercul vicios al psihologismului, călăuzind
conştiinţa noastră către problemele spirituale, ultime. Psihologia subterană
reprezintă doar o porţiune a căii spirituale umane. Dostoievski nu ne lasă pradă
cercului vicios al psihologiei subterane, el iese din acest cerc introducându-ne în
imperiul spiritului.
Drumul spiritologiei dostoievskiene este un drum spre lumină, dar această
lumină se află ascunsă în bezna abisalului spiritual. Acest drum este excepţional
descris de Berdiaev: „Drumul spre lumină şerpuieşte prin întuneric. Măreţia lui
Dostoievski constă în faptul că ne-a arătat lumina iradiind din întuneric, dar
sufletul rus este înclinat să se scufunde în hăul întunericului şi să rămână acolo cât
mai mult. Ieşirea din neant este chinuitoare, caracterul stihial apasă asupra
sufletului. Dostoievski înseamnă o întoarcere înăuntru, spre profunzimile spirituale,
spre experienţa spirituală, înseamnă o redare către om a propriei profunzimi
spirituale“(N.Berdiaev, 1992, p.22).
Dostoievski arată că în vise activitatea sintetizatoare a conştiinţei apare
slăbită, şi din adâncul subconştientului se ivesc imagini confuze, nesintetizate.
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Instalarea definitivă a îndoielii analitice transformă viaţa în vis. Doar actul
sintetizator al spiritului nu permite ca lumea să fie transformată în coşmar. De la
Dostoievski învăţăm că cine aspiră să se realizeze întru spirit şi prin spirit nu se
poate feri nici de bucuriile, nici de amărăciunea gândului că existenţa, atunci când
este conştientă de menirea ei, este o împlinire de paradoxuri.
Iubirea dostoievskiană(spre deosebire de libidoul freudian) nu este o
substanţă organică, ci tot ce poate fi mai spiritual(de pildă, iubirea dintre Sonia şi
Raskolnikov, iubirea lui Mîşkin, a lui Ipollit). Pentru iubirea aceasta nu există
spaţiu şi graniţe de izolare a Eurilor. Ea înseamnă, în primul rând, deschiderea
Eului propriu ca să vadă şi să primească conţinutul altor Euri. Şi, în al doilea rând,
ea are o mare putere de a face să se deschidă şi Eurile pe care le vizează. Este
deschiderea braţelor spiritului pentru a îmbrăţişa ceea ce de altfel este lângă el, dar
este făcut invizibil printr-un văl de vrajă.
După cum susţine şi M.Bahtin(1970, p.250) romanul lui Dostoievski are
unicitate pentru că este un roman spiritologic, care este mai mult decât romanul
psihologic, de analiză introspectivă. După Dostoievski, au mai încercat genul Lev
Tolstoi, Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz
Kafka, surorile Bronte, Virginia Woolf, William Faulkner, etc. Este remarcabilă
predilecţia pentru noapte a lui Dostoievski, ca timp de desfăşurare a acţiunii.
Noaptea este în armonie cu spiritualitatea sa tenebroasă, cu halucinaţiile, cu
delirurile şi visele personajelor. Timpul preferat al spovedaniilor, al crimelor şi al
sinuciderilor este noaptea.
Spiritologia dostoievskiană este o cale care ne poate conduce spre căutarea
umanului pierdut.
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Critica religiei în lumea modernă

(fragment din lucrarea în curs de apariţie "CREIERUL ŞI NOUA SPIRITUALITATE“)

