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1. Prefaţă
Cartea este o prezentare a principalelor evenimente din
experienţa personală considerate a avea putere de simbol
pentru o gamă largă de cititorii ocazionali, astfel că mulţi
dintre dumneavoastră veţi descoperi anumite trăiri
comune. Deoarece activitatea profesională ca fizician miam desfăşurat-o în instituţii de cercetare cu numeroase
contacte tehnice şi ştiinţifice, cei cu aptitudini similare pot
găsi trimiteri la detalii. Cartea este accesibilă unei game
largi de profesii şi aspiraţii, pe scurt oricărui muritor care
doreşte să afle un posibil răspuns la întrebările pe care
ajungem să ni le punem toţi: de unde venim şi unde vom
ajunge. Ideea principală este convingerea că viaţa
materială ne este dată pentru a ne îmbogăţi şi înobila
spiritul, acest rezervor personal de informaţii. Singura
modalitate de a face acest lucru este prin continua
investigare a realităţii în profunzimea ei infinită, iar timpul
este instrumentul principal de care ne putem servi. Încerc
să redau evenimente cu putere de simbol universal din
experienţa proprie care m-au ajutat să remarc aspectele
esenţiale ale acestui drum fără întoarcere, - viaţa materială.
Rezultatele experienţelor personale sunt filtrate pe acest
parcurs prin purificare de materie şi timp pentru a fi în
final sedimentate structurate piramidal în spirit ca
informaţii pure. Sunt prezentate cele 7 etape ale vieţii
omului din care putem lesne recunoaşte evoluţia de la o
atitudine complet egoistă la aceea de unire cu conştiinţa
universală, rezervorul infinit al tuturor informaţiilor în
care spiritul nostru va fi re-admis la atingerea perfecţiunii.
Vă îndemn să înţelegeţi şi să practicaţi corect şi
neîntrerupt etapele experienţei personale ca fiind sursa
adevăratei bogăţii indestructibile.
gdf
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Informa ia acumulat în cursul vie ii, cum a fost i este
valorificat personal i de c tre ceilal i oameni i ce se va
întâmpla cu ea dup moarte, a devenit o obsesie înc din
copil rie. M-am n scut în casa bunicilor dinspre mam din
Ploie ti la momentul de r scruce a dou lumi, imediat
dup cel de-al doilea r zboi mondial i am început s
analizez lumea pe la vreo 3 ani. Aceast cas de pe strada
Colinei la num rul 43, cu gard din fier forjat vopsit în
argintiu i cu poarta mereu încuiat , ar ta spre strad
existen a unei familii onorabile, dar care î i tr gea
energiile din natura s lbatic din spatele casei unde
florile, iarba i pomii cre teau neîngr di i de mâna i
mintea omului, dar i din r d cinile arborelui genealogic.
Exista un „gradient” de civiliza ie pe direc ia poart fundul cur ii în lungul c ruia mi-am petrecut câ iva ani
care au l sat urme de ne ters. Eram în mare parte atras de
s lb ticia mirific a cur ii, îns m atr gea i strada. Am
sesizat de la început o diferen între aceste dou extreme
pe care le-am descoperit i în structura min ii mele. Am
descoperit mai târziu i semnifica iile mentale ale
r d cinilor i frunzelor trec toare asociate acestor dou
i
extreme. În aceast comunitate, disciplina blând
obiceiurile cre tine ti trebuiau luate ca atare nefiind
explicate. Ele aveau o istorie legat de str bunici pe care
eu nu-i cunoscusem i de care nici bunicii mei nu prea î i
mai aminteau... Bunica se m ritase la 14 ani, l sase
p rin ii, fra ii i locurile copil riei din Moara Mic une ti
de pe lâng Snagov pentru noua sa misiune. Î i mai
amintea câteodat , la insisten ele mele, de aceste repere de
origine f r regrete sau nostalgie. De unde venea i unde

se ducea ? Datinile legate de via a normal au început s
se împleteasc la un moment dat cu cele ale mor ii. Cei
c rora le ar tasem deosebit respect pentru c m cople eau
cu cuno tin ele lor, se aflau pe rând, brusc i inexplicabil
pentru mine, îmbr ca i frumos într-un sicriu ceremonios
împodobit pe masa din sufragerie – loc destinat marilor
ceremonii. Acolo erau depuse ofrandele preg tite în ajunul
marilor s rb tori cre tine, comemor ri sau pomeniri: în
general dulciuri, din când în când coliva care impunea un
respect suplimentar, preg tite cu mult migal i respect.
Erau expuse i lucrurile mo tenite cu mare înc rc tur
spiritual . Priveam uimit noile ipostaze ale celor cu care
mai ieri puteam comunica, cu o întrebare care înc mai
persist : ce se va fi întâmplat cu enorma bog ie de
cuno tin e adunate în via a lor? Eram sigur c a a ceva nu
se pierde i încercam s v d bine în jurul sicriului dac nu
se deslu e te ceva. Nu vedeam ce c utam. Obi nuiam s
pândesc i chiar studiam ipostazele acestora în timpul
somnului tihnit din dup -amiezile de var . Era „unda de
somn” instalat imediat i de scurt durat cu efecte atât de
benefice. Oare unde erau pleca i în acest timp ? Ceea ce
vedeam îns în noua i ultima lor ipostaz era diferit de
ceea ce tiam eu, astfel c de data aceasta ei trebuie s se fi
dus cu o treab mult mai important decât avuseser pân
atunci, având în vedere c mi se spunea c nu-i voi mai
vedea niciodat . În elegeam deja, ceea ce voi fi aflat mai
târziu ca principiu dialectic, c acumul rile i zbaterile de
pân atunci i-au preg tit pentru un salt într-o misiune mai
important .
Radioul vechi trecut prin r zboi i mut ri succesive, dar
înc rezistent la testele mele, îmi ascundea ceva ce mult
vreme nu în elesesem. Iscodeam cutia prin perfora iile
capacului de carton din spate, luminat în interior ca o
scen miraculoas de un becule cu un aer profetic, s -i
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2. Firul vie ii - memoria
2.1 Leag nul copil riei.

v d pe cei ce vorbeau sau cântau. Mult timp am crezut c
totul era o fars aranjat special pentru mine de p rin i.
Încercam diverse teste pentru a descoperi personajele
ascunse. i visele de atunci aveau aceast obsesie: asistam
cum conspir to i s -mi ascund uneltirile la care
r mâneam pe din afar . Ceva similar aveam s v d mai
târziu în bisericu ele colegilor de gr dini , de coal , de
facultate, la locurile de munc , în mla tina lumii politice i
economice structurate în grupuri de interese permanent
mi c toare. Eram cel mai mic, lumea se gr bea i trebuia
s a tept cu r bdare s primesc r spunsurile la întreb ri la
momentul potrivit. Se pare c a a s-a întâmplat i se
întâmpl în continuare: când elevul este preg tit apare
profesorul.
În timpul stagiului de dulce copil rie în casa bunicii din
Ploie ti (mama mamei), a murit tovar ul Stalin. Pentru
perioade scurte de timp în care bunica era ocupat cu
diverse activit i i nu putea avea grij de mine, eram
„înrolat” într-o gr dini chiar vis-a-vis de casa p rin ilor
mei din Ia i (strada Sfântul Sava, în spatele maternit ii i
a Teatrului Na ional). Aici a trebuit s înv din strig turile
care se obi nuiau în acea perioad : ”Stalin i poporul rus
libertate ne-au adus”, „URSS - bastionul p cii e”; s -i
compunem tovar ului Stalin scrisori de mul umire pentru
minunatele condi ii, etc. Moartea lui a însemnat în acel
moment o durere pentru majoritatea celor din jurul meu
care p reau chiar sincer afecta i i debusola i de aceast
dispari ie. Mai târziu aveam s aflu c nimeni nu avea
motive de sup rare de dispari ia „t tucului”, explica ia
pentru reac ia imediat a acestora fiindu-mi sugerat de un
eveniment petrecut pu in mai târziu. La scurt timp dup ce
am început coala primar la Ia i („Trei Ierarhi”) în casa
vecin cu noi erau ni te b trâni care ineau câteva g ini i
un coco foarte bine dezvoltat, autoritar i b t u . Curtea
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era cam neîngrijit , n p dit de buruieni i f r gard.
Pintenatul s rea la b taie la oricine trecea prin dreptul
cur ii. Într-o diminea (aveam coal dup amiaz )
iscodind coco ul pentru a nu intra în raza lui de ac iune, lam z rit z când mort înconjurat fiind de g inile posace.
Era toamn , începuser ploile m runte i reci, g inile au
stat lâng coco câteva zile pân când cineva l-a luat de
acolo. A fost o alt experien cu putere de simbol pentru
mine.
2.2. coala
coala a scuturat puternic o perioad gândurile dulcei
copil rii. P rin ii nu aveau timpul necesar preg tirii mele
pentru aceast tranzi ie. Am dat piept cu problemele
sociale: copii boga i, copii s raci, copii r sf a i, copii
umili i, copii cura i, copii murdari, copii cinsti i, copii
necinsti i, copii b tu i, copii b t u i i rudelele acestora;
era o faun divers greu de asimilat de mine la început dar
apoi interesant de studiat, fiecare separat i în grupuri.
Primele coli au fost în cartierele Ia ului anilor 50.
Înv torii purtau ani de r zboi care-i marcaser cu traume
fizice dar mai ales psihice. Aveau ticuri, tabieturi,
r bufniri de furie când loveau, uneori de pl cere.
Înv asem s m fac nev zut, dar nu îmi reu ea totdeauna.
B ncile din fa nu m avantajau, astfel am descoperit
avantajul locurilor din spatele s lilor de clas , de
spectacol, mai târziu a amfiteatrelor de la facultate.
Începusem s descop r mai multe nivele de curiozitate: se
petrecea un eveniment la care participau primul e alon de
curio i, cel de al doilea care cuprindea atât actorii
principali cât i primul e alon de curio i, i a a mai
departe.
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S-a întâmplat s fiu în primul e alon de pionieri, iar
cravata era mândria cea mai de pre , distinc ia suprem .
Directorul cu fa de sugativ i alcoolic înr it, dar mereu
parfumat i proasp t ras, d n val în clas s aranjeze o
b ut cu înv torul. Ne-am ridicat automat în semn de
respect, eram în prima banc adus special de înv tor ca
exemplu bun (eram foarte t cut, lini tit i nu f ceam
tov r ie cu nimeni); în spate un copil necinstit m
împingea, directorul foarte iritat m-a z rit, s-a f cut foc i
mi-a luat cravata. Ajuns acas a teptam în fa a casei pe
mama de la serviciu c reia i-am cerut printre suspine s se
uite bine la mine i s vad ce-mi lipse te; a trebuit s -i
spun eu c mi s-a luat cravata. Acest eveniment a devenit
pentru restul vie ii un simbol ilar al nedrept ii, abuzului
de putere într-o scar neadev rat a valorilor. Am asistat
în perioada care a urmat i care a contribuit la maturizarea
mea, la destituiri ale unor oameni de valoare de c tre efi
de doi bani i apoi ace tia destitui i la rândul lor pe motiv
de invidie, abuz, incompeten , fraud , etc. Asistam la
nesfâr ita „lupt dup cravat ” i „smulgerea cravatei”. În
general efii erau oameni cu cravat de care se ineau scai
s nu o piard . Trebuiau îns s - i pl teasc mai sus
pl cerea de-a avea cravat . Remarcasem de fapt formarea
grupurilor de interese bazate pe adev ruri artificiale cu
valabilitate local i temporar . Chiar din copil rie se
formau „bisericu e” cu secrete dup care cei din afar
trebuiau s tânjeasc . Intui ia m-a îndemnat s m feresc
de a-mi consolida o pozi ie pe astfel de elemente.
În elegeam c cea mai eficient cale de a ie i dintr-o
rela ie care devine nepl cut este s nu te bagi. Prima grij
a unui ef este s cure e locul din jurul lui de oameni care-i
pericliteaz pozi ia, de aceea am preferat b ncile din spate
de unde i spectacolul se vedea mai distractiv. Ce vedeam:
mecanismul principal care separ i degradeaz societatea.