Prof.univ.dr. Dumitru Constantin-Dulcan
Există, în principal, două tipuri de activitate socială care au suscitat
întotdeauna dispute şi războaie. Ambele sunt opera oamenilor. Limitele uneia sunt
şi ale celeilalte. Diferenţa a constat doar în „stapânul” lor. Religia l-a avut în cer,
iar politica pe pământ.
Dacă, după cum îl definea Aristotel, omul rămâne un zoon politicon, se
pare că o altă soartă îl aşteaptă pe homo religiosus. Sunt tot mai insistente vocile
ridicate împotriva religiei. Deşi se observă în prezent un reviriment, o opţiune a
interesului pentru biserică, în acelaşi timp bate un vânt potrivnic în pânzele sale
declanşat concomitent din partea literaturii beletristice şi ştiinţifice, a teatrului şi
filmului, etc.
Tactica de a demola ceva este simplă. Se scot în relief numai defectele,
viciile şi se ignoră intenţionat eventualele merite. Şi religia, ca şi politica, are multe
păcate care îi pot fi reproşate în manifestarea sa de-alungul istoriei milenare.
Pot fi citate multe lucrări apărute în occident care au acest obiectiv. Cea
mai reprezentativă ca analiză şi argumentaţie mi se pare a fi cartea scrisă de
Richard Dawkins, profesor de biologie la Oxford, având un titlu semnificativ
pentru conţinut, The God Delusion (2006) tradusă şi în limba română (Himera
credinţei în Dumnezeu, 2007).
Nu am nici o intenţie de a mă erija în avocatul religiei considerând pe
cineva ca fiind „avocatul diavolului”. În această discuţie fac efortul de a fi cât mai
obiectiv posibil, venind din poziţia omului de ştiinţă. Mă interesează strict esenţa
religiei, argumentele care pledează pentru existenţa sau inexistenţa în univers şi a
altei dimensiuni, a altei cauze implicate în demersul lumii în afara celei susţinute
de ştiinţa academică.
Formele instituţionale şi sociale de manifestare ale bisericii, amestecul său
fericit sau nefericit în istorie nu fac obiectul acestei discuţii.
Încercând să fim obiectivi aşa cum ştiinţele academice pretind, rămân în
afara explicaţiei lor multe domenii neacoperite. Şi nu sunt reproşabile limitele
ştiinţei într-un moment dat, evoluţia sa având un caracter istoric. Ceea ce nu ştim
astăzi, s-ar putea să ştim mâine, după cum afirma Descartes. Discutabil devine doar
nihilismul său, negarea unui fapt ca şi cum ar şti, ar avea certitudini, nici cel puţin
dubii. Aici este în opinia mea punctul vulnerabil al ştiinţei şi care cred că ar merita
să fie discutat.
În clipa de faţă se confruntă două concepte distincte care îşi arogă dreptul
de a explica existenţa lumii, cel puţin la nivel biologic: creaţionistă, care consideră
că lumea este rezultatul unui proiect inteligent (Intelligent Design) emanat de la un
creator suprem şi evoluţionistă, care vede lumea vie ca expresie a evoluţiei
speciilor prin selecţie naturală.
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Creaţioniştii invocă argumentul teleologic sau al finalităţii prezente în
natură care, deşi elaborat cu peste două secole în urmă, este astăzi tot mai insistent
invocat. Orice operă umană se susţine, are un arhitect, un proiectant, de ce nu ar
avea şi operele naturii ? Şi dacă da, autorul nu poate fi decât Dumnezeu. Şi ciudat,
până la Darwin nu s-a găsit o alternativă acceptabilă. Darwin înlocuieşte ideea
creaţiei divine cu aceea de evoluţie prin selecţie naturală. Dumnezeul
creaţioniştilor şi al religiei, în speţă, este înlocuit cu termenul de selecţie naturală
care din 1859 când apare Originea speciilor şi până astăzi a rămas suveran.
Selecţia naturală a construit tot ceea ce vedem astăzi în lumea vie, fără nici
un proiect „scrutând clipă de clipă, de pe întreaga întindere a lumii, orice variaţie
până la cea mai mică, respingând pe cea care nu este bună, reţinând şi
adăugând tot ceea ce este bun, acţionând în tăcere, oricând şi oriunde apare o
ocazie de îmbunătăţire a fiecărei fiinţe organice” ne spune Darwin.
Cum au apărut aceste noi adăugiri anatomice care i-au servit speciei să
evolueze spre forme din ce în ce mai complexe, ne explică biologia modernă: prin
mutaţii genetice creatoare de noi forme apărute întâmplător. Cele ce s-au dovedit a
fi utile s-au păstrat şi transmis mai departe. Este ceea ce a adus în plus biologia
modernă la teoria evoluţionistă a lui Darwin, de unde şi denumirea de
neodarwinism. Jaques Monod este un apărător acerb al rolului întâmplării în
evoluţie. „Hazardul pur, singur hazardul, libertatea absolută, dar oarbă se află la
baza prodigiosului edificiu al evoluţiei”, zice Monod (Le hasard et la nécésite,
1970). Întâmplarea ar opera mutaţii genetice iar prin selecţie naturală cele
favorabile evoluţiei sunt păstrate şi cele nefavorabile eliminate. Aşadar, conform
concepţiei lui Monod care se vrea cu orice preţ a fi materialist, trecerea de la o
formă la alta nu s-a făcut prin adaptarea acestora la noi condiţii de viaţă, care ar fi
însemnat apariţia de noi modificări structurale, ci prin mutaţii genetice apărute cu
totul întâmplător. Noua informaţie genetică ce impune o structură modificată ar
apare printr-o „greşeală” în replicarea ADN. Aceste mutaţii întâmplătoare sunt
numite de Monod „alterări”. Erorile genetice păstrate de selecţia naturală ar
constitui singura sursă posibilă de evoluţie.
În opinia mea, ideea de selecţie naturală este doar un „trouvaille”, o
găselniţă care a dat oxigen biologilor, menită să explice ceea ce nu pot explica.
Selecţia naturală văzută ca unică sursă a evoluţiei în univers înseamnă a
pune căruţa înaintea cailor şi a pretinde că nu caii tractează căruţa ci invers, căruţa
împinge caii!
Revoluţia iluministă avea nevoie de argumente din partea ştiinţei pentru a-l
detrona pe Dumnezeu. Întrucât biserica, prin implicarea sa, adeseori nefericită în
viaţa oamenilor, nu mai era agreată, ştiinţele secolului al XIX-lea căutau cu
disperare un substitut de Dumnezeu. Şi din acest mare impas i-a scos Charles
Darwin înlocuind pe Dumnezeu cu „selecţia naturală”. Cu acelaşi substitut a mai
fost înlocuit termenul de Dumnezeu cu cel de natură şi în vremea lui Francis
Bacon care cerea ştiinţei să o constrângă „fără milă” pentru a-i stoarce tot ce
posedă.
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Şi după cum vedem sfatul a fost urmat cu prisosinţă. Şi mai există un
termen care ne salvează ignoranţa: cel de instinct. Dacă îi răspundem unui copil că
pasărea „ştie” să-şi construiască un cuib din instinct, el este perfect lămurit ...
Nici una din cele două concepţii nu pot fi probate la modul concret.
Trebuie doar să le...credem. Argumentele sunt doar deductive. Nimeni n-a fost
martor la începutul lumii...Este indubitabil că în natură există evoluţie. Este
suficient să vezi fosilele animalelor dintr-un trecut foarte îndepărtat. În Muzeul de
Ştiinţe Naturale din Toronto, spre exemplu, se pot vedea forme – hibrid. Aveau
schiţe de aripi la membrele anterioare, cioc cu dinţi, solzi în loc de pene şi se
înmulţeau prin ouă!
Nu evoluţia este în discuţie, ci modul în care s-a făcut – dirijat sau
spontan.
Adepţii evoluţionismului neagă intervenţia unei inteligenţe care ar putea fi
responsabilă pentru inteligenţa din natură. Mă consider un om de formaţie
ştiinţifică şi nu pot decât să fiu de acord cu postulatele ştiinţei dacă acestea mi se
par a fi convingătoare. În nici un caz n-am să cred că tunetele şi ploaia sunt
generate de „carul Sf. Ilie alergând prin nori” şi nici n-am să mă întorc din drum
dacă o pisică neagră a fost mai iute de picior şi a traversat calea înaintea mea.
De ce nu sunt totuşi de acord cu absolutizarea rolului selecţiei naturale?
Mai întâi, selecţia naturală se referă doar la biologie, dar nu explică şi
originea vieţii şi a universului.
Ce competiţie chimică a condus la apariţia formelor vii? Şi prin ce miracol
o materie fără viaţă devine dintrodată vie, capabilă de autoconservare şi
reproducere? Am mai spus şi în alte lucrări, la orice presiune atmosferică şi
temperatură am supune elementele chimice existente vom obţine toate combinaţiile
chimice posibile, dar nu viaţă. Pentru că viaţa înseamnă „ceva” pus în materie şi
acest ceva este de natură necunoscută.
R. Dawkins trece repede peste această întrebare spunând că a fost nevoie
doar o singură dată ca să apară viaţa în Univers şi acest eveniment singular a fost
posibil datorită contextului cosmic favorabil definit de principiul antropic (formulat
de Brandon Carter, 1974).
Viaţa a apărut probabil prin ADN, ni se spune, iar ADN ar fi rezultatul
unui eveniment chimic singular.
Daniel Dennett trece şi el cu uşurinţă peste subiect ca şi cum ar fi ceva
banal, mult prea bine ştiut când ne spune că macromolecula de ADN cu
„strămoşul” său ARN, capabile de autoreproducere, sunt „baza vieţii pe această
planetă” (Kind of minds. Toward an understanding of consciousness, 1996).
Apariţia conştiinţei ar fi de asemenea un eveniment singular şi cred că este
aşa, dar din cu totul alte motive decât Darwin şi Dennett.
Continuând cu expunerea circumstanţelor în care a apărut viaţa ni se oferă
informaţii foarte docte şi utile despre principiul antropic, invocat de ambele tabere
dar în sens contrar.
Pentru că viaţa să apară era nevoie ca magnitudinea forţei „tari” care
menţine edificiul de particule din structura atomului să aibe o valoare în jur de
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0,007. Sub 0,007 nu ar fi existat hidrogen şi celelalte elemente chimice şi deci nici
apă, iar fără apă nu era viaţă. Peste 0,007 magnitudine a forţei tari hidrogenul ar fi
trecut în elemente chimice grele şi din nou nu era apă.
Aici, în această constantă, este unul din nodurile cruciale de dispută.
Creaţioniştii susţin că este menţinută la această valoare de Dumnezeu. Dar de unde
vine Dumnezeu, se întreabă Dawkins. Întrebarea de unde vine Dumnezeu este
pertinentă. În acelaşi sens mă întreb şi eu de unde vine materia din univers pentru
că dacă nici ea n-ar fi, materialiştii n-ar avea acum obiect de dispută.
Dacă admitem că materia sub diversele ei forme a existat dintotdeauna în
univers fără să fi fost nevoie să o creeze cineva, de ce nu am accepta acelaşi
criteriu ontologic şi pentru Dumnezeu ?
Selecţia naturală nu poate explica nici de ce şi cum s-a trecut de la viaţa în
formă monocelulară la cea în formă pluricelulară. Primele celule vii erau identice şi
se înmulţeau prin diviziune, în care nimeni nu murea. Dintr-o celulă rezultau două
mai mici, acestea creşteau şi îşi reluau diviziunea. Nimeni nu murea. Părea să fie o
viaţă păstrată etern. S-a trecut apoi la înmulţirea sexuată. Din unirea a două celule
diferite rezultă a treia, „părinţii” ei părăsind definitiv scena vieţii. Abia de acum se
poate vorbi de selecţia naturală. Aceasta a fost premisa evoluţiei şi a diversităţii
lumii vii de astăzi. Moartea a fost preţul plătit pentru viaţă, am mai spus citând
cuvintele lui Claude Bernard: „La vie, c'este la mort”. În justificarea trecerii la
înmulţirea sexuată transpare cel puţin o intenţie cu finalitate evolutivă, dar privită
sub aspect pur mecanic, materia nu are conştiinţă şi deci nu poate avea intenţii. Şi
aşa rămânem cu încă un semn de întrebare privind începutul evoluţiei biologice.
Pentru mine ca neurolog şi psihiatru este greu să înţeleg cum o materie
formată doar din atomi fără viaţă, fără conştiinţă, fără culoare, poate să genereze
viaţă, să aibă funcţionalitate coordonată într-un angrenaj de miliarde de celule cum
este corpul uman, cu multe alte miliarde de reacţii pe secunde şi cu o conştiinţă
capabilă să raţioneze, să vadă şi să aprecieze culorile, gusturile, frumuseţea,
fericirea şi nefericirea. Îmi poate spune cineva cum arată un atom nefericit ?! Cum
poate genera o materie cu o existenţă obiectivă o lume subiectivă ?
Cum se ajunge de la atomi la conştiinţă, unde se păstrează informaţia
necesară existenţei când într-un an toate celulele şi toţi atomii s-au schimbat, nu am
un răspuns satisfăcător nici prin selecţia naturală şi nici prin alte teorii în vogă.
Acest reducţionism ultrasimplist, la resorturi, mişcări pur mecanice, cum le
vedea Darwin în virtutea fizicii timpului său, mi se pare imposibil de corelat cu
universul psihic, spiritual. Ce ştia Darwin din ceea ce ştim noi astăzi ? Ştia de
materia sub formă de câmpuri electromagnetice invizibile ca transportor de
informaţie, ştia de genetică, de informatică, de universul fizicii cuantice, de
experienţele psihologiei transpersonale şi de o mie de alte descoperiri care cer alte
explicaţii pentru înţelegerea complexităţii vieţii ? Am păstrat întotdeauna în minte
convingerea absurdităţii de a încerca să construieşti o lume după ideile lui Marx
care le-a emis cu 150 de ani în urmă când relaţiile sociale, nivelul dezvoltării
tehnologice, cultura şi reflectarea lor în conştiinţa oamenilor erau cu totul altele
decât ale celor din secolul al XX-lea. Şi timpul mi-a dat dreptate. Să fiu iertat, dar
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am exact aceeaşi impresie despre darwinismul de secolul al XIX-lea. Şi nici
coafarea sa modernă cu intervenţia în evoluţie a mutaţiilor genetice întâmplătoare
nu este mai fericit imaginată. Am mai spus şi mă repet obligat de context. Eroarea
ca şansă nu poate fi decât singulară, iar o suită de erori n-a creat niciodată
ordine ci dezordine. În funcţionalitatea unui organism viu trebuie să existe o ordine
şi o arhitectură adaptate necesităţilor vitale categorice. Erorile din funcţionalitatea
celulelor şi organelor noastre înseamnă boală, înseamnă moarte şi nu evoluţie !
Şi dacă duc discursul mai departe voi menţiona doar câteva mecanisme de
preîntâmpinare a erorilor mutagene periculoase pentru organism.
Prima este o polimerază care balează într-o fracţiune de secundă montajul
componentelor ADN. Când s-a sesizat o eroare cu efect biologic este corectată.
Geneticienii spun că sunt şi erori fără consecinţe pentru organism, dar nu sunt nici
utile.
Când o moleculă de ADN într-o celulă este alterată întervine comunitatea
celulară şi declanşează procesul de apoptoză pentru a-şi apăra integritatea. Vor
interveni ceea ce s-au numit „gene ale vieţii” şi „gene ale morţii”. Intră în acţiune
mai întâi o genă a vieţii Bcl-2 care „încearcă” să blocheze ADN-ul mutant în faza
G1 de diviziune pentru reparaţie. Odată amendată leziunea, diviziunea celulară se
va desfăşura normal. Dacă nu s-a reuşit repararea prin mecanismul descris intervin
genele morţii p53 şi Bax care vor declanşa procesul de apoptoză cu sacrificiul
celulei, adică eliminarea ei fără risc pentru organism. Şi numai in extremis, dacă
toate soluţiile dau greş va avea loc clonarea malignă cu proliferarea şi uciderea
gazdei.
Am detaliat acest exemplu pentru a vedea cât de palid este rolul întâmplării
în fiziologia viului şi de câte mecanisme de apărare inteligente împotriva
întâmplării dispune celula. Aici este inteligenţa pură, nu este ca o mecanică a
roţilor dinţate cum ar rezulta din conceptele mecaniciste despre biologie ale
secolului al XIX-lea !
Şi fiindcă suntem la ADN, cum explică selecţia naturală păstrarea aceleiaşi
molecule pentru transmiterea eredităţii şi la regnul vegetal şi la cel animal atâta
vreme cât unul nu rezultă din altul ca să se poată transmită prin succesiune ci
funcţionează independent ca origine. Este ca şi cum cineva l-a păstrat cu intenţia de
a-l folosi în ambele situaţii. Şi dacă acel cineva conştient de ceea ce face nu există,
cum îi explicăm existenţa ? D. Dennett spune că cele două regnuri au la origine un
ADN comun (?!).
Dacă materia funcţionează doar prin resorturi mecanice, oarbe, doar prin
acumularea treptată de noi structuri, cu noi disponibilităţi, atunci ar trebui ca viaţa
fiinţelor să aibă o desfăşurare lineară şi nu este aşa. Viaţa omului se dezvoltă
nonlinear, pe o curbă cu un scurt platou şi pantele ascendentă şi descendentă mai
lungi.
Ne naştem, creştem urcând până la vârsta maturităţii sexuale, fizice şi
intelectuale, rămânem aici o scurtă vreme pe platoul performanţelor optime pentru
reproducere şi ne începem apoi panta descendentă spre final. Această curbă a
dezvoltării unei vieţi are o finalitate foarte precisă, nu este desenată la întâmplare şi
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nu este dreaptă cum ar rezulta dintr-o propulsare, pur mecanică. Lucrurile se
desfăşoară ca şi cum întregul mobil al biologiei noastre n-ar fi decât reproducerea.
Toate forţele, toate esenţele, frumuseţea fizică, prospeţimea, acuitatea minţii şi a
simţurilor, afectivitatea şi funcţia glandelor endocrine sunt optime numai în acest
platou al tinereţii propice reproducerii.
Eu spun că este un sens profund în această dezvoltare nonliniară dar în
acelaşi timp perfect coordonată a organismului, în menţinerea în frâu a organelor
de reproducere să nu se dezvolte deplin până la vârsta adolescenţei, iar Darwin zice
că sensul, sau rostul acestui mod de dezvoltare a tuturor fiinţelor vii nu este decât
în mintea mea. Aşa s-a întâmplat să acţioneze selecţia naturală.
Dacă pentru un organism privit ca individ încerc să înţeleg acest film de
imaginaţie al evoluţiei, pentru că, este numai imaginaţie, îmi este foarte greu să
pricep însă cum a „creat” selecţia naturală doi indivizi de sexe diferite dar
congruente morfologic şi funcţional pentru a putea îndeplini actul de reproducere.
Dacă iau ad litteram „învăţătura” lui Darwin n-o găsesc nici cum pe Eva.
Că doar n-o să cred în povestea cu coasta lui Adam! Fie şi numai pentru că nu îi
lipseşte nici una, are acelaşi număr ca şi Eva. Să zicem, ca la Biblie, că mai întâi a
apărut Adam. Pentru ca să-i aducă în acelaşi timp şi pe Eva, ar fi trebuit ca selecţia
naturală să fie conştientă de nevoile lui Adam şi ştim că ea nu are conştiinţă. Iar
dacă a trebuit să aştepte până ca selecţia naturală a reuşit s-o doteze cu toate
organele trebuitoare pentru reproducere, diferite de ale lui Adam dar, n-am altă
ieşire, trebuie să risc expresia, după calapodul lui Adam s-a întâmplat una din două
alternative. Ori selecţia naturală a „ştiut” şi morfologia şi fiziologia lui Adam şi i-a
creat în acelaşi timp pe Eva, ori, cum ni se spune că se întâmplă în procesul
selecţiei naturale, a trebuit să fie aşteptată Eva preţ de multe vieţi până ce natura i-a
creat una pe măsura lui. Între timp, de atâta aşteptare, Adam ar fi îmbătrânit foarte
tare şi ar fi devenit inutilizabil pentru Eva!
Este ridicol tot ce spun, dar nu e vina mea, e ca să spun aşa, „vinul” lui
Darwin. Dacă ni se pare ridicol, atunci trebuie spus că ingredientul ne este servit de
biologie.
Finalitatea din natură, după cum am văzut deja, este un alt concept mult
disputat. Este punctul forte al creatiţionismului. Evoluţioniştii îl combat cu furie
afirmând contra oricărei evidenţe că nimic nu are o finalitate în natură. Totul este
întâmplare. Finalitatea le-o acordăm noi aposteriori. Pasărea nu are aripi ca să
zboare ci zboară pentru că are aripi, ni se spune. Nu avem creier ca să gândim ci
gândim pentru că avem creier şi afirmaţiile absurde pot merge la infinit. Ne
întrebăm în context, la ce serveşte un făt uman, nu pentru a deveni un om ? Fiecare
secvenţă din dezvoltarea unui embrion este o monumentală lecţie de inteligenţă a
naturii. Filmarea dezvoltării unui embrion uman derulată la viteza noastră de
percepţie crează cea mai frapantă impresie că este desenat de o mână invizibilă. Şi
cred cu toată convingerea că este mai întâi un model primar, conţinut într-un câmp
informaţional pe care genele îl urmează. Multe segmente din morfologia noastră nu
sunt conturate de la început ci „sculptate” asemenea statuilor. Aici rolul de daltă îl
are apoptoza. Celulele care sunt în plus sunt înlăturate prin acest mecanism. Acesta