Un ef nu va promova un subaltern de tept care s -i arate
c gre e te, ci pe unul care îi cultiv sl biciunile i-l
fere te de valuri incomode. „Linge-n sus i scuip -n jos”
avea s -mi spun un viitor coleg de serviciu care de fapt
nu aplica acest principiu asigurator de succes. eful î i va
creia un grup de confiden i c rora le va dest inui secretele
sale. Cel mai apropiat colaborator sau prieten care
împ rt e te „secretele” va deveni mai devreme sau mai
târziu cel mai înver unat du man. Mare aten ie ! tocmai
aceste „secrete” fac grupul vulnerabil i instabil.
În elesesem de mic c ceea ce spui la un moment dat întrun grup trebuie s po i repeta (numai dac este absolut
necesar) cu orice alt ocazie. Concluzia: mai bine taci.
În ciclul urm tor al colii am descoperit limba român cu
gramatica i analiza literar , limba francez , limba rus ,
care mi-au format ascu imea de a vedea mai adânc în
miezul lucrurilor dar i u urin a de a m exprima; istoria,
chimia, biologia, desenul artistic i tehnic, lucrul manual
în l c tu erie i tâmpl rie, muzica i într-un târziu fizica.
Fiecare din aceste materii era strâns legat în con tiin a
noastr (ce-o fi aia ?) de profesorul respectiv. Profesorul
de desen era deosebit de distins: mereu elegant, atletic,
atent la detalii, dar cam icnit. Avea obsesia a ceea ce
numea el „s fii om”. Tot timpul i se p rea c cineva de
lâng el nu este om. La început am crezut c nu am fost
atent când unul dintre elevi f cea câte o boac n , dar îmi
d deam seama c totul era în închipuirea lui. Îl în elaser
ni te femei i r m sese cu fixul. Dup câ iva ani î i mai
revenise.
Profesoara de limba român era ca pas rea colibri; era mai
mic de statur decât noi elevii, foarte sub ire i de o
delicate neobi nuit pentru ni te b d rani ca noi (liceul
fusese ini ial numai de b ie i) din care cauz ne blocam
des respira ia a teptând s termine o fraz cu cuvinte
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foarte sim ite i rostite poetic. Era ca o arie de oper
înso it de gesturi i mimic adânc tr ite. So ul ei era solist
la oper . Teatrul, Opera i Filarmonica din Ia i deveniser
o atrac ie permanent pentru mine a a c -l cuno team bine
pe domnul solist. Era cam burtos, infatuat i nu prea rima
cu p s rica. A murit în chip tragic într-un accident de
avion pe când se preg tea s ajung la Bucure ti la o
reprezenta ie de gal . Poanta era c el plecase de cu sear
cu trenul condus fiind la gar de p s rica, dar la Bârnova a
f cut o mic escal de-o noapte la una dintre admiratoare,
revenind în tain spre diminea la aeroportul din Ia i. Îmi
încol ise în cap ideea c fiecare prime te ce merit . A a o
fi?
Profesorul de istorie fusese fotbalist i f cuse istoria de
pl cere. Mi se p rea c tie o gr mad de lucruri. Cum
reu ise ? m tot întrebam, c ci doar nu tr ise evenimentele
despre care povestea. Începusem s fiu atent s -l prind cu
minciuna. N-am reu it. În schimb el reu ea mereu s ne
prind pe noi cu m g rii pe când credeam c este
concentrat s ne prezinte lucruri cam sofisticate i nu prea
importante pentru mintea noastr . i istoricul i biologul
(om venit direct de pe tractor) reveneau mereu la evolu ia
omului. Ne duceau i la muzee cu colec ii de unelte
primitive descoperite în împrejurimile Ia ului. Mai era i
evolu ia materiei în formele de via ; totul p rea foarte
ordonat în timp i spa iu. Karl Linnee observase chestia
asta i a reconstituit prima scar evolutiv a speciilor.
Obsesia mea s-a accentuat: totu i de unde vine omul ?
Chestia cu om din maimu era verosimil dar c utam
exact perioada, locul i modul cum s-a produs fenomenul.
Trebuia s fie o urm pe undeva. Chestia cu Dumnezeu nu
o înghi eam de loc a a cum o g seam prezentat . C utam
mereu c r i privind istoria veche a omului, le r sfoiam,
unele le cump ram, dar mereu vedeam c nu-mi rezolv

problema. Colindam des libr riile, bibliotecile i tot felul
de conferin e, nu neap rat pentru chestia asta. R sfoiam,
ascultam, observam reac iile celorlal i, nu prea înghi eam
nemestecat, de i asta era tendin a general în acea vreme.
Se organizau conferin e publice care con ineau obligatoriu
slogane cu tiin a i tehnica sovietic cele mai înaintate.
Mul i fuseser în vizit la tovar ii sovietici i la
întoarcere organizau conferin e care provocau curiozitatea
naiv a celor care nu prea apucaser s citeasc i altceva.
Oamenii simpli f r nici o preg tire erau încuraja i s nu le
fie fric de cuceririle tiin ei. Pe lâng cursurile de
alfabetizare se creiaser universit i muncitore ti din care
cei cu origine s n toas , proveni i din rândurile a a-zisei
clase asuprite în vechiul regim, c p tau dup unul sau doi
ani de „studii” care începeau de la simpla alfabetizare,
diplome echivalente cu studiile superioare autentice.De
multe ori ace tia erau promova i rapid în func ii de
conducere ca oameni de n dejde ai regimului comunist
care aveau menirea s schimbe mentalitatea burghez
retrograd . Erau promova i pe func ii de conducere
oameni chiar i f r s absolve bruma de alfabetizare din
facult ile munictore ti. Îmi aduc aminte c la scurt timp
dup ce am absolvit facultatea când deja lucrurile în
politica de cadre erau mult schimbate fa de epoca
„dictaturii proletare”, directorul general al Institutului de
Fizic Bucure ti cu sediul pe Calea Victoriei, era o
persoan care nu avea liceul. Iar în momentul când scriu
aceste rânduri exist la facultatea de Fizic , Universitatea
Bucure ti cadre universitare f r licen .
Toate marile descoperiri în perioada stalinist erau
atribuite savan ilor ru i sau sovietici cu sau f r studii.
Miciurin, Lâsenko, Popov, iolkovschi, i mul i al ii erau
exemple de necontestat. De i chiar de la început am fost
sceptic, am putut s m conving pe parcurs c ru ii au avut

11

12

i au oameni de valoare atât în tiin cât i art , iar chestia
cu studiile este discutabil . Ceva mai târziu am remarcat
c i alte neamuri aveau tendin a asta de a impune pe
scena mondial personalit i locale cu tent na ionalist .
Perioadele se succedau prin bascularea extremelor. Se
publicau multe c r i de popularizare a tiin ei care
r scoleau mintea multor tineri. Copiii, în special b ie ii, au
tendin a s abordeze tematici mult peste puterea lor de
în elegere neavând experien a i neîn elegând sensul
no iunilor pe care le folosesc, în schimb neglijeaz
lucrurile imediat necesare precum lec iile de a doua zi.
Stoian – colegul meu de clas , avea aceast boal .
Probabil c asta m-a f cut s fug de lucrurile sofisticate i
de no iunile c rora nu le puteam în elege sensul.
Descoperisem astfel necesitatea dic ionarelor i a
carnetelor de cuvinte. Remarcasem de timpuriu c ceea ce
este sofisticat nu este natural i stabil, iar important este s
prinzi semnifica ia no iunilor; poantele cum le mai
spuneam eu. Semnifica ia fizic a devenit elementul de
baz în analiza oric rui fenomen remarcat spre sfâr itul
liceului în volumele de fizic editate de Feynman [1]. El
trata sistematic fenomenele fizice insistând întâi pe
semnifica ia lor fizic . De aici exprimarea lor matematic
i rezolvarea problemelor complicate devenea simpl . Înc
de la apari ie am f cut eforturi s procur aceste volume
(erau 9 volume de cursuri i unul de probleme) în
versiunea rus c ci ru ii traduceau imediat ce era mai bun
pe pia a c r ilor i la pre uri derizorii. De i f cusem limba
rus în liceu cu nevasta directorului liceului, începând cu
c r ile lui Feynman i cu o bogat bibliotec (aproximativ
1000 volume) în special de fizic i matematic adunat
pe parcursul a 25 de ani, ajunsesem s citesc i chiar s
vorbesc bine rusa. Am reîntâlnit „stilul Feynman” i la al i
profesori în timpul facult ii.

Stoian m remarcase c prindeam poantele la matematic ,
fizic , chimie i voia neap rat s -mi demonstreze c el
este deasupra. Proiectase un submarin, o rachet i alte
minuni (inspirat fiind de literatura de popularizare i
conferin ele care vulgarizau tiin a), iar eu i numai eu
trebuia s -l ascult. Dac nu, devenea violent. Nu era
suficient s -i laud calit ile. F cusem cuno tin astfel cu
ambi ia i ideile fixe. Pentru a fi remarcat cu orice pre
începuse s scrie tezele în versuri. Taic -s u era mare
inspector, umbla mereu în costum, avea aerul de om
important (avea i el o cravat ), d dea foarte rar pe-acas
dar brusc pe la 50 de ani a devenit senil ca o legum . Ceva
similar avea s se întâmple i cu fiu-s u, îns pe la 30 de
ani.
Goldenberg era premiantul permanent al clasei. Era genul
de om care trebuia s fac totul perfect. De i era afon se
chinuia teribil s cânte perfect solfegiile. Profesorul de
muzic , compozitor talentat, venea cu vioara i îl amuza s
ne vad cum reac ion m. Goldenberg era mereu preferatul
lui, dar asta îl ambi iona i mai tare pe bietul copil. N-a
prins poanta. Ambi ia cultivat de altfel i de p rin i (ni te
evrei mode ti cu singurul copil f cut la b trâne e) i de
profesori, avea s -l fac un monstru. A f cut fizica la Ia i,
ajunsese bineîn eles cadru universitar, începuse s fumeze
i s-a stins scurt de cancer. Care s fie oare poanta vie ii?
Cât despre profesorul de muzic , soarta a fost cam la fel.
La vreo 2 ani dup liceu s-a întâmplat (ce chestie!) s fiu
vecin cu el fa în fa într-un compartiment de tren Ia iBucure ti. L-am recunoscut imediat i am dat s -l salut pe
când î i aranja geamantanul. De i m-a observat, era
preocupat, pu in cam r v it. Nu puteam sta în fa a lui f r
s intru în vorb . Am a teptat s se mai lini teasc i am
ie it pe culoar la fereastr . A ie it i el lâng mine i am
încercat din nou. A remarcat gesturile mele i a scos o
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hârtie i un creion pe care le avea deja preg tite i cu un
glas al c rui ton i intensitate nu le mai controla m-a
anun at c nu aude i dac am ceva s -i comunic s -i scriu.
R m sese surd ca efect secundar al unui antibiotic
administrat pentru o grip într-un spital important din Ia i.
Era tân r, ambi ios i chestia asta îl lovise teribil. Se ducea
la Bucure ti s se judece cu medicii, s reclame, s se
lupte; pentru ce? Mie mi se f cuse r u, respira ia mi se
atenuase progresiv auzind povestea dar i glasul
necontrolat al unui om care practic vorbea singur.
Am ajuns la Biblie prin clasa a 10-a. Noi nu aveam aceast
carte în cas , c ci p rin ii mei (tat l profesor universitar,
mama farmacist ) erau foarte precau i pentru a nu exista
nici cel mai vag motiv de gâlceav cu autorit ile; mai ales
la Ia i unde influen a sovietic prin tovar ii cu cravat
puternic comb teau cu mult „t rie” nesupunerea la
orientarea spre r s rit. Mai era i marea lucrare a canalului
inventat
special pentru
Dun re-Marea Neagr
intelectualii incomozi pentru noua ordine mondial c rora
li se înscenau diverse culpe: o arm sau manifeste
strecurate chiar de oamenii veni i s fac perchezi ie de
obicei în miez de noapte, dou -trei declara ii false,
provoc ri, etc. Securitatea era înfiin at în acea perioad
special în acest scop. În acea perioad tata se str duia s
înve e limba rus , iar toate lucr rile lui începeau cu laude
c tre savan ii sovietici. De i doctoratul mi l-am dat în
perioada 1980 la îndemnurile lui când situa ia era mult
schimbat , el insista ca teza s aib neap rat un capitol
introductiv cu citate din documentele de partid.
Primisem ca premiu pentru merite matematice cartea
„Aventurile lui Tom Sawyer”, pe care tata g sind-o pe
noptier , m-a sculat din somn preg tit s plece la serviciu
de cu noapte, mi-a ars dou palme zicându-mi cu ochii
ie i i din cap de groaz s nu m mai prind cu astfel de

c r i. Nu auzise de Mark Twain, în schimb auzise de copiii
altor profesori universitari prin i cu c r i de aventuri de tip
„doxuri” i care avuseser parte de canalul cu pricina. Am
trecut-o la experien e de via .
Cred c prima Biblie am luat-o cu împrumut de la biserica
catolic din Ia i c reia îi d deam târcoale. Era un alt
obiect de studiu; mai era i orga, sfin enia disciplinat a
celor care veneau acolo. Biblia îmi era prezentat ori în
mod exaltat de c tre cei care frecventau bisericile, ori
blasfemic de c tre cei pentru care a nu cunoa te (fie c nui ducea capul, fie c nu voiau) însemna o virtute i o via
sigur . Timpurile acelea se pretau la a a ceva. Era cazul s
v d cu ochii mei ce înseamn Biblia i dac voi g si acolo
r spunsul la întreb rile mele. Cititul unei astfel de c r i era
altceva decât al unui ziar cu tirile zilei. Sem na cu lec iile
de fizic pe care nu le în elegeam la clas , c ci profesoara
s raca nu tia nici ea ce spune, i m ambi ionam s caut
prin c r ile mele, prin ce mai g seam prin libr rii i în alte
edi ii de la sora mea mai mare. Profesoara de fizic
ajunsese s m cheme la sfâr itul lec iei la tabl chipurile
s vad dac am în eles eu lec ia, dar de fapt voia s -i
traduc ce spusese ea ca papagalul. Profesoara de chimie
m remarcase i ea. Când mai gre ea se înro ea i m
iscodea s vad ce reac ie am.
Primele lucruri care m-au impresionat la citirea Bibliei
înc din primele capitole: (i) povestirorul ap rea ca o
singur persoan martor la ceea ce se petrecuse; (ii) erau
relatate în mod clar, detaliat evenimente care s-au petrecut
pe perioade mult mai mari de timp decât via a unui om
chiar i din acele timpuri; (iii) erau recenzate cu exactitate
grupuri mari de oameni organizate în familii, triburi,
semin ii, etc. prin evolu ia lor pe aceste perioade de timp i
pe teritorii întinse. Urmau apoi evenimente i personaje
care începeau s devin simboluri cu un anumit tâlc ale
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c ror semnifica ie nu aveam cum s le prind imediat, dar
speram ca timpul i experien a s mi le descifreze.
Mai târziu am realizat o poant a Facerii: gândul
modeleaz materia; dar în ce scop ?
Matematica mi-a dezv luit o alt ordine existent într-o
lume ve nic , independent de lumea material , dar pe
care o poate explica i ajuta. Ce însemna tabla înmul irii
sau toate formulele pe care la început nu le g seam rostul?
Erau o infinitate de informa ii pure la care aveam acces
prin intermediul logicii sau mai simplu prin tabele tip rite
i mai târziu prin memoria calculatoarelor. Oare aceste
informa ii erau valabile i pentru alte planete i galaxii ?
Mama m abona mereu la „ tiin i Tehnic ”. Strânsesem
f r s urm resc acest scop, dar din respect pentru ea,
colec ia pe aproape 10 ani pân la sfâr itul liceului. Mama
era me terul casei: de la siguran e pân la croitorie,
lemn rie, tapi erie, vopsit, zugr vit, etc. Din revistele astea
remarc evolu ia
tiin ei na ionale
i
aveam s
interna ionale. Cred c anul 1957 a fost declarat Anul
Geofizic Interna ional la care s-a încins o nea teptat ,
pentru mine, colaborare interna ional . Printre rânduri
în elesesem c P mântul era în pericol, iar cele dou sfere
politice deja nu mai erau în conflict real; conflictul era
între inut pentru a men ine active în mod artificial masa
uria de cadre din ambele tabere înrolate cu convingere în
lupta de clas i de a masca probleme mult mai grave.
Care s fi fost acestea ? Nu erau explicitate sau nu puteam
eu s le descifrez. Ceva mai târziu aveau s fie reclamate
problemele de modific ri de clim i limite ale resurselor
naturale de materii prime i energie. Chiar i în prezent se
men in conflicte în mod artificial i cu acela i scop.
Politica are scopul de a men ine un echilibru social prin
mascarea temporar a unor adev ruri naturale greu de
în eles i de verificat de marea majoritate a oamenilor.

Competi ia spa ial care demarase în acea perioad a avut
acela i scop. În spatele acestei competi ii exista alt
realitate neperceput de marea majoritate a oamenilor.
Politicienii reprezint interfa a dintre ini ia ii care cunosc
realitatea în profunzime i marea mas de oameni care
reprezint masa de aleg tori i spectatori, dar care nu au
acces la adev rurile naturale. Ei, polititicienii, au menirea
s creieze aparen ele prin creierea fondului legislativ
necesar realiz rii proiectelor dictate de ini ia i. Exist
reguli de selec ie stricte dup care ace tia sunt selecta i de
c tre ini ia i pentru a- i îndeplini îndatoririle. În politic
intr cine vrea dar r mâne cine trebuie. Una din regulile de
baz ale promov rii politice este ca candidatul s
„depun ” o garan ie folosit ulterior împotriva lui în cazul
în care nu „cânt dup partitura” compus de ini ia i.
„Alegerile libere” reprezint un spectacol de circ cu intrare
liber ajuns în prezent la nivel interna ional deoarece
întotdeauna se va alege o personalitate deja preg tit în
acest scop i cu care aleg torii sunt obi nui i. Nu poate fi
înving tor în alegeri un necunoscut. La fel i discreditarea
unei personalit i se face pe aceea i cale. Toate acestea
reprezint o realitate privind structura societ ii umane
care nu poate fi schimbat . Vechii indieni ini ia i spuneau:
„st pânii lumii sunt cei ce nu au nevoie de nimic”. În
momentul în care cineva î i dore te onoruri i bunuri
materiale d dovad de sl biciune, devine sclavul
propriilor dorin e i poate fi folosit pentru a lupta prin
orice mijloace pentru interesele de grup din care de obicei
nici nu face parte. În momentul în care calc strâmb, cu
sau f r voie, grupul respectiv îl va elimina f r scrupule.
Literatura de fic iune nu m-a atras niciodat ; am
considerat-o i o consider i acum ca un drog pentru vise
colorate. Aceasta cultiv tendin a oamenilor de a confunda
dorin a cu realitatea lucru pe care-l consider foarte
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d un tor. Am constatat c acest fenomen se întâmpl
foarte des la oameni, afectând în special partea masculin
i poate avea efect de grup. Obiectele zbur toare
neidentificate le-am considerat irelevante, de i în vara
1958 v zusem câteva zile la rând o sfer str lucitoare
nemi cat deasupra Ia ului de dimensiuni i la o în l ime
imposibil de estimat. Era perioada spionajului aerian din
partea imperialismului american. S fi fost o leg tur între
Anul Geofizic Interna ional i astfel de apari ii
neidentificate pentru muritotii de rând ? Oricum
chestiunea nu era de actualitate pentru mine. Dar
începusem s aflu despre multe semne r mase de la
civiliza ii disp rute din lumea material precum: Biblia;
piramidele; desenele de pe platoul Nazca; grinzile
megalitice de la Baalbek; chiar Luna care influen a
mareele i ciclul femeilor i se rotea în jurul P mântului
astfel c nu- i ar ta decât o fa i aflasem c era goal ca
o minge; chivotul Domnului; pile galvanice descoperite în
de ert care înc func ionau; giulgiul lui Isus. Aveam 12
ani când pe strada copil riei, într-o curte mai retras , în
serile senine de var un profesor pensionar se uita cu o
lunet la planete i Lun . Noi copii aflasem i am fost
fascina i s vedem detalii ale planetelor i în special
craterele Lunii. De unde aceste urme clare de r zboi ?
Lucrurile se complicau când am v zut oameni care în mod
normal erau lipsi i de cultur tehnic dar puteau efectua
calcule imposibil de verificat exactitatea chiar de c tre
cele mai performante ma ini de calculat ale vremii anilor
1960. Mai erau i cei care prevedeau evenimente ce urmau
s se întâmple. Vis-a-vis de casa nostr st tea familia unui
doctor sportiv ceva mai tineri decât p rin ii mei, iar mama
ei (soacra doctorului) le avea cu ghicitul în c r i. Mama
avea mereu necazuri la serviciu din cauza numeroaselor
icane din partea unor efi promova i f r studii solide, dar

cu sus inere politic . B trâna îi prevestea tot felul de
evenimente. Dat fiind c noi copii nu asistam la aceste
„ edin e” nu le luam în serios, de i mama r mânea mereu
impresionat . Mi-au atras aten ia dou astfel de prevestiri
pe care mama apucase s mi le spun cu pu in timp de
petrecerea evenimentelor. Unul dintre cei mai periculo i
oameni din preajma mamei (se numea Batcu) a murit
împreun cu nevast -sa în urma unui incendiu provocat de
scurgerile de gaze. De asemenea mama tia dinainte c va
muri într-un accident petrecut pe strad . Nu puteam trece
cu vederea aceste lucruri, îns nu f ceam caz. Obsesia
c p ta dimensiuni i forme noi: ce se ascunde în spatele
omului pe care-l vedem în fa a noastr ? De fapt ce se
ascunde în spatele materiei pe care o percepem cu cele 5
sim uri ?
R spunsul pe care-l aveam deja, de i incomplet:
informa ia în diverse stadii de purificare i ordonare care
formeaz partea nev zut a materiei din ce în ce mai greu
de accesat cu cele 5 sim uri. Persoana care nici nu tia în
mod normal s scrie, avea acces la informa ia privind
rezultatele calculelor i scria ca o ma in rezultatele pe
tabl , era informa ia matematic pur despre care deja
tiam. La fel i cel care prevedea evenimente viitoare,
prezente sau trecute, nu se baza pe informa ii ob inute
prin observa ii (m sur ri) directe, con tiente, logice, prin
care se prev d evenimente probabile precum procedeaz
meteorologii sau cei care trag la int folosind calcule de
traiectorie. Exista diferen a net între ce putea prevedea
omul bazat pe informa ii ob inute prin observa ii directe,
dar care r mân de obicei incomplete i aproximative pe
aceast cale, i informa ia exact ob inut de la o surs
exterioar i care sfida timpul. Care este mecanismul prin
care se poate efectua transferul de informa ie de la
rezervorul de informa ie pur la con tiin a omului ?
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Din când în când mai r sfoiam Biblia, dar m cam
împotmolisem i am l sat-o. Totu i r m sese o porti
deschis . Mentalul lucra în subcon tient i eram atent la
diverse interpret ri. Majoritatea veneau din formele
organizate de biserici de care m feream c ci erau bazate
pe interese de grup. Eram spre sfâr itul liceului când tata
angajase o fat pentru menaj. Era deosebit de harnic i
curat , probabil pentru c era ciangâie catolic . Era absurd
de credincioas . Inten ia tatei, sus inut i de anturajul lui
„universitar” pe care-l cuno team destul de bine, era
debutul meu sexual. Exista o obsesie c reia eu nu-i
în elegeam rostul. Aveam des discu ii cu acea fat pe teme
religioase (declan ate de ea) îns eu nu puteam admite o
credin absurd f r o logic i argumente a a cum o
prezenta ea. Nici experien de via nu avea suficient
care s -i justifice credin a pe care aveam s-o observ i la
predicatorii din spectacolele cu public. Sim eam c puteam
alege între a fi sfid tor sau a respecta opinia altuia. Am
în eles i ales calea care mi s-a p rut cea mai corect i
care mi s-a înt rit ulterior: a nu nega i a nu afecta ce nu
i acum, dup experien a vie ii, consider
pot pricepe.
credin a ca o experien ca oricare alta, adic esen ial
personal , pornit din dorin sincer , continu , deta at i
s parcurg etapele pe care le remarcasem eu în procesul
de cunoa tere.