13

Jurnalul de Psihologie Transpersonală Nr.8/2007
este spre exemplu procedeul de formare a degetelor. La început degetele nu sunt
conturate distinct ci au o membrană între ele. La animalele digitate membrana
dintre degete dispare prin apoptoză iar la cele acvatice rămâne pentru a servi la
înot. Oricui i s-ar arăta conformaţia degetelor la raţe sau gâşte spre exemplu, sau
coada la vidră sau castor ar putea intui imediat adecvarea lor pentru mersul în apă,
numai fidelii lui Darwin vor spune invers, că purtătorii lor le folosesc la înot
profitând de forma lor anatomică.
Acest spirit care mie mi se pare a fi fundamentalist, exagerat şi absurd,
profesat cu o înverşunare ce nu lasă nici un loc de îndoială şi nu admite nici o
replică este întors împotriva oricărei raţiuni evidente, sesizată de bunul simţ. A
spune spre exemplu că natura îşi ia măsuri de prevedere este o blasfemie gratulată
cu toate epitetele insultătoare de către adepţii selecţiei naturale. Şi totuşi cum se
poate judeca decât ca o măsură de prevedere faptul că în creierul fătului se
formează un număr dublu de neuroni pentru ca cel puţin unul să-şi atingă ţinta,
structura cu care trebuie să se conecteze ? Din moment ce unul şi-a atins ţinta,
celălalt moare. Ei bine, după darwinişti, exprimarea mea este vulnerabilă, are
conotaţii creaţioniste care nu au ce căuta într-o ştiinţă atee păzită ca şi în comunism
cu biciul excomunicării. A spune că este o „măsură de prevedere”, înseamnă în
înţelegerea fundamentalistă că ai făcut o referire nepermisă la ideea de Dumnezeu
pentru că numai el ar putea prevedea ceva. Numărul dublu de neuroni din stadiul
embrionar nu ar fi o măsură de prevedere a naturii ci meritul selecţiei naturale că a
dat şansa de supravieţuire embrionilor care au avut întâmplător această structură.
De ce sunt doi neuroni candidaţi la o singură conexiune are o explicaţie
logică. Pentru că găsirea ţintei care uneori este situată la mare distanţă de locul de
origine al nervului nu este simplă, drumul pe care trebuie să-l străbată fibra
nervoasă fiind ocupat uneori de multe alte formaţiuni printre care trebuie să se
strecoare.
Sunt animale sălbatice a căror montă se petrece toamna iar perioada de
gestaţie este mai scurtă uneori decât durata iernii. Dacă iarna este lungă există
riscul ca puii născuţi să nu aibe condiţii propice de viaţă şi să moară. Pentru a evita
o astfel de situaţie naşterea este amânată (de cine ?) prin oprirea în dezvoltarea
intrauterină a embrionului şi se va relua atunci când terminarea gestaţiei va
coincide cu venirea primăverii. Un darwinist convins îmi va spune că aceasta
oprire de necesitate în gestaţie nu are un scop, o finalitate, ci este o pură
întâmplare. Dar o întâmplare care „ştie” să prevadă vremea ! S-au selectat doar
exemple la care s-a format întâmplător acest mecanism. Şi la fel mi se va explica şi
cu întoarcerea fătului în poziţia anterioară cu braţele întinse pentru a ocupa cel mai
mic volum în momentul trecerii la naştere prin spaţiul îngust al bazinului mamei şi
cu dilatarea fibrelor musculare ale vaginului sub influenţa probabilă a hormonului
ocitocină, exclusiv în momentul naşterii. Nu sunt, după darwinişti, măsuri care au
ca finalitate naşterea. Le vedem doar noi aşa !
Sunt pe deplin de acord cu bunele intenţii ale lui Darwin, dar de la vremea
sa şi până astăzi a curs multă apă pe Tamisa. Dacă biologiei actuale îi este atât de
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necesar Darwin neavând ce pune în locul teoriei sale despre evoluţie atunci ar
trebui ca un alt „Darwin” să pună în acord tot ceea ce ştim astăzi cu ceea ce a vrut
să spună el.
Când citeşti lucrările celor care sunt adepţii fideli ai evoluţiei prin selecţie
naturală ai impresia că te afli în plin secol al XIX-lea. De la un capăt la altul al
discursului ţi se serveşte o mostră de autentic materialism vulgar, mecanicist,
reducţionist, depăşit chiar şi de concepţia materialistă modernă. Spiritul, gândirea,
afectivitatea nici n-au cel puţin onoarea de a fi amintite. Am mai spus, Darwin se
ocupă de organismul viu văzut doar ca anatomie. Ne explică în genul său simplist
şi neconvingător cum apar mâinile, picioarele, etc., dar nu ne spune nimic, de pildă,
de ce oamenii iubesc, se îndrăgostesc, suferă, speră, se entuziasmează, disperă şi
uneori se şi sinucid. Actul suicidar este contrar vieţii, nu este o conduită adaptativă,
utilă. Cum l-a conservat selecţia naturală dacă ei i se datorează tot ce se întâmplă în
viaţa unui om? Victimele selecţiei naturale ar trebui să moară eventual prin inaniţie
dar nu prin autoliză (suicid).
Şi de ce iubirea, pasiunea cu întregul său cortegiu de drame şi împliniri
care au inspirat marile opere ale omenirii, când, darwinist vorbind, ca să fiu în notă,
pentru reproducere nu era nevoie decât de întâlnirea a două sexe diferite chiar şi
întâmplătoare cum vedem adesea.
Şi de ce plânsul? Ajută cu ceva specia în evoluţie? Şi râsul? După ştiinţa
darwinistă, omul, ca orice alt animal, nu ar trebui să aibe nevoie decât de hrană,
locuinţă şi sex. Şi se pare că astăzi ne şi conformăm. Sunt deja singurele valori
cultivate în lumea postmodernistă. La ce ne mai trebuie cultura? Biologia nu are
nevoie de cultură. Cu acest pragmatism, i-aş spune naturist, în sensul accentului
centrat exclusiv pe imperativele naturii, excludem din istoria omenirii milenii de
cultură şi spiritualitate. De altfel, unul din apreciaţii filozofi cu lucrări cunoscute în
domeniul ştiinţelor cognitive se întreba de ce a fost nevoie de apariţia conştiinţei.
Biologic vorbind, nu era nevoie de actuala conştiinţă pentru a ne hrăni şi
reproduce. Apariţia conştiinţei este un accident care mai mult i-a complicat viaţa
omului decât i-a simplificat-o!
Darwin vorbeşte numai de selecţia însuşirilor fizice dar nu spune nimic de
intelect. Dacă inteligenţa ar conferi un avantaj în supravieţuire, ar trebui conform
selecţiei naturale, să avem numai genii. Să înţelegem că înţelepciunea nu i-a folosit
la nimic omului în evoluţie? Doar muşchii? Nici la acest capitol nu arătăm toţi ca
un Hercule, cum ar trebui să se întâmple după aşa o selecţie.
Esenţializând la maximum discuţia de mai sus, efortul susţinătorilor
concepţiei evoluţioniste în viziune darwinistă este acela de a demonstra că toate
mecanismele implicate în manifestarea lumii biologice, de la primele
macromolecule (ADN) şi până la om, care ni se par a purta amprenta unei
inteligenţe şi pe care filozoful Daniel Dennett le denumeşte sisteme intenţionale,
nu sunt în realitate decât mecanisme inconştiente generate de evoluţia prin selecţie
naturală. Nici o intenţie inteligentă nu s-a implicat vreodată în demersul evoluţiei.
Toate conduitele aparent inteligente de la celule până la cele ale lumii animale fără
limbaj articulat nu sunt decât acte automate, total inconştiente ne spune Daniel
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Dennett în numeroasele sale lucrări dedicate conceptului de conştiinţă şi evident,
este o concepţie menită să salveze darwinismul. Voi da un exemplu pe care l-am
văzut filmat. Puiul abia născut al unei antilope gnu făcea eforturi să se ridice şi să
rămână în picioare, gest vital în condiţiile vieţii în junglă. Dar neavând suficientă
forţă cădea mereu când într-o parte când în alta. Mama sa încerca să-l sprijine cu
capul aplecat în partea în care puiul se înclina pierzându-şi echilibrul. Un simplu
gest al naturii este suficient să demoleze tone de literatură care se străduieşte să
demonstreze contrariul. Dacă gestul antilopei era efectuat mecanic, inconştient de
situaţie, mai întâi de ce era comis şi în al doilea rând de ce oferea sprijin exact în
partea în care puiul avea tendinţa să cadă? În afară de dorinţa de revanşă asupra
concepţiei creaţioniste, mă întreb la ce serveşte mistificarea naturii? N-ar fi mai
bine, ca în loc să cheltuim atâţia bani şi efort să lăsăm natura să ne ofere mai multe
dovezi într-un sens sau altul?
Ştiinţa este grăbită în a formula concluzii definitive şi a da sentinţe doar pe
observaţii fragmentare care nu exprimă întregul. Citesc frecvent lucrări cu
concluzii ce sună a magister dixit. Şi doar peste câteva luni deja altcineva constată
altceva. Mai ales în condiţiile actuale de cercetare unde performanţele tehnologice
scurtează imens timpul de observaţie. Când ştiinţa exprimă sentinţe care
blochează alte alternative, nu mai este decât politică.
Toate observaţiile, unele empirice, altele monitorizate ştiinţific, pledează
pentru existenţa unor fenomene care nu pot fi explicate, nici darwinist, nici
materialist, nici ştiinţific. Se înscriu categoric în sfera unei spiritualităţi pe care
ştiinţa oficială nu numai că o eludează, dar o şi neagă într-o manieră care nouă
celor din Est ne este foarte cunoscută. Nu este posibil ca toţi cei care, bazaţi pe
propriile studii, au opinii contrare unei viziuni mecaniciste şi reducţioniste asupra
lumii să fie etichetaţi cu epitete inadmisibile de reduşi mintal sau fără instrucţie
ştiinţifică, etc. Mulţi dintre aceştia sunt cercetători ştiinţifici, profesori universitari
chiar la instituţii şi universităţi americane, cu o operă vastă cum sunt Stanislav
Grof, David R. Hawkins, Brian L. Weiss, Pim van Lommel şi mulţi, mulţi alţii.
Prof. japonez Kazuo Murakami este cel ce a descifrat codul genetic al
reninei, deschizând drumul unei vaste varietăţi de substanţe antihipertensive. În
cartea sa The divine code of life (1997), tradusă şi în limba română (Codul divin al
vieţii, 2007), subliniază rolul covârşitor al gândirii pozitive asupra expresiei
genetice, folosind denumirea de „gândire genetică”. Într-un studiu de laborator
efectuat în 2004 obţine controlul glicemiei în dereglările produse de emoţiile
negative numai prin reorientarea acestora în sens pozitiv. Mi se pare a fi foarte utilă
şi opinia acestui incontestabil om de ştiinţă în disputa noastră. El spune că în istoria
ştiinţei s-au comis multe greşeli. Gândirea ştiinţifică uzează doar de discursul
raţional şi nu tot ce ni se întâmplă în viaţă este raţiune. Dincolo de raţiune rămâne
ceva necunoscut pe care îl numeşte „Ceva măreţ”.
Dacă preocuparea de acest „Ceva măreţ” este numită religie, atunci prefer
să fiu un religios înscriindu-mă pe deplin conştient în rândul celor „fără educaţie
ştiinţifică” citaţi mai sus. Este chiar o mare onoare. Adeziunea mea este o mărturie
vie a verificării personale a multor dintre fenomenele descrise şi publicate de aceşti
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cercetători ai vieţii şi ai spiritului.
„Religia” mea este o căutare şi o trăire a esenţei ultime a Universului şi nu
are nimic comun cu modul istoric în care s-au implicat instituţiile sale
reprezentative. Ele pot persista sau dispare în funcţie de vântul istoriei şi de
capacitatea lor de adaptare, de remodelare, de actualizare dar esenţa de dincolo de
măruntele orgolii şi ambiţii omeneşti va fi eternă.
Pledez pentru eternitate.
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Dovezi pentru o conştiinţă transpersonală
Psihosociolog MSc. Ionel Mohîrţă
„Un şchiop mergând pe drumul drept
ajunge înaintea celui rătăcit care aleargă.“
B.Spinoza

„Cel care înţelege Legea VIBRAŢIEI a câştigat sceptrul puterii. Acela care
înţelege adevărul naturii mentale a Universului este deja bine înaintat pe drumul
măiestriei, nimic nu stă, totul se mişcă, totul vibrează; cu cât este mai intensă
vibraţia, cu atât este mai înaltă poziţia pe scara evoluţiei. Vibraţia este atât de
intensă şi atât de infinit de rapidă încât, practic, Spiritul Pur este în repaus, la fel ca
o roată care se învârteşte atât de repede încât pare că stă pe loc.“, spunea Hermes
Trismegistus în Legile Kibalionului[1].
Aclimatizarea unei noi paradigme în psihologie nu se poate realiza fără
transdisciplinaritate, fără aplicarea principiilor cuanticii sau a noii biologii în
explicarea proceselor mentale.
Unul din obiectivele esenţiale ale psihologiei transpersonale, ca ştiinţă de
vârf, îl reprezintă studiul şi înţelegerea dezvoltării transpersonale a individului, a
modificărilor permanente ale structurilor psihice şi spirituale prin cunoaşterea şi
activarea tuturor capacităţilor latente ale fiinţei sale.
Cu siguranţă orice animal vede realitatea diferit de felul în care o vede
omul, adică separă acele forme şi mişcări proprii, care îl interesează pe el.
Paradoxal fiecare om discerne în felul său ceea ce percepe, experienţa proprie,
interactivitatea cu ambientul şi cunoştiintele personale, determinând ce fel de
obiecte, însuşiri şi mişcări, discriminăm senzorial şi mental. Modul în care fiecare
decide cum să traseze frontiera separantă de obiecte-acţiuni, în spaţiul fenomenal,
astfel ca simţul şi intelectul să recunoască, o casă, o maşină, o floare, o vietate, un
eveniment, sau un semen uman, sunt rezultatul cunoaşterii perceptual interpretantă.
Prin felul cum percepem şi reprezentăm lumea, ne diferenţiem ca fiinţe superioare,
posedând un nivel performant de separare obiectuală şi interactivă cu universul.
Unele dintre credinţele noastre actuale, considerate adevăruri în aria
ştiinţelor, s-au demonstrat însă a nu fi corecte şi din păcate se mai predau şi astăzi
în şcoli, influenţând modul nostru de gândire. Pe de altă parte, informaţiile
fundamentale noi nu au fost mediatizate îndeajuns.
Voi încerca, în cele ce urmează, să prezint unele idei vechi şi noi cu
argumente într-o înţelegere cât mai simplă despre cum funcţionează şi gândeşte
fiinţa umană.
Incapacitatea de a converti informaţia ştiinţifică în cuvinte publice a dus la
o mulţime de înţelesuri distorsionate care nu exprimă adevărul(de pildă ipotezele
prin repetare care nu au primit certificare experimentală, au devenit cu timpul
adevăruri).
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Pentru început să ne referim la 3 presupuneri dovedite false, ale ştiinţei,
(emise înainte de 1925) considerate încă adevăruri, care din păcate sunt folosite în
medicina de astăzi[2]:
1. Procesele Biologice folosesc Fizica Newtoniană (Mecanica)
-credinţa în materialism
-Reducţionism
-Determinism
2. Genele „controlează“ exprimarea biologică.
-comportamentul pe care-l manifestăm este genetic
3. Evoluţia Darwinistă este responsabilă pentru biodiversitate (Biosfera aşa
cum o vedem)
- toate schimbările genetice sunt întâmplătoare
- nu există adaptare în biologie
- evoluţia a fost un accident

1. Procesele Biologice folosesc Fizica Newtonianã (Mecanica)
Prin credinţa în fizica newtoniană, medicina, nu susţine ideea că anumite
forme de transfer energetic sunt implicate în procesul vindecării.
Există 3 aspecte ale mecanicii newtoniene care sunt foarte importante:
1: credinţa în materialism. Faptul este acesta: conform mecanicii
newtoniene, tot ceea ce merită studiat este de natură materială, pentru că nu se
crede că există altceva acolo în afara lumii materiale, pentru că există doar părţi,
deci tot ceea ce contează este materia, deci când ne uităm la un corp ne uităm la
părţi din corp.
2: corpurile sunt lucruri complexe şi există o modalitate de a înţelege
lucrurile complexe, deoarece dacă te uiţi şi spui: „Hei, cum poate funcţiona aşa
ceva? Uite cât de complex este!“, răspunsul este: există o abordare în mecanica
newtoniană numită Reducţionism, care spune că dacă ceva este complicat, îl iei
parte cu parte şi studiezi piesele individuale şi când studiezi piesele şi le poţi
asambla într-o anumită ordine şi apoi înţelegi cum funcţionează, apoi înţelegi cât
de complexe erau lucrurile.
Importanţa acestui fapt este că, el, corpul nostru îl putem desface să ne
uităm la părţi şi dacă trupul nostru nu funcţionează bine, ce vom face? Îl vom lua
pe componente şi vom pune noi părţi în interior şi dacă punem noi componente în
el, putem să controlăm rezultatul şi asta se numeşte Determinism (acesta este al 3lea pilon al filozofiei newtoniene). Ideea este aceasta: dacă ştiu cum funcţioneazã
părţile, şi dacă fac noi părţi şi le pot pune în maşină, pot controla maşina alternând
componentele.
În Occident, determinismul este adesea asociat cu fizica newtoniană, care
descrie materia fizică a Universului operând potrivit unui set de legi cognoscibile,
stabile. Însă, de la începutul secolului XX, mecanica cuantică a arătat aspecte ale
unor evenimente care până atunci rămăseseră ascunse. La scara de interacţiune
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proprie omului, mecanica newtoniană oferă prognoze care din toate punctele de
vedere se dovedesc a fi complet perfectibile, dacă nu perfecte în practică. În
contradicţie cu prognozele mecanicii newtoniene, la scara atomică, traiectoriile
obiectelor pot fi prognozate doar într-un mod probabilist.