Gustul puterii reprezint o experien care trebuie amintit
i comentat în aspectele sale principale, c ci este una din
cele mai importante încerc ri din via a omului. Suntem
testa i periodic la aceast tenta ie, când de multe ori nici
nu ne a tept m, începând din primele forme ale
con tiin ei. Pe scurt încercarea const în a ne alege

comportamentul fa
de o situa ie în care avem
posibilitatea s lu m o decizie, de exemplu fa de o serie
de obiecte, plante, animale sau chiar semeni de-ai no tri.
Da i-i unui copil de 2-3 ani ni te pui de animale. În
majoritatea cazurilor ace tia îi vor chinui trecând prin
diverse etape ale curiozit ii i pân la urm îi vor omorî
dac nu au ajuns s cunoasc frica. De curând am urm rit
comportamentul nepotului meu (3 ani) la un trenule pe
linie circular . Locomotiva avea un motor bine ascuns i
destul de rezistent la curiozitatea copilului de a stabili de
unde are „via ” acest mic obiect. V zând c nu reu e te
s în eleag fenomenul, se inerva i strivea locomotiva.
Cu vârsta, educa ia i experien a, comportamentul începe
s se schimbe pe categorii largi de indivizi.
Ca majoritatea copiilor, am chinuit i eu animale, am
stricat multe mecanisme i am umilit i dispre uit persoane
în vârst . Nu am realizat în acele momente încercarea la
care sunt supus. Prima oar când am realizat-o a fost prin
clasa 9-a când, fiind elev de serviciu pe liceu, mi-a atras
aten ia o clas g l gioas de elevi de clasa întâia care
perturba restul claselor. Fiind prim var cu vreme
frumoas prichindeii se alergau i ipau în clas , pe culoar
i prin curte f r nici o opreli te. M-am apropiat, ace tia
au început progresiv s fie aten i la mine, au încetat
chiuiala i alergu ul, au intrat în clas , s-au a ezat în b nci
f r ca eu s le spun absolut nimic. Eram surprins i cu
greu am început o discu ie cu ei: înv toarea lipsea, aveau
de înv at o poezie, i-am ascultat pe rând cu pl cere. Miam dat seama c aveam acces la ni te pârghii pe care le
puteam manevra în bine sau în r u. Probabil c lini tea a
atras aten ia unui alt înv tor care avea datoria s preia
controlul i dând peste mine a vrut s m lase în
continuare v zând armonia, îns am refuzat insistent. Deja
îmi d dusem seama c fusesem supus încerc rii. De atunci
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2.3 Gustul puterii

am început s fiu atent la astfel de încerc ri i reac iile
mele i a altor indivizi la ele. Multe din acestea probabil c
le-am ratat. Am observat c comportamentul la aceast
încercare separ foarte bine spiritul indivizilor. Este o
reac ie care nu poate fi în general controlat , iar cei ce o
controleaz dau dovada unor spirite evoluate.
Dorin a de a impune decizii personale unui grup de
oameni cât mai mari în folos personal, este una dintre cele
mai puternice i primitive for e care guverneaz
comportamentul individului. Aceasta împreun cu alte
dorin e primitive (cum ar fi foamea i atrac ia sexual ),
duc la dedublarea con tiin ei individului. Educa ia i
experien a reu esc în general în mic m sur s modereze
aceste dorin e, astfel c individul ajunge s - i ascund
spiritul într-un comportament de grup „civilizat”. În
condi iile în care i se ofer anumite oportunit i, acesta „î i
d arama pe fa ”. Spiritele primitive uneltesc permanent
creierea acestor oportunit i. Criminalii, în special cei în
serie, sunt exemple tipice pentru aceast dedublare. Ei vor
s suprime tot ce le-ar periclita informa iile venite din
spirit, dar în grup unde con tientizeaz c sunt observa i,
î i ascund cu succes aceste gânduri. Exist ocazii în care
anturajul ori c -i încurajeaz /favorizeaz dorin ele, ori c
individul nu reu e te s i le mai ascund , astfel c acesta
ac ioneaz „la scen deschis ”.
Este cunoscut expresia de „comportament de igan”. În
general iganii ca etnie, nu reu esc s - i educe copii în
ideea de a- i suprima dorin ele primitive în colectivitate,
astfel c la maturitate nu i le mai pot ascunde într-un
comportament „civilizat”. Acest fenomen este totu i
prezent mai mult sau mai pu in la toate etniile. Copii
r sf a i (în limba englez fenomenul se nume te
„spoiled”= similar unei mânc ri alterate care nu mai poate
fi recuperate) li se cultiv dorin ele pentru a c ror

satisfac ie ajung delicven i. Am reu it s observ pe un
num r mare de cazuri deosebirea esen ial între mamele
de b ie i i mamele de fete: primele au tendin a s coboare
tacheta, în timp ce celelalte o ridic . Aceasta duce la
accentuarea fenomenului de dominare a situa iilor dificile
de c tre femei.
O experien repetat de 3 ori, m-a edificat în mare m sur
asupra acestui fenomen de dedublare comportamintal .
Am fost nevoit s particip la o sec ie de vot (aceea i) în
perioada anilor 1980. Sec ia de vot era amenajat în cadrul
unui liceu dintr-un cartier „civilizat” de blocuri (Drumul
Taberei). Totul era bine pus la punct, curat, lini te, toat
lumea vesel . Timp de peste 12 ore aveam s observ
oamenii cartierului preg ti i pentru aceast manifestare.
Nu reu eam s observ nimic în comportamentul i fe ele
lor care s anun e vreo nemul umire, din contr to i aveau
acelea i figuri vesele, relaxate i mul umite. Totu i, la
deschiderea urnelor, majoritatea buletinelor de vot erau
scrise cu mesaje foarte diferite: de la înjur turi i desene
triviale, nelegate de vreo nemul umire material , pân la
observa ii decente i competente privind luarea unor
m suri în interes public. Devenisem interesat în a decela
comportamentul primar i cel „educat” al unui individ.
Dictatorii, care au marcat istoria lumii terestre, sunt
exemple clare ale acestei puteri egoiste. Ei au încercat s
distrug valorile spirituale. Îmi aduc aminte c la al 14-lea
congres Ceau escu s-a ar tat iritat de faptul c lumea,
chiar i activi tii comuni ti, dup 40 ani de comunism înc
mai cred în Dumnezeu în loc s cread numai în el. Exact
ca i nepotul meu cu locomotiva, Napoleon a început s
d râme Marea Piramid imediat cum a v zut-o,
considerând-o sfid toare la orgoliul s u i neputând s
priceap ce semnifica ii are. Colegii mei din cercetare, de
asemenea au încercat s m „demoleze” de cum au v zut
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articolele mele publicate. Medicii homeopa i pe care i-am
cunoscut recent, încearc s discrediteze rezultatele mele
privind structura apei, pentru c nu au experien a i deci
posibilitatea de a pricepe semnifica iile acestora. Geo
S vulescu, medic generalist despre care voi da am nunte
în alt capitol, s-a ar tat interesat s în eleag o lung
perioad de timp lucr rile mele, iar eu am fost dispus s -i
explic pe larg. De fiecare dat trebuia s o iau de la
început c ci informa iile nu prindeau, iar reac ia lui la un
moment dat a fost c eu nu-i explic bine, ba chiar îl mint.
O reac ie similar a avut-o James Sangster, chimist
canadian pe care l-am întâlnit la o adunare general
IUPAC (International Unions of Pure and Applied
Chemistry) în Hamburg (1992). Acesta se ocupa doar s
colecteze date din literatur i mi-a m rturisit c nu f cuse
niciodat experimente i m sur ri. Orgoliul îi îndemna
îns s domine situa ia dar îi împiedica s p trund în
profunzime, a a c au ales demolarea. Dorin a lor de a
cunoa te o alt realitate nu putea s aib profunzimea i
deta area necesar . În schimb, predomina egoismul i
tendin a de autoconservare. Era ca o dorin neîmplinit de
„puterin ”. R bdarea cu care am r spuns unei vaste
categorii de atitudini ostile, mi-a permis s studiez
mentalul omului, c ci s-a dovedit mai u or s cunsoc pe
cei apropia i decât pe mine însumi.
Unul din articolele despre cuplajul cristalin-amorf l-am
trimis spre publicare la o revist de fizic din Anglia. S-a
întors cu un comentariu violent i neacademic din partea
unui referent care era foarte furios c nu i-am citat
lucr rile oarecum apropiate de subiect, de i citasem alte
articole ale altor autori într-adev r de referin .
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2.4 Facultatea de fizic
S-a întâmplat s fiu atras de fizic prin m sur ri i
interpret rile acestora. Aceast latur s-a accentuat dup
facultate lucrând în cercetarea chimic . ”M sura închide
gura” spunea profesorul Mihu cu care m-am cunoscut mai
aproape dup facultate în perioada doctoratului i apoi
când m-a sus inut într-o comisie pentru ini ierea unor
cercet ri privind noi surse i forme de energie. M-am ferit
s lucrez în aglomerare de fizicieni i ajunsesem s
consider fizica polimerilor un subiect general. Ce era de
fapt un monocristal, un policristal, o sticl , sau chiar un
lichid dac nu tot polimeri. Fizica teoretic o consideram o
form mai academic a literaturii de fic iune.
Dup coala i copil ria din Ia i, venisem în Bucure ti
hot rât s m înscriu la admitere la facultatea de Fizic .
Chiar la sfâr itul liceului mama a decedat într-un accident
stupid chiar în ziua când î i redobândea dreptul de
proprietate asupra casei din Bucure ti ocupat abuziv de
potenta i comuni ti care de fapt erau lupi deghiza i în oi.
Ironia sor ii era c respectivii fuseser legionari
anticomuni ti înainte de r zboi, lucru care l-am aflat
„întâmpl tor”, i anume prin faptul c ace tia se mutaser
în Ia i pentru a- i pierde urma, iar unul dintre copii mi-a
fost coleg de clas !
Sora mea care deja era în anul 3 al facult ii de electronic
din cadrul Institutului Politehnic Bucure ti, insista c
licen a de inginer, în special cea de electronist, este mult
mai pre uit decât cea de fizician, astfel c m-am l sat
înduplecat i mi-am mutat actele pentru admitere la
facultatea de electronic . Primul an de electronic a decurs
ca titlu experimental, astfel c la începutul anului 2 m-am
mutat în t cere la facultatea de fizic spre mâhnirea sorei
i a tat lui meu.
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Nu existau cursuri tip rite, iar cursurile predate nu aveau
în general coeren a necesar i suficient pentru a în elege
bine capitolele principale ale fizicii. La biblioteca
facult ii erau câteva c r i care aveau circuit închis.
Trebuia s fiu foarte atent i s rumeg îndelung cursurile
predate. Marea majoritate a celorlal i scriau cursurile
mecanic ca la dictare de nu în elegeam nimic, iar ei aveau
speran a c vor în elege în sesiune. Existau i profesori
coeren i în exprimare, îns nu era suficient pentru
prinderea poantelor principale, deoarece era imposibil ca
la un curs profesorului i/sau studentului s nu-i scape
ceva. Th. Ionescu la electricitate avea stilul lui Feynman.
Noi l-am „prins” deja la peste 60 de ani, dar era cu mintea
limpede. i eica i Vrejoiu la termodinamic . Br tescu la
optic ; Ionescu Bujor la mecanic atingea perfec iunea
prin continuitate i claritatea de exprimare atât verbal cât
i prin scrisul pe tabl ; din p cate a fost o materie care nu
prea ne-a folosit; Gavril la mecanica cuantic îmi aducea
aminte oarecum de profesorul de desen din liceu; i asta a
fost cam inutil . P tra cu la fizica atomic m atr gea prin
iste imea cu care prezenta spontan i foarte clar lucruri
care ini ial p reau de neîn eles i foarte complicate, îns
fiind implicat în programe comune la Dubna avea perioade
lungi când lipsea. Novacu la electrodinamic , pe lâng c
avea un defect de vorbire se încurca i ie ea din scen
furios pe motiv c în g l gie nu putea face curs. Aflasem
c era pre edintele asocia iei de prietenie româno-sovietic
(ARLUS) ceea ce explica multe lucruri. Totu i, ca ef de
catedr i cu deschidere în sfera politic , i-a ajutat mult
subalternii. Cu electrodinamica am avut to i mari
probleme. Cursul tip rit a ap rut exact în timpul sesiunii
de var i a fost un co mar. Cel mai r u era c nici el nu
tia ce-a scris în carte. A a s-a f cut c la seminarul de
electrodinamic , asistentul (Vescan), un b iat rasat

originar din Ia i (tat l profesor universitar cunoscut cu
tata, dar despre care am aflat mai târziu) a remarcat c
eram to i pe dinafar i a anun at cu o s pt mân înainte
lucrare scris pe tema exprimarea câmpului electrostatic în
simetrie cilindric i sferic . Eu care st team mereu în
fundul amfiteatrului i nu m prea amestecam cu nimeni,
am fost singurul care rezolvasem problema dat . Ceva
similar mi se întâmplase i în multe alte ocazii: în liceu
când profesorul de matematic obi nuia s promit un
premiu pentru rezolvarea unei probleme care constatase c
nu o „vedea” nimeni; în primul an la electronic la
geometrie descriptiv ; la o alt lucrare scris la fizic
atomic . Prindeam poantele. Nu eram singurul, dar mereu
m deta am. Care s fi fost mecanismul ? Voi explicita
etapele principale în rezolvarea oric rei probleme: (i) mai
i sincer de a în elege
întâi era dorin a continu
fenomenul; (ii) apoi c utam semnifica ia elementelor
(informa iilor) pe care deja le aveam (datele problemei);
(iii) încercam s g sesc conexiunea între acestea i
eventual noi informa ii dac acestea nu se prea legau
ini ial. Continuu nu însemna for at, în disperare, ci
dimpotriv relaxat ca i când n-ar fi fost nici o miz la
mijloc. Era ca un joc de puzzle în care imaginea se
completa de la sine pân la un anumit prag de la care i mi
se clarifica problema la nivel con tient. Ca i cum „ai
cuvântul pe limb ” dar nu po i s -l roste ti i a tep i s - i
vin în memoria operativ (con tient) de undeva din
profunzime unde se sedimentase. Dac devii nelini tit te
încurci mai tare, îns cu calm cuvântul vine imediat.
Important de remarcat c multe din informa iile
suplimentare veneau din aceast profunzime despre care
am constatat c nu este rezident într-un suport material
cum ar fi creierul, ci pe m sur ce se sedimentau din
experien a con tient se purificau de materie i deveneau
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informa ii pure. Totul era s netezesc calea pentru ca
acestea s poat veni singure la proiectul deja ini iat în
con tient. Acea dorin continu , sincer i deta at de
orice dorin de câ tig egoist, f cea posibil acest transfer
de informa ii din „rezervorul” interior i din cel exterior
spre con tient. În acest moment al vie ii am redescoperit
semnifica ia celor dou elemente extreme observate în
casa bunicii: r d cinile = spiritul, rezervorul profund de
informa ii pure al observatorului realit ii i frunzele =
informa iile culese din lumea material la nivel con tient.
În via a profesional i cea de familie am avut numeroase
probleme tehnice care p reau la început imposibil de
rezolvat pentru mine c ci nu aveam cuno tin ele necesare.
De exemplu de mecanic , electronic , instala ii, etc.
Doream continuu rezolvarea problemei care avea în
mentalul meu un proiect, la început într-o schem sumar ,
apoi pe m sur ce adunam informa ii se detalia. Pentru a
fixa ideile, f ceam i desene, mai notam idei, dar
important era proiectul rezident în con tientul meu sub
forma unor informa ii pure.
Voi da un exemplu interesant. La începutul c sniciei am
avut la un moment dat canalul de scurgere înfundat i am
chemat un instalator. Acesta era un b iat tân r i fiind
singur îi era greu, a a c l-am ajutat. Îmi intrase în
memorie aceast experien nou deoarece creiase un
disconfort important, dar am în eles mecanismul prin care
se poate produce oricând opturarea unui canal de scurgere.
Mi-a r mas de exemplu în memorie foarte bine întip rit,
cum se întâmpl de obicei cu experien a tr it personal, c
p rul i textilele (chiar sub form de scame) sunt cauzele
principale în astfel de evenimente i c utam s avertizez
pe to i ai casei de acest lucru. Ace tia netr ind direct
experien a nu realizau pericolul. Când ne-am mutat i a
trebuit s facem modific ri la instala iile sanitare am avut

mereu grij s am acces la punctele importante ale
canaliz rii pentru a putea interveni eficient. Totu i,
scurgerea de sub cad era greu accesibil i inevitabilul s-a
produs de multe ori, adic s-a înfundat în acel loc. Prima
dat am fost preocupat cum pot rezolva problema i îmi
amintesc c i noaptea îmi încol eau automat proiecte, iar
în final s-a selectat unul eficient. Totul pleca de la
men inerea st rii de dorin de a rezolva problema i restul
parc mergea automat. Aceast stare de dorin continu i
dezinteresat face ca arborele cunoa terii (al vie ii) s
func ioneze. În situa ii similare omul intr în panic ,
consider c nu poate rezolva problema i apeleaz f r
discern mânt la cei care consider c o pot rezolva sau îl
pot ajuta. Chiar dac se ajunge la aceast solu ie trebuiesc
evitate pe cât posibil panica i frica. Aceste st ri se pot
ambala i duc la dezastre. Ele creiaz adev rate furtuni în
con tiin a noastr i orice proiect este distrus. Men inerea
i calm a dorin ei de rezolvare a
clar , continu
problemei, sunt condi ii de prevenire a acestor st ri
nefaste. Mai era o condi ie pe care o constatasem ca fiind
deosebit de important : men inerea unei comport ri
sincere. Proiectul avea de suferit, ca i când ar fi fost lovit,
dac pe parcurs f ceam vreo m g rie fa de cineva. O
nesinceritate aparent f r nici o importan fa de cineva
m afecta ca un recul. În caz extrem putem ocoli s
spunem adev rul dac acesta ar putea afecta indirect pe
altcineva, de i am constatat c i aceast atitudine are
efecte negative. Cu timpul sim eam clar parcurgerea
etapelor pe care le-am men ionat mai sus. Problemele de
s n tate le tratam la fel. Consideram c bolnavul trebuie s
tie mai bine ca oricine originea suferin ei lui, iar pe
m sur ce- i completa proiectul mental, problema se
i fric duc inevitabil la
rezolva. Starea de panic
agravarea st rilor de boal i în final la deces. Se tot
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vorbe te de „stress”. Acesta este o combina ie între panic ,
i dorin e negative pe un fond de permanent
fric
nemul umire. Aceast nemul umire datorit câ tigurilor
egoiste men ine panica i frica i duce la atitudinea prin
care c ut m cu orice pre al i vinova i de e ecurile noastre.
Dac la început suntem înc con tien i de nesinceritatea
noastr ajungem s fim convin i de vinov ia celor din
apropiere situându-ne permanent pe pozi ia de victime.
Asta îmi aduce aminte de basmul cu prin esa mofturoas
care f cea mereu gre eli grosolane i p lmuia curtenii
pentru a se corecta pe sine. Am constatat foarte des
aceast atitudine de a vâna gre elile celor din jur, chiar de
a le creia în mod artificial, pentru a da senza ia de
superioritate i nevinov ie a noastr . „Fiecare prime te ce
merit ” poate fi o experien mult prea dur , astfel c este
indicat s fim permanent intoleran i cu noi i toleran i cu
ceilal i. C utarea i recunoa terea adev rului este ca o
gimnastic a spiritului pentru a- i men ine forma spiritual .
Degradarea spiritual a individului i în general a societ ii
umane are la baz fuga de adev rul natural, universal i
etern, i creierea unor „adev ruri” de conjuctur , locale i
temporare, care servesc temporar unui grup de interese.
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La terminarea facult ii îmi puneam problema ce pot face
cu ceea ce înv asem. Era de fapt o problem general
pentru absolven ii de facult i.
La 1 august 1968 am început stagiul militar de 6 luni la
B neasa considerat ini ial ca un moment de respiro dup
facultate i înainte de a da piept cu via a. Avea s devin o
marcant prin episodul de ocupare a
experien
Cehoslovaciei - dizidenta lag rului comunist, eveniment
care a afectat via a politic i social a rii, dar i a
întregii lumi. Cu ocazia asta am putut observa reac iile
diverselor grup ri atât din imediata apropiere a mea, din
jurul „conduc torului iubit” cât i din diverse centre de
„comand ” ale globului. Un alt simbol al vie ii din care
am în eles s nu m implic în mi c ri sociale. Începusem
s descop r lumea interioar . Aveam colegi proveni i de la
diverse facult i: istorie, drept, geografie, geologie, litere,
fizic , majoritatea efilor de promo ie care- i f cuser
lucr rile de diplom în subiecte interesante pentru noi
ceilal i, a a c în perioadele lungi de „deten ie” în unitate
aflam lucruri pe care nu le puteam g si pe c i obi nuite.
Dup armat (februarie 1969) am reu it s m angajez la
ICECHIM unde de fapt f cusem un semestru de practic
în ultimul an de facultate. Era perioada când se schimbase
deja conducerea i se schimba o mentalitate cu alta similar
momentului na terii mele. Salariile aici r m seser mai
mici decât în alte unit i, a a c scorul era în favoarea
mea: majoritatea fugeau, eu voiam s m angajez.
Interesant c la angajare nu mi s-a cerut s ar t diploma de
studii sau alte acte; a fost suficient s fac o cerere. Dom a
- eful serviciului personal, avea în birou câteva femei
lene e i obraznice, îns el trebuia s fac toat treaba. Era
mereu preocupat, chiar trist, la costum i cravat , întocmea