Noi puncte de vedere
Fizica veche newtoniană spune că universul este făcut din materie, ca o
maşină. În macrocosmos, teoria relativităţii a lui Einstein, a demonstrat că
universul nu e populat de obiecte newtoniene, ci de infinite fenomene vibratorii, că
spaţiul şi timpul formează un continuum cvadridimensional, că spaţiul nu e
tridimensional, iar timpul nu e unidimensional. În mecanica cuantică (apărută după
1925), universul este de fapt, o ţesătură de fenomene vibratorii. Dacă iau o
cameră video şi încep să mă apropii şi să mă tot apropii de un atom, eu pot să merg
prin tot atomul chiar dintr-o parte către cealaltă a lui şi să nu văd nimic. Cu cât te
apropii mai mult de atom cu atât vezi mai puţin şi motivul este acesta: atomul nu
este material, atomul este un vortex de unde. Deci în interiorul atomului nu este
nimic structural, aşa că, suntem familiarizaţi cu atomul newtonian, descris prin,
minunate bule rotindu-se, ca într-un sistem solar, dar astăzi constatăm că, atomul
cuantic care nu este invizibil, este de fapt acolo, dar nu are o structură materială.
Recent cercetătorii, J. Mauritsson, P. Johnsson, E. Mansten, M. Swoboda, T.
Ruchon, A.L´Huillier, şi K.J. Schafer de la Universitatea Lund din Suedia[3] au
reuşit în premieră mondială să filmeze electroni. Pentru aceasta au folosit unul din
cele mai performante lasere din lume, care trimite pulsuri de lumină de o durată de
−18
doar câteva miliardimi de miliardimi de secundă(o atosecundă=10 s ). O
atosecundă este pentru o secundă ceea ce o secundă este pentru vârsta Universului.
Electronii se învârt foarte rapid în jurul atomilor şi nu avem nici o şansă să îi facem
să se oprească. De obicei „privim“ electronii trimiţând asupra lor lumină laser şi
observăm apoi reflexia acestei lumini. Rezultatele au fost publicate în ultimul
număr al prestigioasei reviste Phyical Review Letters. Această fotografiere a arătat
tocmai această ţesătură de energie la acest nivel.
Pe de altă parte, Ahn, Weinacht şi Bucksbaum de la Universitatea din
Michigan(SUA) au demonstrat pentru prima oară experimental[4], pe o scală mică,
că informaţia poate fi constituită într-adevăr din faze prearanjate, programate
(phase-encoded) în electroni folosind lumina.
Aceste rezultate indică faptul că stocarea informaţiei la nivel cuantic poate
fi temporară. Deci, pentru a menţine memoria – o continuă copiere sau
reîmprospătare a informaţiei trebuie să aibă loc. Oare, acest lucru nu se petrece în
fiecare electron şi în fiecare foton din Univers? Nu ne arată oare, acest lucru de ce
electronii par să emită, absoarbe şi să schimbe fotoni permanent?
Toate particulele elementare(ca şi celulele) generează în jurul lor câmp
electromagnetic prin intermediul căruia interacţionează cu alte câmpuri (generate
de alte particule sau sisteme de particule).
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De fapt, undele, se comportă ca materie într-un atom din cauza forţelor de
torsiune. Ceea ce noi numim materie, e considerată ca o aglomerare de atomi, care
la rândul lor şi aceştia sunt o aglomerare de unităţi de forţă numiţi electroni sau
ioni vibrând fără de încetare şi învârtindu-se continuu.
Ştiinţa modernă ne informează că nu există în realitate nici un lucru care sar putea numi materie. Ceea ce noi numim materie, nu-i decât simplu energie sau o
forţă întreruptă, adică o energie sau o forţă care posedă un grad slab de vibraţie.
Însăşi ştiinţa modernă a abandonat teoria materiei şi o susţine pe aceea a energiei.
De la manifestările cele mai înalte până la cele mai joase, totul vibrează.
Nu numai că totul vibrează cu viteze diferite dar totul vibrează în direcţii diferite şi
în moduri diferite. Gradele intensităţii vibraţiei constituie treptele de măsuri pe
scara vibraţiilor. Cu alte cuvinte, ele constituie gradele celei de a patra dimensiuni,
numită dimensiunea vibraţiei (intensitatea, proporţia vibraţiei). Aceste grade
constituie ceea ce se poate numi „planurile de manifestare ale vieţii“.
Cu cât procentul de intensitate a vibraţiei este ridicat, cu atât este mai
ridicat planul şi cu atât mai mult este mai înaltă manifestarea vieţii care ocupă acest
plan(considerat ca o stare sau o condiţie susceptibil de a fi măsurat).
Este o nebunie, totuşi, să negi existenţa materiei sub aspectul său relativ.
Putem nega stăpânirea ei asupra noastră, pe merit de altfel, însă noi nu o putem
ignora sub aspectul ei relativ atâta timp cât lucrăm pe planul său (material în viaţa
pământească).
Dar ceea ce vreau să subliniez este asta: Lumea medicinii este bazată pe
mecanica newtoniană(vezi doar chirurgia şi farmacologia), este bazată pe
materialism, dar mecanica cuantică spune că materia nu este punctul final, formele
de transfer energetic reprezintă punctul final. Conform fizicii cuantice, nu vom
înţelege niciodată universul dacă nu încorporăm rolul formelor de transfer
energetic în proces, deoarece, acestea dau formă materiei.
Inexplicabil, medicina cu toate că foloseşte aparate de diagnosticare pe
bază cuantică(MEG, CAT, PET, MRI, etc), nu „gândeşte“ procesele organismului
şi terapia din punct de vedere cuantic.
Privind conceptul reducţionismului, pot studia atomii, cum sunt conectaţi
unii cu alţii şi să-i privesc ca atomi fizici, dar ideea este că atomii nu sunt ca
mărgelele, aici este marginea acestei mărgele, aici este marginea acelei mărgele şi
pot spune că această mărgea este separată de aceasta, dar realitatea este că sunt
forme de transfer energetic, nu există margini pentru ei, deci acest atom şi acest
atom se ating mereu şi sunt legaţii unii de alţii. Fiecare atom are o caracteristică
unică a frecvenţei de vibraţie, emite şi absoarbe această vibraţie, pentru că energia
nu are margini, ea călătoreşte în mediul înconjurător. Deci, când explorăm astăzi
un atom vorbim despre încărcătura lui electrică de volţii săi, atomii sunt măsuraţi
prin volţi. Ceea ce vedem noi sunt atomii care au unde de o anumită frecvenţă, deci
fiecare atom vibrează pe o frecvenţă şi nu numai că emite pe o anumită frecvenţă,
dar atomii pot de asemenea, absorbi vibraţii deoarece energia poate fi absorbită de
altă energie, deci, când ne uităm la spectru ceea ce vedem în cărţile noastre de
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chimie când mergem la liceu este o spectrogramă atomică, avem diferiţi atomi,
hidrogen, heliu, mercur, uraniu, etc. şi nişte bări colorate, acelea sunt frecvenţe.
Atomii care sunt în corpul nostru sunt unde de energie care sunt în relaţie
cu atomii din jurul nostru şi de asemenea, nu putem ieşi din câmpul energetic,
pentru că toate lucrurile sunt legate între ele, aşa cum sângele face legătura între
membrii aceleiaşi familii. Nu omul a ţesut pânza pământului, el este doar un fir.
În concluzie, nu există vreun mod de a studia individualul fără a studia
câmpul de forţe interconectat. Conceptul reducţionismului face loc acestei noi
înţelegeri căreia biologia începe să i se adapteze, numită: Holism (de la whole =
întreg), concept care spune că totul este interconectat. O particulă elementară nu
este o entitate existenţială independentă neanalizabilă. Este în esenţă, un set de
relaţii extinse în exterior cu celelalte lucruri.
În detectarea atomilor individuali şi a moleculelor cu lasere, orice atom sau
moleculă, sau celulă emite şi absoarbe lumină de o anumită lungime de undă. Ce
înseamnă asta? Orice atom, şi moleculă emite energie. Deci, fiecare atom are o
frecvenţă unică o semnătură vibraţională, care îl individualizează faţă de alţi atomi.
Deci, noi putem citi frecvenţe şi putem înţelege materia, prin frecvenţe.
Fenomenele fizice se regăsesc transpuse în cele psihice, iar efectele
fenomenelor psihice se transpun în mărimi psihice. Astfel actul de gândire şi
simţire se încheie printr-o reacţie care angajează modificări fizice sau chimice. O
proprietate specifică psihicului uman precum caracterul dedublant al conştiinţei,
obţinut prin tehnica introspecţiei, îşi are analog în lumea fizică, de exemplu în
fenomelele de autoinducţie.
În timp ce Ştefan Odobleja opera cu perechea „substanţă-energie“ în
descrierea psihismului[5], Norbert Wiener a operat cu triada „substanţă-energieinformaţie“[6].
În fizica modernă, conştiinţa nu mai este considerată un „câmp“, precum o
definea Henry Ey[7], ci un „sistem cuantic“ (de aici şi noţiunea de „conştiinţă
cuantică“). Mintea este de asemenea un sistem cuantic, flash-urile conştiintei şi
gândurile fiind evenimente cuantice cerebrale de un nivel înalt. Henry P. Stapp[8],
cercetător la Institutul de Fizică Teoretică al Universităţii din California arată că
fizica cuantică oferă un ansamblu de cunoştinţe capabile să dezlege unele dintre
misterele conştiinţei: propria conştientizare, conştientizarea faptului că existăm şi
că suntem conştienţi. Conştiinţa este un sistem cuantic, iar reflexivitatea conştiinţei
este o trăsătură care se conformează caracteristicilor sistemelor cuantice.
Conştientizarea propriu zisă este înţeleasă ca un „salt cuantic“ (W. Heisenberg) de
la o funcţionare cerebrală separată a subsistemelor cerebrale către o structurare
unitară şi sinergică a acestor subsisteme. În urma unui „salt cuantic“ la nivel
cerebral, mintea trece la un nivel superior de înţelegere, iar conştiinţa la o sferă mai
extinsă de cuprindere. W.Wundt concepea conştiinţa ca o „sinteză creatoare“[9].
Ion Mânzat arată faptul că „Psihicul este un sistem, dar un sistem deosebit,
diferit de alte sisteme, el este un sistem sinergetic, cu proprietăţi pe care sistemele
nesinergetice nu le deţin. Dacă omul este un sistem sinergetic viu (pentru că în el
sunt concentrate toate energiile şi potenţele din univers) şi de gradul II (deoarece
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îşi poate autocrea sinergismul, îl poate cunoaşte şi amplifica în mod conştient),
atunci şi psihicul său este un sistem sinergetic viu şi de gradul II. Componentele
psihismului lucrează «împreună şi deodată, unele prin altele şi nu unele după
altele»“ [10].
Sistemul psihic uman este un sistem energetic-informaţional de o
complexitate supremă, prezentând cele mai înalte şi perfecţionate mecanisme de
autoorganizare şi autoreglaj, fiind dotat cu dispoziţii selective antiredundante şi cu
modalităţi proprii de determinare antialeatorii. Ilustrative în acest sens sunt
autoorganizarea motivaţională, cea afectivă, cea conştientă – ca specific umane.
Autoimpunerea, autorealizarea, autoafirmarea, autodescoperirea, autoeducaţia şi
autodepăşirea sunt comportamente specifice prin care se exprimă funcţia
autoorganizatoare a psihicului. Datorită tuturor acestor caracteristici psihicul este
considerat un sistem hipercomplex, un fel de rezumat condensat al întregii
dezvoltări biologice şi socio-culturale a omului, sistem ce dispune de un număr
mare de elemente active, puternic saturate de legături interne şi externe.

2. Genele „controleazã“ exprimarea biologicã?
Oare este adevărat?
Răspunsul este Nu. Genele nu controlează exprimarea biologică din
cauza unui motiv foarte simplu: genele nu se pot activa singure sau dezactiva
ele însele, ele sunt doar tipare, deci genele nu se controlează pe sine, deci nu
pot controla nimic altceva, controlul vine de la semnalele din mediul
înconjurător care provoacă un comportament.
Dacă îndepărtez semnalele din mediul înconjurător ce comportament voi
avea? Nici unul! şi aici este un aspect interesant, pot scoate nucleul(sediul
aparatului cromozomial) din celulă şi nu voi schimba comportamentul ei de loc,
dar dacă mă duc la celulă şi îi tai antenele din membrană, celula nu va avea nici un
fel de comportare. Membrana este creierul celulei. Deci comportamentul pe care-l
manifestaţi este ce anume? O reflexie a semnalelor care vin din mediul nostru
înconjurător. Deci, ca din senin, comportamentul nostru nu vine din interior, ba mai
mult este o totală reflexie a ceea ce vedem în exterior.
Este adevărat sau nu că receptorul reprezintă conştientizarea mediului
înconjurător? Răspunsul este Da.
Este adevărat sau nu că atunci când canalele sau oricare ar fi dispozitivele
output încep să creeze un răspuns fizic, ele vor creea o senzaţie fizică în celulă?
Răspunsul este Da.
Este aceasta ceea ce controlează celula sau cel puţin o funcţie din celulă?
Răspunsul este Da.
Cum este aceasta numită? şi răspunsul este în dicţionar, există un cuvânt
pentru asta, şi cuvântul este: percepţia. Conştientizarea mediului înconjurător prin,
senzaţie fizică. Mecanismul care controlează celula este cunoscut ca: PERCEPŢIE!
Deci,suntem controlaţi de gene? NUUU! Suntem controlaţi de percepţii! Dar
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percepţiile pot să nu fie corecte(ca în cazul iluziilor). Deci mai degrabă decât să le
numim PERCEPŢII ale mediului înconjurător, le vom numi CREDINŢE!
În concluzie, noi avem la nivel molecular un schelet făcut din proteine,
proteinele se mişcă ca răspuns la semnale, semnalele sunt controlate de antenele
membranei care citeşte semnalele şi apoi adaptează corpul trimiţând semnale
corpului să răspundă mediului înconjurător. Că semnalele din mediu sunt percepţii
prin definiţie, am văzut, conştientizarea mediului înconjurător prin senzaţia fizică
este percepţie! Dar apoi, cum, de asemenea am văzut, percepţia poate să nu fie
exactă şi când o percepţie nu este exactă, atunci este mai degrabă o credinţă decât o
percepţie şi ideea de bază este aceasta: nu genele controlează exprimarea
biologică ci credinţele noastre conduc genele!
Ce importanţă are această idee?
Poate ar trebui să examinăm modelele noastre de gândire, credinţele
noastre şi influenţa lor asupra vieţii noastre de zi cu zi, asupra scopurilor pe care ni
le-am propus.

3. Evoluţia Darwinistã este responsabilã pentru biodiversitate?
(Biosfera aşa cum o vedem)
De fapt, nu este un proces darwinian care ne-a adus aici, organismele
mereu se potrivesc cu mediul înconjurător şi pe măsură ce se schimbă mediul, se
schimbă şi performanţele fiinţei.
Astăzi ştim că ne putem adapta! Ce înseamnă asta? Asta, înseamnă că îţi
schimbi genele, îţi schimbi biologia ca răspuns la stres. Ei bine, ce înseamnă
adaptare în biologie astăzi? Cum este explicată în manuale?
Răspuns: Nu există adaptare în biologie! De ce? Pentru că întâlnim un
sistem de credinţe numit „Evoluţie Darwinistă“. Care spune ce? Că toate
schimbările în gene, sunt întâmplătoare. Ce înseamnă asta? Cum pot să mă adaptez
dacă genele mi se schimbă la întâmplare?
Şi totuşi, evoluţia darwinistã nu este modul în care s-a petrecut evoluţia, cu
adevărat. Există un alt mod. Care este acest alt mod?
A fost prima dată prezentat în 1988, în Jurnalul „Natura“, (care este o
publicaţie de referinţă) prin articolul: „Originea mutanţilor“ de John Cairns[11],
genetician britanic, descoperirea, fiind una dintre cele mai importante din ştiinţa
biologicã. De ce? Iată ce a făcut: a luat o bacterie care avea o enzimă defectă.
Enzima se numeşte lactază. Lactaza este o enzimă care scindează zahărul din lapte
numit lactoză şi această enzimă este necesară de a scinda zahărul, de a extrage
energia în blocuri constructive pentru ca bacteria să folosească lactoza ca o sursă
de hrană pentru a-şi propulsa creşterea şi divizarea. Deci, această bacterie cu care a
pornit Cairns, are enzime defecte pentru lactază, nu poate mânca lactoză, acesta
este un adevăr.
Deci, îşi i-a bacteria şi o pune într-un vas şi singura hrană pe care i-o pune
în vas este lactoză! Vorbind, despre stress, această bacterie o să spună: „O, frate, nu
este nimic de mâncare aici!“
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Ei bine, problema este aceasta: când nu este nimic de mâncare nu se pot
divide. Deci când nu se pot divide nu pot reproduce ADN-ul, care este locul unde
au loc mutaţiile şi deci nu se poate divide, nu-şi poate schimba ADN-ul, te aştepţi
ca nimic să nu se întâmple şi totuşi, în toate vasele, după câteva zile, erau colonii
de bacterii crescând în toate şi întrebarea lui Cairns a fost: „Cum naiba s-a
întâmplat asta?“
Înţelegerea convenţională spune că nu se poate divide că nu există nici o
energie aşa că nu poţi să schimbi ADN-ul. Cum şi-au schimbat ADN-ul?
Atunci când a examinat ADN-ul, ceea ce a găsit a fost că nu şi-au schimbat
la întâmplare o parte din gene; s-au focalizat doar pe gena pentru lactază, enzima
lactozei, şi au schimbat doar gena lactazei. Chiar dacă nu se divideau: „Cairns

demonstrează că bacteria poate alege ce fel de mutaţii ar trebui să facă“.

Dacă mutaţiile pot apare ca rezultat al adaptării, atunci mutaţiile nu sunt
neaparat întâmplătoare şi dacã mutaţiile nu sunt întâmplătoare atunci
evoluţia nu a fost un accident! Nu am ajuns aici prin accident, am ajuns aici
printr-un program. Relevanţa acestui fapt este: că de fapt, am ajuns aici printr-un
proces de creaţie şi evoluţie manifestându-se simultan. Că organismele se
preadaptează la mediul înconjurător şi semnalele din mediul înconjurător dau
formă organismelor. Aşa că, evoluţia nu a fost un accident. Ce s-a descoperit de
fapt? În fiecare nucleu, în fiecare celulă din corpul nostru, avem gene ale căror
funcţie este să rescrie celelalte gene dacă întâlnesc stres. Deci importanţa este: că
suntem capabili să ne rescriem genele. Ciudat este că mediul înconjurător nu a
fost niciodată inclus în biologia convenţională. Acum mediul înconjurător s-a
descoperit a fi foarte important din cauza semnalelor.
John Cairns, este acum cercetătorul care ne-a arătat că informaţia merge
din proteină înapoi în ARN şi noi ştim că din ARN poate merge înapoi în ADN şi
cum proteina citeşte mediul înconjurător ea poate schimba ADN-ul şi acesta devine
acum un fapt cunoscut în ştiinţă deasemenea. Deci informaţia merge acum în
ambele direcţii. De ce este asta important?
În principiu putem spune asta: creierul este un organ care converteşte,
oricare ar fi experienţele, în conştienţă. Deci, lumina îmi intră în ochi, dar vibraţii
electromagnetice trec prin nervul meu, sunetul îmi intră în urechi, dar vibraţii
electromagnetice trec prin nervul meu, către creierul meu. Atingerea este presiune
fizică, dar vibraţii electromagnetice urcă prin braţ, iar ideea este următoarea:
creierul converteşte tot acest mediu înconjurător în vibraţii electromagnetice, care
devin conştienţa noastră. Dar partea legată de creier este că înregistrează aceste
lucruri, aşa că atunci când o experienţă intră nu numai că vedem imaginea acestui
moment, cu o conştienţă vie, dar noi suntem de asemenea capabili să înregistrăm
acea experienţă.
Un dispozitiv numit magneto-encefalograf, în loc de electroencefalograf,
citeşte activitatea din creier dar nu atinge capul. Există o sondă deasupra capului
omului pe partea dreaptă a lui, iar sonda se numeşte SQUID (Dispozitiv de inducţie
super cuantică = DISCU). Ce face el? Citeşte câmpurile magnetice şi ce ne arată?
Că pe măsură ce facem procesare neurologică, gândurile noastre nu sunt stau în
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capul nostru. Undele noastre cerebrale, de fapt, emană şi se transmit din capul
nostru. Ca şi atomii şi moleculele noastre care mereu emit şi absorb energie şi
gândurile noastre sunt forme de transfer energetic pe care le trimitem afară. Nu este
ceva mistic sau ceva asemănător, este ceva fizic, bazat pe simple reguli ale fizicii
care spun că atunci când un curent trece printr-un fir dacă punem mâna dreaptă (se
numeşte „regula degetului mare de la mâna dreaptă“), cu degetul mare aşezat în
direcţia curgerii şi cuprind firul, degetele mele oglindesc orientarea câmpului
magnetic din jurul acelui fir. Nervii sunt fire. Când activitatea nervoasă traverseazã
nervii, un câmp magnetic, părăseşte capul, şi revine înapoi din nou. Deci, ca idee
de bază, gândurile noastre radioemit. Care este importanţa acestui fapt? Toţi
suntem interconectaţi...
Putem explica astfel ştiinţific conştiinţa extinsă, idée de bază a
psihologiei transpersonale.
Toate gândurile noastre, nu sunt numai în capetele noastre. Gândurile
noastre sunt şi în câmpul aurei şi se conectează, în mod specific, acelora care sunt
asociate cu ele. Există diferenţe totuşi în privinţa câmpului magnetic din jurul
anumitor organe ce procesează informaţia cum ar fi creierul şi inima. Din privinţa
-10
intensităţii, câmpul inimii(10 T) este de o mie de ori mai mare(măsurat prin
SQUID) decât câmpul creierului(10-13 T). Asta ar însemna că procesarea
informaţiei este mai complexă în inimă?
Gândurile noastre au fost mereu conectate. De fapt, a fost descoperit recent
că acele antene de la suprafaţa membranei celulei receptează identitate şi asta este
interesant deoarece oamenii care primesc inimi şi plămâni de la oameni care au
murit primesc şi unele din caracteristici împreună cu inima şi plămânii: antenele
membranei celulare.
Cum este memoria adusă? Identitatea persoanei este adusă prin antene
când noi nici măcar nu suntem în corpurile noastre. Noi avem antene la suprafaţă
care ne disting pe fiecare din noi.
Se numesc „receptori de Sine“. Receptori de Sine, receptori ai Sinelui. Ce
înseamnă asta? Încerc să iau celulele mele să le pun în corpul tău, dar sistemul tău
imunitar spune, „hei, astea nu sunt celulele mele... scapă de ele!“. Aşadar ele citesc
identitatea. De unde vine identitatea? Vine de la aceste antene! Deci ideea este asta:
dacă iau celule dvs. şi tai antenele de identitate, receptorii de sine, celulele dvs.
sunt universale. Ele nu au nici o identitate. Pot lua celulele dvs. să le pun în alt om,
nu vor fi respinse, le pot pune într-un şoarece, nu vor fi respinse, pot lua celule dvs.
să le pun şi într-o găină şi vor funcţiona fără să fie respinse deoarece nu au
identitate. Deci unde este identitatea? Ea vine de la antene. Ce înseamnă asta?
Noi nu suntem în interiorul corpului de la bun început.
Noi suntem în mediul înconjurător şi când transplantezi organele unei
persoane decedate, într-o persoană în viaţă, aceşti oameni încă au antenele legate la
acea identitate, deci acum acea persoană este acum adusă înăuntru prin aceşti
plămâni sau inimă sau ce or fi.
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De ce este asta relevant? Este deoarece acest spirit persistã
indiferent că trupul este aici sau nu. Moartea în fond este o retragere a