dosare pe care le ar ta conducerii. De fapt „conducerea”
era „tovar a” (Elena Ceau escu) absolvent cu brio a
facult ii muncitore ti din Ia i a anilor ’50. O serie din
colegii de facultate aveau s-o urmeze la ICECHIM pentru
a o propulsa în lumea politic . Cariera so ului - Nicolae
Ceau escu, a fost un efect secundar. Aici a fost un grup
puternic de interese gândit i preg tit cu migal în
laboratoare str ine care a func ionat peste 25 de ani.
Mecanismul a fost simplu: grupul de interese a preg tit i
a scos la înaintare o familie care promovat progresiv a
demonstrat c ascult de ordinele primite. Cei doi so i
depuseser de la început garan ia c a a vor face. Garan ia
principal era faptul c nu aveau educa ia i studiile pe
care grupul de interese l sau s se cread c le aveau în
promovarea acestora. Mai erau i alte am nunte
compromi toare din tinire ea celor doi. Începând din 1988
cei doi au devenit neascult tori, astfel c au pl tit cu via a.
„Tiranii trebuie s moar ” a sunat verdictul repetat la scurt
timp dup execu ie de Amedeo L z rescu, mare comandor
în loja francmasonic , în cadrul unei conferin e la
reînfiin area Partidului Liberal în 1990.
Dup aproape 2 ani de la angajare mi s-a cerut s aduc
diploma pentru completarea dosarului i l-am v zut pe
Dom a în salopet în cel mai nenorocit atelier din subsolul
insalubru al institutului. A fost trecut muncitor necalificat
c ci nu avea nici un fel de calificare, iar la scurt timp a
murit. În schimb aveam s aud c mul i al ii s-au men inut
în func ii, ba chiar au avansat, dar au aderat sau f ceau
jocurile diferitelor grupuri de interese r mase active.
Dup mult timp, chiar i acum, m gândesc c chimia a
fost o alegere optim , c ci înc de la început am avut
acces la biblioteci, ateliere, delega ii i am început s
cunosc problemele chimi tilor care mi-au deschis fereastra
spre o lume pe care doar o b nuiam. Intuisem c aveam
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ansa s fiu ca fizician un chior în ara orbilor. Cu timpul
mi-am format o p rere foarte bun despre chimi ti prin
faptul c aveau sim practic. Remarcasem 3 categorii
importante de chimi ti cu care cooperam i ale c ror
obiecte erau: sintezele, instala iile i analizele. În continua
lor experimentare î i aveau proiectele lor în planul mental,
similar cum deprinsesem eu s rezolv problemele care m
interesau. Eram mereu pl cut surprins s constat cum î i
formau mental modele structurale pe baza experien elor.
Am început s imaginez diverse sisteme de m sur pentru
a le completa proiectele. La scurt timp am fost numit eful
laboratorului de încerc ri fizico-mecanice, dar n-am
exercitat niciodat autoritatea specific acestei func ii.
Eram mai tot timpul pe la ateliere, la electroni ti,
bibliotec , iscodeam prin alte laboratoare. Înv asem din
facultate engleza i scrisul la ma in , a a c de multe ori
eram solicitat pentru traduceri i dactilografie. Desenul
tehnic din liceu m-a ajutat foarte mult s m fac în eles de
meseria i prin desene de mân . Pentru a realiza un
proiect, m informam mai întâi ce materiale sunt
disponibile pentru a selecta care este cel mai eficient. De
multe ori st team lâng meseria i pân îmi f ceau piesele,
pentru c nu tiam de la început cotele finale i le spuneam
func ionalitatea acestor piese. Meseria ii aveau experien a
inginerilor care emiteau comenzi pentru a creia impresia
c muncesc, iar ceea ce rezulta ajungea în scurt timp la
fiare vechi, a a c la început m iscodeau i pe mine, îns
au aflat c din contr mergeam pe consum minim i
rezolvam probleme importante.
2.6 Costic tinichigiu’.
Am întâlnit în cursul vie ii o serie de oameni care aveau o
gândire similar cu a mea. Ace tia erau autodidac i în

34

anumite meserii i î i formaser prin experien acumulat
meticulos i ordonat ni te abloane de gândire cu r d cini
adânci în subcon tient spre spirit. Am remarcat c oamenii
f r , sau cu pu in coal , prezentau acest mod disciplinat
i clar de gândire care reu iser s aprofundeze meseria
chiar mai mult decât cei cu coli înalte. Elementul de baz
al acestora era dorin a sincer i continu de a cunoa te i
de a rezolva probleme de ordin practic, îns nu exprimat
prin vorbe g l gioase, ci prin calm i modestie. De multe
ori nici nu puteau exterioriza modul lor de operare. Un
exemplu pe care l-am cunoscut chiar la începutul carierei
profesionale i care a r mas un simbol al poten ialului
uman nepoluat de formalismul colilor a fost Costic
tinichigiu’ de la atelierul din ICECHIM. Costic nu tia
carte, deci nu putea citi sau s se exprime prin desene
tehnice. În general constatasem cu timpul c meseria ii nu
tiu i nu au r bdare s citeasc desenele tehnice deoarece
algoritmul lor de gândire fiind profund nu folose te un
formalism de suprafa la nivelul con tientului. Asta m-a
f cut s adopt în scurt timp un limbaj mult mai explicit i
sugestiv cu ei. Costic avea ceva aparte, el nici nu tia s
se exprime verbal; era un fel de Quasimodo hidos,
coco at, cu degetele noduroase i murdare mereu
încle tate diform pe diverse scule care î i d deau impresia
c fac parte din mâinile lui (ca omul-foarfec ). Costic
f cea din tabl suprafe e de o complexitate greu de
exprimat în desene tehnice. De multe ori st team i-l
priveam cum realiza burlane cu îmbin ri complicate,
coturi, treceri de la diverse diametre i forme. Era ca un
somnambul mai tot timpul, de aceea nu l-am v zut
niciodat stând la taclale. Era luat în b c lie de ceilal i
meseria i; de obicei nu-i lua în seam , uneori se inerva i
reac iona ca i Quasimodo cu r cnete nearticulate. M
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apropiasem de el ca de un câine vagabond care te simte
lâng sufletul lui într-o lume ostil .
În buc t ria noastr erau des aburi, mai ales dup ce
soacr -mea i-a început cariera de bunic , astfel c pere ii
erau mai tot timpul uzi. Cum aragazul era lâng fereastr ,
m gândisem s fac o hot cu ie ire printr-un ochi de
fereastr . Hotele erau lucr ri frecvente pentru Costic i
chiar dac nu st tusem niciodat s privesc în întregime
modul de confec ionare, mi se întip rise subliminal
imagini disparate care s-au completat în subcon tient.
Acestea au dus la formarea unui proiect care s-a
materializat în scurt timp dup ce am pus ochii pe ni te foi
de tabl de dimensiuni potrivite i u or de t iat (vizitam
des fier riile). A a se face c într-o sear , când to i s-au
culcat, am reu it s fac întreaga hot cu burlanele de
evacuare în aproximativ 2 ore în stilul lui Costic , adic
f r nici un desen i cu efort incredibil de mic. Mult timp
am analizat aceast realizare, care de altfel s-a repetat ca
stil de multe ori.
Costic avea o postur de coco at, de i nu avea nici un
defect anatomic. Goldenberg - fostul meu coleg de clas ,
avea dese momente când voia s - i exprime vreo idee, nui g sea cuvintele, se enerva i se schimonosea. Cu timpul
ajunsesem s identific de la distan oamenii prin modul
de mers care exprim modul de gândire. În cartierul
Domenii, unde am locuit 33 de ani, remarcasem un b iat
din vecini de aproximativ 16-20 de ani care avea perioade
când mergea ca i când ar fi fost chiop. Dup mult timp
am aflat c b iatul era „bolnav cu capul” i avea crize.

Eram convins c trebuie s m sori permanent pentru a
cunoa te. Nu vedeam alt cale. La baza acestei atitudini

era i amprenta pe care tata a a imprimat-o: era un tip
intolerant i dur începând chiar cu el însu i. Calorimetria
mi s-a p rut chiar din prima zi de serviciu instrumentul
universal c ci orice proces de transformare era înso it de
un efect caloric. Am tot stat s -mi aduc aminte de unde mi
s-a tras fixa ia asta cu calorimetria i am constatat c a fost
o convingere spontan la nivel con tient, dar care avea
r d cini într-un fond informa ional crescut ca un cristal pe
ideile calorimetriei din liceu asupra c rora meditasem
îndelung. Insistasem pe acest subiect, îmi f cusem deja
ni te dispozitive rudimentare [2] dar sensibile i
reproductibile. Am avut noroc aproape 10 ani de ni te efi
care mi-au dat mân liber fiind convin i c nu le zdruncin
pozi iile. Lucrurile erau ceva mai complicate: efii erau
într-un permanent conflict între ei, iar eu soldatul simplu
f r ambi ii de ef eram l sat în pace. Mi-a c zut în mân
o carte foarte bine scris [3] privitoare la istoria particulei
i în prezent se fac eforturi deosebite
neutrino.
(majoritatea inutile) în studierea acestei a a zise particule
(a se vedea internetul pe acest subiect). Citind cu mare
tiin ifice, sumare (”abstracts”)
aviditate articole
începusem s constat c o serie din preparativele
experimentale erau inutile în eviden ierea rezultatelor i
obi nuiam s le numesc „precau iuni inutile” dup numele
baletului cu r d cini folclorice. În aceast idee, neutrino
r mâne înc „fiica nest pânit ” a tiin ei contemporane,
dar ca i alte surate este o binefacere pentru armata de
oameni de tiin ! În cartea amintit erau atent parcurse
etapele studierii acestei „particule”, în special cele de
început care au fundamentat necesitatea g sirii unei
explica ii pentru neconservarea energiei i a impulsului
rezultate din experimentele de mare fine e la acea vreme
care ar tau spectrul energetic continuu al dezintegr rii
beta în special pe Radiu E [4]. Cu ajutorul calorimetriei
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[5,6] s-a putut determina cu precizie mare energia medie a
acestui spectru i cum era moda descoperiri particulelor
elementare, Wagner Pauli a propus neutrino ca particul
r spunz toare de furtul de energie i impuls [7].
Rezultatele calorimetrice reprezint de fapt eviden a
experimental principal privind acest efect energetic i
care în mod ciudat a fost i este neglijat de fizicienii care
au urmat. Toate lucr rile despre neutrino încep cu Pauli a
c rui idee, dar mai ales reac ia celor care l-au urmat i s-au
împotmolit în aceast idee, mi se pare un simbol al
degrad rii umanit ii. Am avut ocazia s citesc articolele
originale i am ajuns la concluzia, pe baza experimentelor
similare proprii, c de fapt neutrino este un efect energetic
inductiv [8]. Seria de studii asupra cuplajului amorfcristalin la o serie de polimeri în special la polietilene (PE)
a fost debutul carierei.
Din când în când mai r sfoiam Biblia i diverse comentarii
despre ea. Existau chiar în condi ii de dictatur , organisme
religioase foarte puternice prin modul de organizare i
finan are care propov duiau perceptele Biblice. Fiind
interesat s aflu descifr ri ale Bibliei, am încercat s
particip la reuniuni ale acestora. Mi-am dat seama c
nivelul era coborât la nivelul unei turme f r logic prin
repetarea mecanic a unor citate i rug ciuni, iar în spatele
acestor ritualuri se creia i se consolida o structur
piramidal tipic unui grup de interese. Recent am întâlnit
o interpretare a Bibliei pe care am studiat-o cu interes i
care m-a pus serios pe gânduri [9]. Venea din partea unui
om tân r neconformist, medic anestezist, foarte citit care
f cea conexiuni pe un material informativ foarte bogat.
Sigur a iritat reprezentan ii bisericilor i ai cultelor, c ci
ideile sale au fost respinse de la început chiar înainte
m car de a fi comentate. Acestea puneau în pericol
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institu iile biserice ti puternic structurate în ap rarea unor
interese de grup. Acela i lucru s-a întâmplat i cu Isus.
2.8 Cuplajul cristalin-amorf
Trebuia asimilat un material folosit în occident pentru
fitinguri de instala ii sanitare pe baz de polietilen
clorurat (PEC). Din analiza produselor finite originare
din materialele str ine rezulta c PEC era amestecat cu
policlorur de vinil (PCV) dar aveau o rezisten a la oc
foarte bun . Polietilena este un polimer cristalin care din
sintez rezult fie pulbere (de înalt densitate, HDPE deci
înalt cristalin) sau granule (de joas densitate, LDPE deci
mai pu in cristalin). Existau ni te mostre de PEC sub
form de pulbere care se tot compondau cu o gam larg
de PCV (cel mai r spândit i divers polimer la vremea
aceea i cred c i în prezent) i rezultau rezisten e foarte
bune la oc. Sintezi tii puseser la punct o instala ie de
clorurat în suspensie a pulberilor de HDPE indigene care
de i cu un con inut mare de clor, d deau rezultate foarte
proaste la oc. Ca responsabil al laboratorului de încerc ri
eram bombardat cu o gr mad de probe pentru încerc ri la
oc; se f ceau i schimburi, lumea era nervoas , se
trasaser de sus termene de rezolvare a problemei
deoarece era nevoie de acest material în construc ii în
cantit i mari. Chestia cu cristalinitatea polimerilor era
necunoscut atât sintezi tilor cât i tehnologilor care se
ocupau cu prelucrarea. Mai ales în febra creiat asta suna a
tiin de dragul tiin ei, fapt care se purta cei drept în
anumite colective. Cu câ iva ani înainte de treaba cu PEC,
f cusem un calorimetru în care eviden iasem topirea
fazelor cristaline în diverse tipuri de PE. Rezultatele le-am
prezentat la un congres [2]. Era prima ie ire în lumea
tiin ei, era ceva original dar nimeni nu vedea latura
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practic . De ce mai multe faze cristaline ? Asta a fost o
problem care mi-a declan at dorin a de a studia sistematic
i aprofundat morfologia cristalin a PE i care a durat o
perioad de aproximativ 10 ani. F r s urm resc neap rat
problema PEC am rezolvat-o i am depus un brevet pentru
acesta. Chestiunea s-a dovedit foarte simpl dup ce am
parcurs cu r bdare etapele pe care le-am men ionat mai
înainte. Chiar i cei care m chibi au i m luau ini ial în
b c lie spunând despre rapoartele mele c sunt
„panseurile lui Dr gan”, ajunseser s foloseasc
terminologia mea din aceste panseuri ca pe ceva foarte
normal. Clorurarea se producea numai în faza amorf a
HDPE iar PEC rezultat avea faza cristalin practic
nemodificat care-i sc dea rezisten a la oc. Mostra de
PEC str in avea cristalinitate aproape de zero. Pulberile
nu se deosebeau ca aspect deloc, de i în disperarea lor
responsabilii temei de cercetare i efii lor au cheltuit
timp, energie i bani pe analize microscopice ale
particulelor. Începuse moda microscopului electronic. Îmi
f cusem un analizor termodiferen ial (ATD - tot un soi de
calorimetru) care în aproximativ 15 minute d dea
termograma de topire a fazelor cristaline. Le-am ar tat
rezultatele i începuser s -mi acorde aten ie, dar nu m
consultau în ceea ce prive te modul de mic orare a fazei
cristaline. Era mândria unor oameni cu vechime care
trebuia s - i apere pozi iile fa de un nou venit. Din
rezultatele mele constatasem c prin tratamente termice
foarte simple aplicate pulberii HDPE înainte de clorurare
defectele din faza cristalin formau faze amorfe locale
care deveneau u or de clorurat sc zând astfel considerabil
cristalinitatea. Le-am cerut o mostr de HDPE pe care am
tratat-o termic iar dup ce au clorurat-o a rezultat un PEC
similar celui str in.