conştiinţei din corp, o retragere a spiritului acolo unde îşi are casa de fapt.
De ce ne-ar interesa totuşi aceste cunoştinţe?
Pentru că folosindu-ne de certitudini ale cuanticii şi biologiei putem trece
la explicarea unor aspecte importante din psihologia transpersonală numite
depăşirea fricii de moarte prin schimbarea credinţelor noastre, conştientizarea
extracorporalităţii, a conştiinţei extinse, a puterii gândului, etc. Scopul nostru este
să trăim în armonie cu natura prin cunoaşterea ei atât cât ne este cu putinţă.
Semnalele dinăuntru şi din afara corpului nostru duc la formarea gândurilor
ca elemente de bază a psihicului. Între aceste semnale cele electromagnetice joacă
un rol deosebit.
Am demonstrat până acum prin lucrările mele[12,13] că radiaţiile
electromagnetice reprezintă punctul de plecare în explicarea fenomenelor mentale,
deoarece reprezintă prima membrană energetică nu numai din jurul fiecărei celule
umane ci şi din jurul organismului. De asemenea, undele nu pot constitui un
fenomen catalogat ca material. Psihismul în sine nu este un fenomen material, ci un
fenomen care poate crea şi transforma ceea ce noi numim materie. El este cheia şi
comanda asupra transformărilor materiale, deoarece prin forţele pe care le deţine,
poate schimba orice structură. Mai mult, rotirea, torsionarea undelor programată dă
naştere la fenomenul observabil din moment în moment, la ceea ce noi considerăm
realitate.
Orice gândire, orice emoţie şi orice stare mentală are procentul
corespunzător şi gradul său de vibraţie. Graţie unui efect de voinţă a individului,
sau a mai multor indivizi, aceste stări mentale pot fi reproduse, la fel cum este
posibil a se reproduce un sunet muzical făcând să vibreze un instrument muzical
într-o anumită manieră, la fel cum se poate reproduce o culoare făcând să vibreze
obiectul de îndată. Prin cunoaşterea principiului vibraţiei la fenomenele mentale,
fiecare îşi poate polariza spiritul său, putând să-l facă să aibă gradul de vibraţie
dorit. Se obţine astfel un control perfect al stărilor sale mentale şi a caracterului
său. Graţie aplicării acestui principiu se pot obţine minunatele rezultate ale
tratamentelor mentale. Astfel, să presupunem, că o persoană ar fi tristă,
melancolică, temătoare. Un psiholog(medic de spirit) care este capabil, cu ajutorul
unei voinţe bine antrenate să dea spiritului său vibraţiile pe care el le voieşte şi, ca
urmare, să obţină polarizarea voită pentru sine, produce prin inducţie o stare
mentală asemănătoare la un alt individ; rezultă că vibraţiile se măresc ca intensitate
şi rapiditate şi că individul se polarizează către extremitatea pozitivă a scării în loc
de cea negativă. Teama sa şi toate celelalte emoţii negative se transformă în curaj şi
în alte stări mentale pozitive. Un studiu puţin aprofundat va arăta că aceste
schimbări mentale se fac aproape toate graţie polarizării, schimbarea fiind numai
de grad şi nu de clasă.
Orice individ îţi poate schimba vibraţia printr-un efort de voinţă, fixând
atenţia sa pe starea voinţă. Voinţa conduce atenţia şi atenţia modifică vibraţia.
Cultivând arta atenţiei cu ajutorul voinţei vom găsi secretul stapânirii sentimentelor
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şi stărilor mentale. Pentru a spulbera o proastă perioadă de vibraţie, puneţi în
activitate principiul polarităţii şi concentrati-vă gândirea asupra polului opus celui
pe care voiţi să-l anihilaţi. Astfel veţi birui neplăcutul modificând polaritatea sa.
Gândurile de fapt sunt o voinicie, o forţă ce aduce din ordinea ascunsă în
ordinea vizibilă nu numai cvadridimensionalul în loc de tridimensionalul obişnuit
ci şi înţelegerea conştiinţei transpersonale sau multidimensionale.
„Totul este Spirit“ înseamnă că Universul este mental. Transmutaţia
mentală(sabia maestrului) este arta de a modifica condiţiile universului în ceea ce
priveste materia, forţa şi spiritul. Dincolo de Universul timpului şi al spaţiului se
ascunde mereu realitatea substanţială. Adevărul fundamental, Spiritul ca principiu
însufleţitor.
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Fig. nr. 1
Concluziile de mai sus aparţin unui studiu iniţiat din anul 1977 de către
Societatea Română de Studii Metafizice şi terminat în forma actuală în anul 2007.
Determinarea a avut ca sisteme de referinţă elementele de structură ale entităţii
umane, definite metafizic de către Psihologia Transpersonală, în comun acord cu
morfemele tipologiei omeneşti.
Cele 7 stări de definire ale spiritului în evoluţia sa, sunt aceleaşi în întregul
Univers, cu precizarea că distribuţia este diferită pe fiecare nivel de vibraţie,
specifică celor 7 forme ale universurilor subincluse Metauniversului: Fizic
(Material), Eteric, Astral, Mental, Cauzal, Budic şi Atmic (Cristic).
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CRITERII DEFINITORII
1. AMORF: Este un spirit dezorganizat căruia îi lipseşte capabilitatea de
percepţie a evenimentelor 1 şi succesiunea diferenţiată prin cuantificare a acestora.
Aflat în planul terestru sau în lumile tri-dimensionale, nu percepe timpul din cauza
incapabilităţii de a sesiza elementele (formele) înconjurătoare ca structuri
referenţiale. Aflat într-un trup material (omenesc), configurează o fiinţare
patologică, cunoscută sub denumirea de oligofrenie 2. Acest spirit, nu este capabil
să organizeze congruent funcţiile somatice cu cele psihice (sufleteşti). Ca
morfemă 3 are o structură interioară anarhică, haotică, eterogenă. Liniile de forţă din
interiorul său sunt depolarizate 4 ne mai având o liniaritate coerentă. Dacă asupra sa
se proiectează un fascicol energetic coerent, acesta se va disipa atât pe suprafaţa sa
cât şi în interiorul său în mod neomogen şi anizotrop 5.
La modul figurat, spiritele amorfe sunt asemănătoare unui bulgăre de
pământ în care găsim cernoziom, frunze veştede sau putrezite, gunoaie, pietriş,
nisip, argilă şi alte diverse vieţuitoare etc. Tocmai datorită acestei eterogenităţi
structurate anarhic, spiritul amorf nu are o personalitate distinctă, putând fi analizat
cu uşurinţă printr-o configurare fractală. Din figura nr. 1 se observă uşor nu numai
cota procentuală din mulţimea oamenilor, dar şi corespondenţă sa formativă cu
pământul. Precizez că în exemplul figurativ, am în vedere din întreaga planetă
Terra inclusiv similarele ei, doar partea observabilă direct, adică suprafaţa uscată.
De regulă, spiritele amorfe sălăşluiesc în planul astralului inferior 6 (o dimensiune
apropiată tridimensionalităţii universului material, perceptibil prin rezoluţia dată de
cele 5 simţuri. Putem numi dimensiunea astralului inferior ca fiind a patra
dimensiune, dar de vibraţie foarte joasă, unde spiritele amorfe coabitează cu alte
spirite superior organizate şi împreună structurează egregori 7. Putem exemplifica
EVENIMENT = Acţiunea de trecere a situaţiilor, circumstanţelor sau formelor din starea
de potenţial în cea de dinamică.
2
OLIGOFRENIE = stare patologică a omului caracterizată prin dezvoltarea incompletă şi
întârziată a facultăţilor psihice; debilitate mintală.
3
MORFEMĂ = Cea mai mică unitate cu sens determinat (format - formă) din structura
morfologică a cuvântului. În contextul de faţă, morfema are un sens mai larg, ce cuprinde
orice formă complet definită şi specificată de către Morfogeneză (Proces de formare a
structurilor morfologice ale organismelor).
4
DEPOLARIZAT = Starea in care o structură (un magnet) pierde diferenţierea polară (nord
- sud) şi în acest mod nu se mai poate înscrie pe liniile de forţă specifice polarităţilor
magnetice, devenind insensibil la acţiunea acestor forţe.
5
ANIZOTROPIE = Un corp, o formă care nu are aceleaşi proprietăţi fizice în toate
direcţiile.
6
ASTRALUL INFERIOR = Dimensiune fizicã diferită de dimensiunea terriană definită
prin frecvenţa Schuman care are o fundamentală de 7,83 Hz cu armonici ce pot ajunge până
la 45 Hz. În astralul inferior frecvenţa (oscilaţia) fundamentală începe de la 7.000 Hz, şi de
aici îşi încep sufletele periplul evolutiv după exitus (moarte).
7
EGREGORUL este o acumulare impersonală de inforenergii (IE), bune sau rele, care au
aparţinut indivizilor, grupurilor de indivizi, societăţii, popoarelor, naţiilor, planetelor.
1
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Aceste inforenergii acumulate se comportă ca nişte acumulatori-tampon. Din punct de
vedere al IE, indivizii pot induce informaţie şi energie în egregor sau pot primi informaţie şi
energie din egregor. Se creează astfel o interdependenţă, egregorul reprezentând şi de multe
ori influenţând deciziile subtile ale indivizilor, nuanţa de bine sau rău etc. Fiecare grupare,
fiecare mişcare religioasă, politică, artistică, fiecare ţară, formează un “egregor”. Egregorul
se comportă ca o fiinţă psihică emanată de o colectivitate, fiind format din gândurile,
dorinţele, fluidele tuturor membrilor care au gânduri în comun. Aici este desigur o
problemă de liber arbitru şi de conectare voită. Conectarea unui individ sau a unei
colectivităţi la un egregor se face printr-un gând-parolă care este chintesenţa egregorului,
simbolul care caracterizează acel egregor. Fiecare egregor are culorile sale, formele sale
particulare: pentru Franţa cocoşul, pentru Rusia ursul etc... Diferenţele existente între
gândurile introduse de indivizi în egregor se reduc vectorial la componente în multivers, iar
componentele care sunt identice în un anume univers se adună întărind egregorul în acel
vers, în sensul sumei. Componentele antagonice într-un anume vers se anihilează vectorial,
în timp fiind posibil ca egregorul să-şi schimbe sensul într-o anume zonă a realităţii (de
exemplu pentru Romania, cu secol în urmă exista o ură puternică faţă de turci. Acum se
manifestă o indiferenţă, poate chiar o vagă admiratie). Suma efectelor acţiunilor disparate
ale unor entităţi individuale este o sumă aritmetică, în timp ce rezultanta acţiunilor unei
colectivităţi sincronizate, este un număr obţinut exponenţial (deci, mult mai mare). Pe acest
fenomen se bazează obţinerea rapidă de egregori de către creatorii de secte religioase şi de
către artiştii (formaţii) care organizează concerte şi spectacole. Există şi egregori ale celulei
sociale numită familie, care asigură continuitatea relaţiei între parteneri şi armonizarea
acţiunilor lor la nivel subconştient. Acest egregor este creat de această legătură şi îi
datorează ei existenţa. Reflectarea egregorului sau personificarea acestei legături, este de
obicei un amestec de aspecte subconştiente şi conştiente cu privire la felul în care fiecare
dintre părţi simte despre cealaltă parte şi relaţia dintre ele. Egregorul este format în acest
caz special din sentimentele subconştiente, şi mai puţin din cele conştiente. Aceasta îi dă
puterea pe care o are asupra părţilor implicate. Când apare o necesitate de schimbare,
egregorul exercită negativ această putere atunci când nu este recunoscută o schimbare în
relaţie, sau când se rezistă schimbării, sau se neagă acea schimbare. Pe de altă parte,
egregorul exercită o putere pozitivă, de sprijin, atunci când schimbarea este recunoscută,
acceptată şi ne ocupăm deschis si sincer de ea. Când ambele părţi sunt capabile de a
recunoaşte egregorul şi vor să înveţe de la acesta, el poate deveni o unealtă spre a uşura
schimbarea şi creşterea. El va revela ceea ce fiecare parte are nevoie să i se reveleze, pentru
ca relaţia să înflorească şi pentru ca fiecare persoană să înflorească independent. Pentru a
dizolva egregorul este nevoie de tăierea completă a oricărei legături mentale şi emoţionale.
Cu alte cuvinte, este foarte greu de realizat. De obicei, egregorul se va schimba doar, în loc
de a muri cu adevărat. (iubirea se transformă în ură, nu în indiferenţă). Psihologic,
egregorul este o structură complexă. Atât timp cât mai există o legătură emoţională, prin
definiţie nu se întrerupe legătura cu acesta. Egregorii mari aparţinând unor religii „stinse”
sau unor civilizaţii demult apuse, rămân activi în univers o lungă perioadă de timp, ajutând
la conectarea stocate în Universul informaţional numit Akasha, înţelegerea şi descoperirea
elementelor acelei religii sau civilizaţii de către oamenii din viitor, folosindu-se intuiţia
mult mai mult decât raţiunea (descoperirea Troiei de către Schliemann, descoperirea
civilizaţiei minoice, etc).
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această stare cu cea întâlnită în planul terestru, unde alături de fiinţări superior
organizate (exemplul fiinţa umană) întâlnim si amoeba, care este cel mai mic
protozoar unicelular.
Spiritul amorf nu are interacţiuni cu sufletul (psiho) pe dominantele
specifice acestuia: senzaţii, sentimente, dorinţe, respectiv emoţii. El reacţionează
doar empatic prin câmpurile morfice specifice matricei informative care-i
configurează sorgintea. Dintr-o altă perspectivă, o structură materială ce este
posesoarea unui spirit amorf, nu are reacţii vizibile, ci doar la nivel atomic, acolo
unde particulele energetice din jurul nucleului îşi pot schimba nivelele energetice
doar la excitaţia unui impuls extern, după care apar doar reacţiile electro-chimice
(vezi disoluţia - descompunerea trupurilor biologice după instalarea exitusului. În
momentul exitusului, spiritul a părăsit structura corporală, îndreptându-se către
astralul inferior.
Spiritele amorfe sunt supuse permanent acţiunilor entropice 8 şi pierd toată
energia pe care o primesc după ce acţiunile externe generate de forţele habituale
încetează. Spiritele amorfe nu iniţiază un metabolism bazal propriu conştient pe
structurile informative convergente. Ne având nici o interacţiune cu sufletul,
entităţile deţinătoare de un asemenea spirit deşi au recepţii, nu au percepţii deci nici
reacţii proprii ci doar asemănătoare celor generate de energiile seismice asupra
structurilor terriene de tipul piroclastic 9 sau a avalanşelor de pietre şi nămol
cauzate de energia gravitaţională. O fiinţare de tipul umanoid ce posedă un
asemenea spirit, se manifestă doar sub pulsiunea câtorva instincte organice
tributare reflexelor necondiţionate: foame, sete, excreţie şi reproducere, reflexe
preluate din mentalul colectiv cu ajutorul egregorilor colectivităţii căreia ţine.
2. PRIMAR: Este un spirit cu o formă de organizare elementară de tipul
celor ce se găsesc în pietre, în cristale (Fig. 2), ne-având competenţă individuală de
a accede în Universul Informaţional (Akasha).

Fig. 2

ENTROPIE = mărime de stare care defineşte nivelul de dezorganizare, de disipare a
energiei. Mai are şi sensul de măsură care indică gradul de organizare al unui sistem, de la
care începe dezorganizarea acestuia.
9
PIROCLASTIC = Fragmente solide care provin din interiorul pământului, ajungând la
suprafaţă printr-o erupţie vulcanică.
8
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Un asemenea spirit ce fiinţează în astralul inferior este tot un spirit amorf
dar având o vibraţie pe o frecvenţă superioară, adică dincolo de 7.000 - 12.000 Hz
(13.000 - 18.000 Hz), trebuie să ajungă până în planul material pentru ca asociinduse cu un spirit amorf de 7.000 - 12.000 Hz şi împreună cu acesta, să se conecteze la
vibraţia morfică a câmpurilor morfogenetice specifice Universului Material.
Acordarea rezonant-armonică cu matricea energetică definitorie, va elabora liniar şi
succesiv spiritul primitiv. Toate informaţiile pe care le capătă acest spirit, provin
din Universul Informaţional în câmp telepatic pe purtătoare tahionică. Dar, mai
înainte de a ajunge la acest nivel de evoluţie spirituală, să continuăm definirea
spiritului primar. Aşa cum am precizat mai sus, spiritul primar este reprezentat de
asocierea a două spirite amorfe cu frecvenţe definitorii diferite. Ca orice morfemă
se încarcă energetic cu energiile specifice habitatului căruia îi aparţin, încărcarea
producându-se pe purtătoarele tahionice, asociate cu energiile cele mai înalte din
Univers, "razele cosmice" 10. Aceste spirite primare, se folosesc încă din vremuri
imemoriale prin forme terapeutice încă neelucidate, de cunoaşterea tehnicoştiinţifică dar cunoscute prin metodele complementare de energizare şi tratament
cunoscute sub denumirea de Cristaloterapie. Singura modalitate de a înţelege
relaţia structurilor cristaline cu structurile complexe, de exemplu corpul omenesc, o
constituie abordarea cunoaşterii prin metoda spirito-ştiinţifică. Nu voi intra în
detalierea tehnicilor specifice cristaloterapiei, acestea fiind destul de cunoscute prin
literatura de specialitate şi mijlocirea Internet-ului. Voi preciza doar că un spirit
primar are o oscilaţie (vibraţie) specifică de la 30.000 Hz până la 900.000 Hz,
aceasta scală permiţându-ne să înţelegem că şi în clasa spiritelor primare există
diferenţieri calitativ-funcţionale. De exemplu, o piatră semipreţioasă, este
inferioară vibraţional diamantului, considerat a fi cristalul cu spiritul cel mai înalt.
3. PRIMITIV: Acest spirit porneşte de la o vibraţie de 900.000 Hz şi
ajunge până la 10.500.000 Hz, vibraţie specifică regnului vegetal cu precădere. Tot
în această plajă, dar cu o alonje de până la 78 - 80 GHz, se află vieţuitoarele aflate
în regnul animal. De exemplu, spiritul 11 celulei animale - cu excepţia celulei
RAZELE COSMICE = La 3x1020 electron-volţi (un 3 urmat de 20 de zerouri), particula
cosmică este de 300 de milioane de ori mai energetică decât particulele produse de
Tevatron la Fermilab, cel mai mare accelerator de particule din lume. Dacă fiecare proton şi
neutron dintr-un mic virus ar avea atâta energie, virusul ar avea energia a câteva tone de
explozibil. Până în ziua de azi, încă mai este cea mai energetică particulă măsurată în
istorie. Oamenii de ştiinţă nu ştiu cum să interpreteze aceste date. Nici o stea obişnuită nu
ar putea genera aceste energii şi chiar cele mai puternice obiecte din Univers nu par a fi
candidaţi plauzibili. «În măsura în care noi credem că înţelegem obiectele astrofizice, nu
pare a fi posibil», afirmă Jim Cronin de la Universitatea din Chicago. Jim Cronin, care a
împărţit un Premiu Nobel cu Val Pitch pentru descoperirea din 1965 a asimetriei în
comportamentul materiei şi antimateriei, spune că razele cosmice sunt cel mai entuziasmant
mister al Universului cunoscut până acum de om.
11
SPIRIT: Discuţia despre nivelele evolutive ale spiritelor se referă în mod exclusiv la
momentul când acestea sunt întrupate şi aflate în planul material. Spiritele destrupate, după
10
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sexuale - în toată configuraţia sa, se înscrie în palierul 50 - 80 GHz. Spiritul celulei
sexuale, oscilează în domeniul 80 - 140 GHz, cu o mică diferenţiere faţă ovul, care
are o frecvenţă de 80 - 130 GHz şi spermatozoid care porneşte de la 90 GHz,
putând atinge în etapa de vârstă 18 - 25 de ani chiar la 140 GHz. Există şi anumite
excepţii la indivizii cu o pregătire spirito-ştiinţifică superioară, cum ar fi tinerii care
au 7 - 8 lanţuri cromozomiale şi foto-luminiscenţa fotobionică vizibilă în aură de
culoarea indigo - aceştia fiind supradotaţii, la care spiritul celulelor sexuale poate
vibra până la 170 GHz. Dar vibraţia spiritului celulelor sexuale constituie un
capitol separat, dat fiind faptul că aceste structuri nu aparţin somaticului.
Spiritul primitiv, cel ce animă egregorii inconştientului colectiv, îl vom
găsi ca formă de manifestare plasat pe o frecvenţă între 2.000.000 Hz şi 80 GHz.
Iată cum descrie această structură spirituală, Carl Gustav Jung: „Spiritul primitiv
întâlnit cel mai adesea în Inconştientul colectiv, pare să fie alcătuit din ceva de
felul imaginilor sau motivelor mitologice, drept care miturile popoarelor sunt, de
fapt, expresii ale inconştientului colectiv. Întreaga mitologie ar fi un fel de proiecţie
a inconştientului colectiv. Vedem cel mai clar acest fapt în cazul cerului înstelat,
ale cărui forme haotice au fost ordonate proiectându-se asupra lor anumite imagini.
Influenţa stelelor susţinută de astrologie s-ar explica, atunci: ea nu ar fi decât
percepţia inconştientă şi introspectivă a activităţii inconştientului colectiv. Aşa cum
asupra cerului înstelat s-au proiectat imagini de constelaţii, la fel s-au proiectat şi în
legende, în poveşti sau asupra personajelor istorice, motive de acelaşi fel sau de
alte feluri. De aceea, putem studia inconştientul colectiv în două moduri: fie prin
mitologie, fie prin analiza individului. Cum materialul acesta din urmă nu vi-l pot
face accesibil aici, trebuie să mă limitez la cel dintâi. Mitologia oferă însă un câmp
atât de vast încât nu putem releva din ea decât câteva tipuri, puţine la număr.
Numărul condiţiilor mediului este de asemenea nesfârşit, astfel încât nici în cazul
lor nu ne putem ocupa decât de câteva tipuri. După cum organismul viu, cu
proprietăţile sale caracteristice, e un sistem de funcţii de adaptare la condiţiile
mediului, psihicul trebuie să prezinte de asemenea organe sau sisteme de funcţii
care să corespundă ocurentelor fizice regulate.
Nu mă refer aici la funcţiile senzoriale organic determinate, ci mai degrabă
la un fel de fenomene psihice paralele regularităţilor fizice. Aşa, bunăoară, mersul
zilnic al soarelui pe cer, precum şi alternarea zilei cu noaptea, trebuie să aibă o
întruchipare psihică, de forma unei imagini bine întipărite în om din vechi timpuri.
Dar nu putem studia direct o asemenea imagine; în locul ei descoperim însă
analogii mai mult sau mai puţin fantastice ale fenomenului fizic: în fiecare
dimineaţă, un erou divin se naşte din mare şi se urcă în carul soarelui. La apus, îl
aşteaptă o Magna Mater care îl înghite seara. El străbate în pântecele dragonului
fundul mării de miază-noapte. După o luptă teribilă cu şarpele nocturn, el se naşte
iarăşi, dimineaţa.

ce părăsesc materia şi cele neîntrupate, deşi păstrează acelaş nivel vibraţional,
interacţionează după alte criterii în planul numit generic Astral sau Sufletesc.
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Acest conglomerat de mituri constituie, fără îndoială, o întruchipare a
fenomenului fizic şi încă în mod atât de vădit, încât mulţi cercetători îşi închipuie,
că primitivii inventează asemenea mituri numai pentru a explica fenomenele fizice.
Ceea ce este, în orice caz, neîndoielnic e că ştiinţele naturii şi filosofia naturii au
încolţit pe un asemenea teren. Dar consider mai degrabă neverosimilă ipoteza că
primitivul ar inventa, din pura nevoie de a găsi explicaţii, forme de felul teoriilor
fizice sau astronomice.
Ceea ce putem spune imediat despre plăsmuirile mitice este că fenomenul
fizic a pătruns cândva în psihic, distorsionat de fantezie, şi a fost reţinut acolo,
astfel încât inconştientul mai reproduce şi astăzi asemenea imagini. Fireşte, se pune
atunci întrebarea: de ce nu înregistrează psihicul fenomenul ca atare, de ce
înregistrează numai fantezia legată de fenomenul fizic?
Dacă v-aţi transpune în sufletul primitivului, aţi înţelege de îndată de ce se
întamplă aşa. Căci primitivul trăieşte în lumea sa cu o asemenea "participation
mystique", cum numeşte L.Lévy-Bruhl acest fapt psihologic, încât între subiect şi
obiect nu se stabileşte nici pe departe o distincţie absolută, ca în cazul intelectului
nostru raţional. Ceea ce se întâmplă în exterior se întâmplă şi în el şi ceea ce i se
întâmplă lui se întâmplă şi în exterior. Am observat un exemplu foarte bun al
acestui fapt, pe când mă aflam la elgonieni, un trib primitiv de pe muntele Elgon,
din Africa de Est. Elgonienii obişnuiau să-şi scuipe în mâini la răsăritul soarelui şi
să-şi ţină apoi palmele ridicate spre soarele care tocmai se ridica la orizont. Cum
cuvântul "athоsta" înseamnă zeu şi soare totodată, am întrebat: "Soarele e zeu?" Au
negat cu râsete, de parca aş fi pus o întrebare de-a dreptul prostească. Cum în
momentul acela soarele era sus pe cer, am arătat spre el şi am întrebat: "Când
soarele e acolo, spuneţi că nu-i zeu, dar când e acolo, la răsărit, spuneţi că este
zeu." A urmat o tăcere consternantă, până când un bătrân şef de trib a luat cuvântul
şi a spus: "Aşa este. E adevărat că acolo sus soarele nu e zeu, dar când răsare, e zeu
(sau: atunci este zeu)." Pentru spiritul primitiv e tot una care dintre cele două
versiuni este corectă. Răsăritul soarelui şi sentimentul de eliberare ce-l însoţeşte
sunt pentru el acelaşi eveniment divin, după cum noaptea şi frica ce-o trezeşte ea,
sunt unul şi acelaşi eveniment. Afectul (sau emoţia, n.n.) îi este mai aproape
primitivului decât fizica şi de aceea el îşi înregistrează fanteziile trăite în afecte; aşa
se face că noaptea e echivalentă pentru el cu şarpele şi cu răsuflarea rece a
duhurilor, pe când dimineaţa e naşterea unui zeu bun“. În stare de individualitate,
spiritul primitiv are, cu precădere, reacţii instinctive, dictate de egregorul clanului
sau familiei căreia îi aparţine. Nici manifestările egocentrice nu sunt suficient de
evoluate la acesta, egoismul său fiind, mai mult, determinat de nevoile involuntare:
sete, foame, somn, copulare. Fiind dominat de instinctele primare, este subordonat
în mod dominant, sentimentului de frică. De fapt, acestuia îi lipseşte personalitatea.
4. SPIRITUL ABIL: Are o vibraţie ce porneşte de la 80 GHz şi poate
ajunge până la 160 - 170 GHz, nivel de vibraţie identic cu cel al celulelor sexuale:
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ovulele şi spermatozoizii. De la acest nivel, spiritele intră individual sub directa
influenţă a forţelor cosmice, fiind în deplin acord cu energia specifică astrelor 12.

Fig.3
Adjectivul abil, adesea adverbiat, înseamnă: îndemânatic, iscusit, priceput, dibaci,
şmecher, descurcăreţ, deci este un spirit cu o mare capabilitate de adaptare ca şi
apa, care ia forma vasului în care stă. Este deci o caracteristică specifică şi cu
precădere intuitivă. Un spirit abil are puţine posibilităţi de a face analiză şi sinteză
şi nu operează cu nici un fel de logică, el putându-se acorda armonic cu orice fel de
vibraţie, chiar şi cu cea a astrelor care-i sunt principial defavorabile. Va
"împrumuta" fără nici un fel de scrupul de la un alt semen de-al său, abilităţile
acestuia ce-i sunt oportun necesare, prin intruziunea extraordinar de "silenţioasă" în
sufletul acestuia, luându-l în stăpânire. În mod frecvent, întâlnim această relaţie la
indivizii cu mare forţă de persuasiune şi cei dotaţi cu un spirit situat în planul
primitiv. Marile păcăleli sunt făptuite de Spiritele abile asupra spiritelor primitive,
calificate eufemistic "naive". Adesea, un spirit primitiv, deşi suficient de cultivat şi
dovedind elocvenţă în descripţiile pe care le face, nu poate aborda subiecte de mare
profunzime analitică, indiferent că sunt din domeniul laic sau şi cu precădere, în
domeniul misticului. Acestea sunt victimele sigure ale spiritelor abile, abilitate
având un pronunţat caracter speculativ.
SFÂRŞITUL PRIMEI PĂRŢI
INFLUENŢA ASTRELOR, trebuie înţeleasă prin prisma faptului că acestea sunt entităţi
vii, care sunt coordonate de către Spiritul Guvernator responsabil cu ordinea într-o anumită
galaxie. Cu alte cuvinte, Spiritul Guvernator poate fi numit şi Conducătorul Galaxiei
respective. Într-o altă ordine de mărime întâlnim Guvernatorul Clusterului Galactic sau aşa
cum îl numesc astronomii, Roiul de galaxii. Clusterul reprezintă o grupare de galaxii de la
7.000 la 50.000 de galaxii. Şi tot aşa, pe nivele din ce în ce mai mari, întâlnim Super şi
Hiper Clustere. Dar toate acestea aparţin Universului Material. Urmează Universul
Energetic apoi cel Informaţional aşa cum este reprezentată structura Marelui Univers în
figura nr. 3.
12
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Transpersonalul între religie şi fenomene parapsihologice
Psiholog Ilie Marinescu
Pentru a elucida problema transpersonalului de natură atât ştiinţifică, cât şi
filosofică, este necesar să arătăm căile, modalităţile şi experienţele care i-au condus
pe contemporanii noştri savanţi la acest rezultat surprinzător pentru omul modern,
obişnuit să creadă doar în ceea ce vede (adesea eronat) şi să treacă drept superstiţii
sau prejudecăţi ceea ce scapă judecăţii sau observaţiilor lui adesori grăbite.
Astăzi, tot mai mulţi oameni de ştiinţă ajung să-şi schimbe convingerile şi
tot mai mulţi psihologi ajung prin metoda regresiei hipnotice să constate că
pacienţii lor aduşi până în faza de dinamică a embrionului relatează că au trăit mai
înainte o altă viaţă, dând numeroase şi relevante detalii despre ceea ce au trăit
anterior venirii pe lume. Experienţa omului cu întreg Cosmosul duce la psihologia
transpersonală al cărei punct de sprijin şi interes se află în natură şi în om, ceea ce
determină nedumeriri al faptului religios instituţionalizat cu care suntem obişnuiţi
astăzi şi care ar trebui să înţeleagă faptul că unitatea dintre om şi Cosmos nu se
face fără preţuirea cuceririlor tehnicii moderne. Noţiuni precum: aură, bioenergie,
meditaţie, telepatie, premoniţie, retrocogniţie, clarviziunea şi psihometria,
psihokinezia, reîncarnarea şi alte fenomene astrale, consideră biserica creştină că
sunt un semn al îndepărtării de lume şi că acceptarea acestor noţiuni determină
omul să devină dependent de ele şi că practicile noii spiritualtăţi sunt incompatibile
cu valorile creştine de tradiţia patristică, fiind ameninţătoare pentru creştinism. Aşa
cum susţinea filosoful Emanuel Kant, omul a văzut întotdeauna realitatea
înconjurătoare prin nişte lentile colorate care i-au dat mereu o percepţie „colorată”
a lumii, o imagine deformată a acesteia, a ceea ce noi considerăm a fi realitatea
adevărată. Dacă astfel de fenomene deşi se întâmplă şi sunt considerate încă
enigmatice, trebuie să precizez că există fenomene şi mai interesante care nu au
aproape nici o explicaţie, decât aceea a foarte puţini martori, ori mărturisirea
subiecţilor înşişi. Se cunoaşte că unii oameni aflaţi sub influenţa alcoolului intră
într-un fel de transă şi încep să spargă în dinţi paharele şi alte obiecte de sticlă,
mestecându-le cu poftă şi înghiţindu-le fără a-şi provoca nici un fel de răni, dar câţi
ştiu că acest gest bizar ţine de domeniul parapsihologiei? Dar câte alte fapte din
viaţa noastră obişnuită nu le categorisim drept bizare, iar pe protagoniştii lor îi
tratăm drept „nebuni”, fără să ne dăm seama că ele reprezintă tot atâtea manifestări
ale paranormalului, iar respectivii oameni damnaţi de opinia publică, însă la o
analiză mai detaşată şi obiectivă a acestor fenomene se scot la iveală o serie de
surprize care vin să demonstreze contrariul acestor prejudecăţi. Chiar Biserica
creştină a făcut ca oamenii să se simtă vinovaţi şi a făcut ca ei să se roage fără a
încerca să înţeleagă prin simplul fapt, că era scris în Evanghelie, astfel încât
ignoranţa multora a făcut ca anumite fenomene parapsihologice să fie interpretate
ca vedenii sau fenomene stranii. Documente istorice vin să confirme existenţa
anumitor fenomene parapsihologice chiar de către reprezentanţii Bisericii Catolice
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cum a fost de pildă Papa Pius al V-lea care la 7 octombrie 1571 a „văzut” rezultatul
bătăliei de la Lepanto, în care flota Spaniei a învins-o pe cea mai puternică a
turcilor, eveniment crucial în istoria Europei. Autenticitatea acestui caz, relatat de
biograful papal Catena, a fost recent confirmat în urma cercetărilor minuţioase a
documentelor Vaticanului din acea vreme. Asocierea acestor noţiuni necreştine,
precum: reîncarnarea, clarviziunea, karmă, aură, etc., nu fac decât să caute unitatea
lumii şi divinizarea ei, astfel că Dumnezeu nu mai este o persoană ci devine o
energie cosmică, iar transpersonalul, prezintă coeternitatea spiritului cu materia,
evoluţia permanentă a omului în şirul infinit al formelor existenţei, esenţa fiind
nemurirea spiritelor şi posibilitatea comunicării lor cu sufletele oamenilor de pe
pământ. Problema sufletului şi a mobilităţii lui după moarte deosebesc
transpersonalul de religie, astfel că însuşi Iisus nu este decât un spirit superior şi nu
Dumnezeu întrupat, care a adus mântuirea oamenilor, iar deosebirea între virtuoşi
şi păcătoşi, între rai şi iad nu există. La un colocviu dedicat cercetărilor
parapsihologice din cadrul unei Academii de Ştiinţe s-a tras concluzia că: 1. ştim că
ştim, 2. ştim că nu ştim şi 3. nu ştim că nu ştim despre ele şi că ştiinţa zilelor
noastre afirmă că subconştientul este cel mai profund factor care determină în mare
parte activitatea conştientă, iar ideea iluziei colective, a telepatiei, bioenergiei, etc.,
nu este străină psihologiei transpersonale. De un mare interes faţă de vederea la
distanţă, profeţie, sau manifestarea fizică a puterilor psy (cum ar fi îndoirea
lingurilor sau ştergerea informaţiilor din computere), se bucură o mare parte dintre
membrii Congresului de la Washington. Deşi biserica creştină a respins astfel de
fenomene ca având la origine forţe demonice, iar inchiziţia a condamnat şi executat
prin ardere pe rug persoane cu asemenea însuşiri, documente religioase, îndeosebi
cele catolice, menţionează o serie de clerici care au avut asemenea capacităţi
extrasenzoriale şi capacitatea de a vindeca, mulţi dintre ei fiind canonizaţi tocmai
datorita miracolelor pe care le săvârşeau. Un caz ilustrativ şi foarte cunoscut este
cel al sfântului Iosif de Copertino, călugăr franciscan (1603-1663) care în timp ce
se afla în extaz religios, se înalţă brusc, aşezându-se uneori pe turla bisericii sau pe
crengile unor copaci din livadă, de unde revenea la fel de brusc de unde se înălţase
prin levitaţie, fiind unul dintre puţinii despre care se spune că avea aceste capacităţi
şi care în acele momente de levitaţie avea darul de a vindeca în mod miraculos şi că
în acest fel l-ar fi însănătoşit pe un nobil cavaler de nebunia ce-i luase minţile.
Aceste manifestări parapsihologice relatate succint aici, deşi ele sunt numeroase şi
diverse, se datoresc unor persoane cu însuşiri înnăscute sau pe care le-au avut în
stare latentă până când a intervenit un eveniment de importanţă crucială în viaţa
lor. Am putea spune că astfel de oameni cu înzestrări naturale în domeniul
parapsihologiei, pot fi asemănaţi cu artiştii născuţi cu ureche muzicală de o
deosebită fineţe spre deosebire de oamenii comuni din acest punct de vedere, din
care puţini ajung să practice muzica. Astfel de persoane se pot concentra asupra
unui scop vital, dedicându-şi întreaga viaţă realizării unui ţel major, cel mai adesea
unic, ajungând să trăiască fenomene parapsihologice nemaiîntâlnite, ceea ce altora
le este refuzat, cum nu de puţine ori s-a întâmplat (cum a fost şi cazul lui Toma
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necredinciosul), mulţi dintre contemporanii noştrii nu acceptă existenţa unor astfel
de întâmplări, sau însuşiri, nu pot crede în aşa ceva.
Astfel, putem constata că în toate aceste cazuri enumerate aici, (făcând
abstracţie de caracterul religios sau nu al fenomenelor) este vorba de o acţiune
puternică şi concentrată a psihicului asupra fizicului, cu alte cuvinte, forţa psihică,
adecvat concentrată şi valorificată este cu mult superioară forţei fizice. Ceea ce
trebuie reliefat este faptul că nu trebuie să facem referire doar la multiplele
modalităţi antice (atestate în documente istorice) de folosire a forţei psihice, ci că
trebuie să ne menţinem în limita modernismului epocii noastre (în multe privinţe
desuetă) şi să punem în faţa ochilor contemporanilor fenomene de care s-au lovit,
dar din cauza vitezei acestei epoci nu le-au luat în seamă, nevăzând pădurea din
cauza copacilor, pierzând practic din vedere, esenţialul, sau poate că aşa a fost să
fie, omenirea nefiind pregătită pentru un asemenea „salt calitativ” în ceea ce
priveşte evoluţia ştiinţifică şi argumentată a psihologiei transpersonale. Sensul
vieţii rezidă în faptul că pământul este o şcoală uriaşă şi că oamenii vin aici pentru
a face anumite experienţe, pentru a se îndrepta şi a progresa rapid. Noi avem şansa
de a fi făcut mari progrese în luciditatea faţă de noi înşine şi de a ne fi înzestrat cu
mijloace capabile să ne dezvăluie noi căi de cunoaştere în ceea ce priveşte calea
sufletului în ontogeneza sa milenară. Punctul de plecare trebuie să fie răspunsul la
întrebarea „ce este de fapt omul?”. În manieră clasică, teologii şi filosofii atribuiau
omului o dublă natură, trupul şi sufletul. Astăzi suntem capabili să-l considerăm ca
având o singură natură: el este un obiect printre toate celelalte pe care le-a alcătuit
universul, beneficiar al unui progres în complexitatea sa, înzestrat cu puteri pe care
nici o altă fiinţă terestră nu le posedă, iar printre aceste puteri se numără şi
conştiinţa în fiecare individ. Este o certitudine că studierea fenomenelor
parapsihologice din perspectva psihologiei transpersonale poate aduce elemente
esenţiale în înţelegerea modului în care informaţia, expresie a tendinţelor de
ordonare şi organizare de pe toate nivelurile naturale, poate modifica conceptele de
spaţiu şi timp. Reîncarnările succesive, de pildă, ar putea fi o modalitate prin care o
informaţie complexă psihobiofizică se perpetuează în timp şi spaţiu, îmbrăcând
mereu alte structuri materiale, iar psihicul uman ar putea folosind un „vehicul”
informaţional, să călătorească în diferite puncte ale ţesăturii spaţio-temporale,
realizând ceea ce numim extracorporalitate, clarviziune, premoniţie, retrocogniţie,
etc. Este în firea omului, cu sau fără preocupări ştiinţifice, să accepte o stare de fapt
sau un fenomen, fie el şi paranormal, dacă i se dă şi o explicaţie pe măsura
prejudecăţilor de care este sau nu conştient. Mai mult, dacă pe baza explicaţiei
respective se pot realiza utilităţi practice, aerul misterios care învăluie iniţial
fenomenul sau starea de fapt se atenuează până la dispariţie. O lungă perioadă de
timp, fenmenele electrice şi magnetice au apărut la fel de ciudate, la fel ca şi
fenomenele parapsihologice enumerate mai sus. După elaborarea unor teorii de
către savanţi şi înţelese de puţini oameni, dar mai ales când aceste teorii au condus
la numeroase aplicaţii practice întâlnite în viaţa de zi cu zi, electricitatea sau
magnetismul şi-au pierdut din aura ocultă. Câţi din cei care resping astfel de
fenomene ca fiind neştiinţifice pot da explicaţii ştiinţifice fenomenelor prin care
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lampa electrică de exemplu, le luminează foaia pe care aştern criticile. De teorii nu
ducem lipsă; s-ar putea spune că există chiar o inflaţie teoretică în domeniu şi că
cele mai multe teorii emise de diferiţi psihologi se inspiră din concepte aparţinând
unor capitole din fizica mecanică cuantică, teoria relativităţii, cosmologia,
electromagnetismul, etc. Ştiinţa modernă conform căreia elementele chimice
determină structura organismului, încearcă să explice de ce o anumită constanţă
structurală persistă în ciuda unui metabolism şi a unei chimii în perpetuuă
schimbare şi care este mecanismul prin care sufletul este nemuritor şi purtător al
informaţiilor acumulate în decursul vieţii. Se naşte astfel întrebarea: de ce se
acordă atâta importanţă sufletului şi încă una primordială? Se adresează ştiinţa
sufletului numai elementului său intelectual? Prin ceea ce se încearcă să se
transmită prin intermediul acestei ştiinţe a sufletului din perspectiva psihologiei
transpersonale, se dobândeşte o relaţie de coexistenţă a omenescului cu divinitatea,
iar faptul că spiritul nu moare, aceasta nu presupune că se retrage Divinitatea din
relaţia cu el, deoarece prin cunoaştere acesta se înalţă la Dumnezeu, deoarece este
părticică din El, deşi gnosticismul condamnat în primele secole creştine prezenta
sufletele ca prizoniere în materia rea. Într-un cuvânt, mărginit de o parte şi
dezamăgit de cealaltă, întregul univers se cuprinde în principiul iubirii ca urmare a
legii evoluţiei prin apariţia factorului psihic uman.
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PROGRAMUL
CONGRESULUI EUROPEAN DE PSIHOLOGIE TRANSPERSONALĂ
APTE-ETPA organizat de Asociaţia Franceză de Psihologie Transpersonală
18 rue Berthollet 75005 Paris 01 45 35 41 95 www.europsyi.org/aft
La FIAP Jean Monnet rue Cabanis 75014 Paris www.fiap.asso.fr
Cu tema „PENTRU O EUROPĂ SPIRITUALĂ“

Vineri 23 mai
Călătorie spre Paris, cazare la hotel
Ora 20, sala Bucureşti, Comitetul Director European
Sâmbătă 24 mai
Ora 9 Primire
Ora 9.30 Ceremonia de deschidere şi prezentarea Delegaţilor
Ora 10 Cum să creăm o Europă siprituală? Prima masă rotundă
10h45 Pauză
11h15 Putem să-i dăm Europei un suflet? A doua masă rotundă
Ora 12 Masa de prânz- bufet suedez
Ora 14 Este posibilă o vindecare spirituală? A treia masă rotundă
Ora 15 Ionel Mohîrţă , Moarte şi înviere , proiecţie video
Ora 16 Pauză
Ora 16.30 Florence Pittolo, Cercul de Lumină , atelier practic şi mandala vie cu
participarea tuturor.
Ora 20h30 plimbare pe Champs- Elysees iluminat
Duminică 25 mai
9h30 vizitarea Siturilor Parisului
Ora 14 . Croazieră pe Sena pe Bateau –Mouche
Luni 26 mai
Post –conferinţă- workshop-uri
Yoga-Nidra - 9h45-17h, Marc-Alain Descamps, 12 locuri cu înscriere-taxa 20 euro
Axa şi Centrul , 9h-18h , Lucien Alfille, adresa M-J. Kouskoff, rue Brantome,
Nr.16, 75003.
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Noi apariţii editoriale

Vă anunţăm apariţia Tratatului „Istoria Psihologiei
Universale“, autor Prof.univ.dr. Ion Mânzat la Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2007.

În acest tratat, care selectează ceea ce este relevant şi semnificativ în istoria
psihologiei universale, de la presocratici şi până în zilele noastre, autorul prezintă
nu doar drama, ci şi progresul incontestabil al psihologiei omului, realizat cu chin
şi voluptate, cu efort şi bucurie, cu imaginar şi cu vis. Pe parcursul a 32 de capitole
şi 1037 de pagini, veţi avea parte de o lectură plăcută, descoperind un univers
incredibil, dar cât se poate de real al intuiţiei omeneşti de-a lungul vremii. Asistăm
la un mare spectacol, cu lumini şi umbre ce seamănă după cum ne arată autorul cu
un pelerinaj spre centrul Fiinţei umane, o ispititoare aventură spirituală, visând la o
lume mai bună, mai pură.
Este cel mai amplu şi mai complet tratat de istorie a psihologiei universale
scris până acum care nu trebuie să lipsească din biblioteca psihologilor dar şi a
celorlalţi iubitori de spiritualitate.
Autorul, Părintele Psihologiei sinergetice, ne uimeşte încă o dată, dacă
mai era nevoie, prin acurateţea, intuiţia şi spiritualitatea sa în cercetarea
orizonturilor ascunse ale spiritului uman.
În mod sigur această carte îţi va deschide uşa către o nouă cunoaştere!
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