Problema tehnologic era rezolvat , dar rezultatele mele
mi-au ar tat alte noi fa ete ale fazei cristaline, i anume
precipitarea coerent a defectelor cristaline în fazele
amorfe locale, proces cu propriet i inductive similar
efectului neutrino. Pe scurt problema se prezenta cam a a:
f cusem un calorimetru „de c dere” prin care o prob de
PE era termostatat ini ial la o temperatura apropiat de a
camerei i transferat prin c dere liber în calorimetrul
termostatat la o temperatur apropiat dar sub punctul de
topire a fazelor cristaline la care precipitarea defectelor se
producea rapid trebuind s apar ca un proces exoterm
(specific form rii structurilor) sau endoterm (specific
distrugerii structurilor). În realitate ap rea un proces
endoterm (normal deoarece proba se înc lzea) dar acesta
era unimodal ca pentru o prob inert care nu sufer o
transformare. Pentru a vedea efectul precipit rii repetam
experimentul cu aceea i prob tiind faptul c acesta era
ireversibil. Rezultatul era identic, adic aceea i endoterm
de aceea i m rime dat fiind c în „runda” a doua proba
devenise chiar inert . Era ca i când nimic nu s-ar fi
produs, dar prin ATD se putea vedea clar diferen a de
structur : faza cristalin era puternic modificat prin
splitarea endotermei de topire. Denumisem cele dou
calorimetre IN VIVO i respectiv IN VITRO, relativ la
procesul de precipitare a defectelor. Cu convingerea
existen ei elementului indictiv am f cut experien e cu mai
multe probe simultan, astfel c am ob inut rezultate
concludente privind influen a reciproc a probelor care se
transform simultan [8]. Aceste experimente repetate de
nenum rate ori pe nenum rate probe au reprezentat
punctul de plecare pentru dorin a de a explica acest „furt”
de energie care fundamenta efectul inductiv. Probabil c
Pauli ar fi spus din nou c este o particul .
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Cuplajul cristalin-amorf mi s-a ar tat ca un fapt foarte
important în explicarea comport rii unei game largi de
materiale: de la monocristale la materiale amorfe. Practic
orice material (chiar gaze) sufer în timp o separare a unor
faze care interac ioneaz reciproc. Acest proces de
„îmb trânire” poate fi accelerat, în general modulat de
diverse poten iale. Exist în literatur multe date
experimentale care eviden iaz acest fenomen i pe care
le-am luat în considera ie i comparat cu cele ob inute de
mine. Dintre acestea mi s-au p rut deosebit de importante
studiile calorimetrice asupra unei game largi de materiale
amorfe efectuate de Wunderlich i studiile de difrac ie la
unghi mic efectuate de Hosemann pe o gam larg de
materiale în stare solid i topit (am nunte în lucr rile
deja citate). Reie ea un lucru interesant: centrii de
cristalizare, în general de separare a fazelor, erau prezen i
chiar în faza de topitur . Ace tia se orientau pe liniile de
forfecare pentru cazul în care topitura era supus unei
curgeri laminare unidirec ionale i amplificau procesul de
separare. Majoritatea tehnologilor pe care i-am întâlnit i
care aveau totu i o experien în prelucrarea materialelor
nu observaser acest lucru în îmb trânirea pieselor
ob inute prin extrudare i care putea fi eviden iat prin teste
de coroziune.
În august 1981 am participat la o coal de var „Ettore
Majorana” în Trapani (Sicilia) privind cristalinitatea unde
am cunoscut pentru prima oar oameni de tiin de
diverse vârste i calibre din multe centre universitare din
lume. Am stat în camer cu un chinez cam de vârsta mea
stabilit în Memphis, Tenessee, baptist convins care se
ocupa ca fizician de cristalizarea unor metale într-un
laborator universitar. Într-o zi când vizitam localitatea, am
remarcat gratiile metalice de la o fereastr corodate de
i cald din zon . Imaginea era a
umezeala salin

fasciculelor de pagini dintr-o carte u or deplasate
eviden iind astfel straturile separate prin cristalizarea
orientat de laminare sau forjare. I-am ar tat chinezului
care ar fi trebuit s în eleag fenomenul, îns dup cum a
reac ionat nu prinsese poanta.
Un fenomen similar l-am experimentat recent când am
încercat s lipesc fisura din eava de plumb din subsolul
casei. Instala ia de ap a casei este din plumb. De fapt este
un aliaj plumb-cositor, iar prin extrudare se formeaz
centri de cristalizare pe suprafe e cilindrice concentrice pe
axa evii. Dac pentru o eav de plumb proasp t tras
punctul de topire al aliajului apare ca unic fiind o
combina ie între punctele de topire a celor dou metale
pure, în cazul evii de plumb pe care am încercat s o
lipesc prin cositorire s-a întâmplat ca din eav s înceap
s curg pic turi de cositor înainte ca cositorul din bara de
lipit s se topeasc . Chiar i cositorul din bara de adaus
este tot un aliaj cu plumb dar în cantitate mai mic decât în
eav , îns fiind un aliaj proasp t i neorientat are un punct
de înmuiere peste cositorul pur care se separase în timp
din eav . Ob inusem ceva foarte interesant încercând s
lipesc eava: curgeau pic turi de cositor pur r mânând
straturi cilindrice concentrice de plumb purificat, similare
unui foietaj.
Fenomene similare de separare am eviden iat i în lichide
supuse forfec rilor. Un exemplu deosebit pentru care am
dedicat mult concentrare a fost apa. Consider important
pentru o mare categorie de oameni care vor citi aceste
rânduri, s precizez unele aspecte ale apei.
Apa în stare lichid este ca orice material un sistem
compozit, adic format în principal de o faz „cristalin ”
(ordonat , cu densitate mai mare decât valoarea medie
m surat de obicei i greu de modificat structural) i o
faz „amorf ” responsabil de amestecul cu alte substan e.
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În cazul dizolv rii unei substan e în ap , chiar la
r mâne
concentra ia de satura ie, faza cristalin
nemodificat . Ca în cazul oric rui sistem compozit
(multifazic), între cele dou faze exist tensiuni mecanice
care la apa pur sunt de ordinul 600 MPa ! Aceste tensiuni
pot cre te considerabil prin suprapunerea unor tensiuni de
forfecare, adic prin curgere. Dac se dizolv în ap o
anumit substan , aceasta se concentreaz la interfa a
celor dou faze i va fi supus astfel unor forfec ri foarte
mari care pot modifica structural aceast substan .
Osmoza, capilaritatea, curen ii de convec ie care exist de
obicei în ap în urma gradien ilor de temperatur , produc
astfel de procese. O categorie foarte important de procese
produse în ap , existente în special în sistemele vii, sunt
transmuta iile nucleare ce se produc în special în aceste
domenii de cuplaj amorf-cristalin. Un exemplu care
demonstreaz u or pentru toat lumea acest gen de
procese, este apari ia calciului acolo unde nu exista:
embrionii î i produc calciul necesar sistemului osos;
recifele de corali sunt adev rate fabrici de calciu; în apa
purificat apare în timp calciu iar prin fierbere
concentra ia de calciu cre te datorit curen ilor de
convec ie. Faptul c un organism are o deficien sau din
contr surplus de calciu, se datoreaz dezechilibrului în
vehicularea apei în esuturi.
Atomii de H i O din care este format apa, sunt
elementele de baz din care se pot forma orice alt atom.
Exist reguli de selec ie care stau la baza form rii
diverselor nuclee prin reac ii succesive i la care particip
i alte condi ii de mediu. Calciul este elementul care se
produce cel mai u or ap rând ca un poluant natural prin
depozitele mereu crescânde în ciclurile biosferei.
Ne putem întreba dac aceste procese sunt posibile i în
sens invers, adic din calciu s ob inem ap . În mod sigur

DA! Exist chiar dovezi în acest sens i sunt grupuri de
oameni care folosesc în mod curent aceast surs de ap .
Nu sunt popularizate, ca multe alte fenomene similare, din
cauz c îi dep esc pe cei care sunt numi i autorit i în
materie de tiin . De fapt ace tia nu au înc limbajul deci
i nici „softul” mental necesare pentru explicarea acestor
fenomene. Exist o pr pastie („gap”,lb. englez ) între
limita superioar a posibilit ilor actuale mentale (statistic
vorbind) i lumea acestor fenomene. Am urm rit un film
documentar realizat în Anglia privind cercurile i desenele
ap rute în lanuri de cereale cultivate pe câmpuri din
aceast ar i ap rute în intervale de 10-30 minute.
Comentariile oamenilor de tiin din topul vremii p reau
c sunt ale unor surdo-mu i care încercau s „vorbeasc ”
despre ni te fenomene bizare care-i speriaser r u de tot i
pentru care nu cunosc înc no iunile.
Cuplajul amorf-cristalin merit o mai atent cercetare
pentru (i) a utiliza mai eficient uria a energie acumulat în
special în rezervele de ap i (ii) a se stabili legile
conversiei energiilor mai subtile spre informa ii pure f r
suport material i energetic cum se întâmpl în cazul
remediilor homeopate.
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2.9 Principiile topoenergetice

temporar; (iii) experimentul trebuia s asigure condi ii
standard pentru a putea stabili comportarea unei probe dar
i pentru a compara comport rile mai multor probe între
ele; (iv) procedura complet cuprindea experimentul prin
care proba era supus la o perturba ie de tip treapt a
poten ialului (notat generic cu U) care guverna procesul i
la care se urm rea r spunsul temporal din care se puteau
m sura ni te parametri specifici temporali (PST) care
satisf ceau o ecua ie cinetic universal de forma:

Ca un f cut, am g sit citate 3 articole în care ni te
americani [10] încercau s explice fenomene de transfer de
mas i energie în sisteme aflate în transformare, prin
modelarea acestora similar circuitelor electrice cu
componente elementare de tip rezistiv, capacitiv, inductiv,
etc. Între timp aprofundasem termodinamica de
neechilibru care nu-mi rezolva problema. C utam în
literatur tratarea relativist a termodinamicii. Se b tea
toba cu relativitatea i cu termodinamica în mod separat,
dar cele dou nu le-am întâlnit niciodat împreun . În ceea
ce prive te teoria relativit ii în stil Einstein, am încercat
intens o perioad s o pricep în ideea de a-i vedea
utilitatea. Electrodinamica a fost singurul curs din
facultate în care a fost tratat aceast teorie din care nu
reie ea decât modific rile dimensiunilor i a perioadelor
de timp pentru deplas ri cu viteze apropiate de viteza
luminii a observatorului, în rest nimic concret.
Le-am scris autorilor i cerut articolele, le-am citit cu
aten ie, le-am rumegat. Deja de la al doilea articol o
luaser razna i mai departe am v zut c nu au mai mers,
îns ideea mi-a pl cut i am început s modelez circuitele
energetice ale celor dou calorimetre i am ob inut o serie
de ecua ii cinetice în aproxima ia cuplajului pur disipativ
[11,12] a c ror semnifica ie am aprofundat-o i aplicat
ulterior la o gam larg de procese de transformare. Ce
concluzii am putut trage: (i) circuitul energetic asociat
unui sistem în transformare este suficient a fi descris
numai temporar, spa iul fiind inclus în componentele
constitutive cu comportament elementar; (ii) orice sistem
în transformare devine un sistem compozit deoarece
efectele energetice apar ca interac ie a cel pu in 2
componente a c ror transfer energetic difer prin sistemul

unde parametrii (n,m) definesc comportarea de grup
(filogenia) probelor (sistemelor) fa de sistemul de
m sur în care au fost testate; (vii) filogenia sistemelor
testate poate fi extins la nivele superioare astfel c toate
valorile rezultate începând cu cele de baz experimentale
(PST, U), parametrii ontogenici (N,M,Uo) i cei filogenici
la diverse nivele, formeaz o banc de date interconectate
într-o structur piramidal [13].
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ln PST = N* ln |U – Uo| + M

(1.1)

unde ln este logaritm (de preferat aceea i baz pentru toate
experimentele), Uo este o m rime de prag sub care sau
peste care (func ie de sensul de aplicare a perturba iei
treapt ) se produce procesul; (v) parametrii (N,M,Uo)
sunt o m sur a componentelor în interac ie i definesc
comportarea individual (ontogenia) sistemului fa de
sistemul de m sur considerat; (vi) pentru probe testate în
acelea i condi ii i ale c ror procese de transformare au
aceea i natur dar sunt de amploare diferit (difer
raportul între componentele în interac ie), exist o rela ie
de filogenie
N = n*M + m

(1.2)

În acest stadiu am observat c experimentele mele din
lumea material , care de fapt plecau de la proiecte
mentale, m ajutau s ob in informa ii despre aceast
realitate material i se desprindeau progresiv de materie
pe m sur ce urcam pe filogenii superioare i deveneau
astfel informa ii pure. Lucrurile stau la fel pentru orice alt
individ: experien a zilnic la nivel con tient se desf oar
dup proiecte mentale furnizându-i informa ii din ce în ce
mai condensate care se sedimenteaz în subcon tient ca
i purificare
rezervor provizoriu prin structurare
progresiv corespunzând conexiunilor reciproce filogenice
„peste” informa iile deja acumulate anterior. Proiecte
mentale exist permanent, nu tot timpul la aceea i
intensitate, chiar i în somn, c ci gândul nu poate fi oprit
u or; dar ATEN IE ! poate fi oprit. De exemplu frica ne
poate bloca mintea uneori ireversibil. Ce se întâmpl cu
aceste informa ii mai departe?
Remarcasem urm toarele aspecte importante: informa iile
numai într-o
exist i f r un suport material, îns
conexiune puternic ordonat . Pe undeva era o remarc a la
gâg , c ci nu avea sens o informa ie izolat . Era ca i cum
o informa ie de genul unor rezultate matematice le
recep ionezi f r a avea un abecedar al opera iilor care leau generat. Asta însemna c „observatorul” avea deja un
fond informativ înc de la na tere, mai degrab o
structurare („formatare”) a mentalului, pentru a descifra i
a completa „fi ierele” cu informa iile din experien a ce va
urma. Informa ia se structura sub forma unei piramide în
continu cre tere, având la baz datele primare ob inute
prin experien a primar pur material , purificându-se
progresiv spre vârf [13]. Problema devenea în a g si
r d cina acestor informa ii pure. Îmi creiasem imaginea c
informa iile rezultate din experien a individual se scurg
prin subcon tient într-un rezervor mai profund care urma

s nu poat fi distrus de nimeni i de nimic. Totu i,
informa iile pot circula în ambele sensuri. Concluzia era
c acest rezervor final (sigur erau mai multe trepte de
stocare i ordonare a informa iilor) putea fi unic i infinit.
Aceast con tiin universal (CU) ar fi trebuit s fie
izvorul tuturor lucrurilor. Mândria personal i egoist de
a fi descoperit roata, focul, electronul, neutrino, i alte
m rgele precum g ina babei din poveste pe drumul
cunoa terii individuale, sunt copii palide i incomplete ale
informa iilor deja existente în aceast banc de date
perfect structurate i infinit a CU. Urma astfel c moartea
corpului material însemna de fapt încheierea unui ciclu de
evolu ie de completare a „rezervorului personal de
informa ii” asociat spiritului indestructibil.
Mai era un aspect important al experien ei individuale.
Toate aceste experien e aveau rezultate bune sau pozitive
care ar fi avut un bine meritat loc în structura CU?
Polaritatea „bine-r u” sau „pozitiv-negativ” a
transform rilor din via a material este un aspect
fundamental în evaluarea informa iilor experimentale i
care a fost eviden iat de la început în principiile
topoenergetice [14]. În cazul în care rezervorul personal
de informa ii con ine rezultate neconfirmate de CU, acesta
nu- i va putea g si locul în CU, ceea ce ar corespunde
no iunilor de rai i iad folosite în vorbirea curent .
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2.10 Îndemânarea
Începusem s realizez importan a fundamental în
cunoa terea realit ii, a dobândirii, perfec ion rii i
exers rii permanente a ceea ce numim în limbajul comun
„îndemân ri practice”. Totul pleac de la folosirea cu
dib cie în primul rând a mâinilor, dar i a celorlalte
sim uri, pentru a „palpa” continuu realitatea material

urmând ca aceste informa ii primare s fie analizate,
ordonate i purificate în piramida informa ional . M
comparam cu ceilal i pentru a stabili argumentele care
st teau la baza diferitelor atitudini fa de acelea i
fenomene. Observam egoismul la diferite intensit i în
aceste atitudini bazate pe principiul: ceea ce eu nu pricep
nu poate i nu trebuie s existe. Mai târziu am constatat c
acesta este de fapt mecansimul principal de autodistrugere.
Era ceea ce observasem de mult timp în experien ele mele
prin atitudinea mea câte odat chiar u or nesincer în
cunoa terea realit ii cu efecte „adverse”.
Experien a personal plecat de la palparea continu i
sistematic a realit ii creiaz o t rie interioar de
neînvins. De i niciodat nu i-am jignit pe cei c rora le
lipsea experien a ca baz a spiritului, a trebuit s rezist la
atacurile permanente ale multora dintre ace tia care
încercau s distrug ceea ce nu puteau i în final nici nu
doreau s priceap f când din asta o virtute. Interesant
cum se sim eau între ei aceste spirite g unoase,
încurajându-se într-un cor grotesc. În sinea mea tiam c
de fapt ei nu se lupt cu mine cum î i imaginau, ci se
autodistrug. Era ca i cum barcagiul împingând de mal cu
vâsla ar crede c face malul s se mi te. Am asistat la
multe astfel de autodistrugeri, unele cu urm ri fatale.
Un caz care nu l-am în eles imediat, dar mi-a fost
confirmat de profesorul Mihu, a fost cel al conduc torului
meu de doctorat – profesorul I.C. Petrea. Când m-am
înscris la doctorat la insisten ele tat lui meu, deja aveam
peste 20 de lucr ri (seria privind cuplajul cristalin-amorf i
fundamentarea principiilor topoenergetice). Profesorul
Petrea ajunsese eful catedrei de „Fizica Polimerilor” din
cadrul facult ii de fizic a Universit ii Bucure ti, în
principal pe talente politice: f cuse facultatea la ru i,
venise cu aptitudini de orator politic i în scurt timp a

ajuns eful organiza iei PCR, func ie pe care de fapt nu era
mare b taie în facultatea de fizic . Cât despre lucr ri
tiin ifice sau talente profesionale cam „zero lei, zero
bani”. Ceilal i cunoa teau situa ia. Cum se întâmpl de
obicei, Petrea nu s-a oprit aici, ci a început s -i sape pe
profesioni tii f r talente politice dintre care o parte au
p r sit ringul plecând în pribegie. De i chiar atunci
câ tigase dreptul de conducere de doctorat pentru care se
luptase din greu cu argumente palide, nu eram prea
entuziasmat în a m înscrie la el. Încercasem întâi la
profesorul Segal de la catedra de Chimie Fizic facultatea
de Chimie (Universitatea Bucure ti) care îmi cuno tea din
lucr ri i lucra în analiz termic i cinetic chimic . Îl
remarcasem ca o minte deschis specific unui om care
palpeaz direct realitatea: modest i citit. Încercasem apoi
la doctorul Gav t din colectivul bucure tean de chimia
polimerilor care ini ial f cea parte din marele colectiv al
profesorului Simionescu de la Ia i, i apoi s-a integrat în
ICECHIM. Când l-am cunoscut eu direct cu pu in înainte
de acest moment de integrare, de asemenea ca un om
modest i citit, s-a pensionat i am aflat c a fost referent
al lucr rilor mele publicate în Revue Roumaine de
Chimie. Din p cate era tot chimist i regulile universitare
nu permiteau astfel de „încruci ri”, deoarece pe diploma
mea trebuia s se specifice la modul general „doctor în
tiin e fizice”. Petrea m-a admis la doctorat pentru c era
începutul acestei cariere i nu avea mu terii, dar tot timpul
îmi ataca lucr rile în comisie (niciodat în prezen a mea),
de i sunt sigur c nici nu apucase vreodat s le citeasc .
Avea constitu ia unui om perfect s n tos, se îngrijea
mereu, nu se ostenea, nu pierdea nici o ocazie s serbeze
în catedra sa aleas pe sprincean , evenimente m runte
care s -i scoat în eviden calit ile de ef , la scurt timp
dup ce mi-am ob inut doctoratul a murit de cancer la
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stomac. Cred c nu exist o leg tur direct între mine i
eliminarea lui din lumea material , îns precis exist cu
faptul c nu avea nimic cu fizica, ci împotriva ei.
Pentru majoritatea era de neîn eles cum un ef, un titrat,
mai târziu doctor în fizic , era mai tot timpul în ateliere,
me terea, c ra materiale i aparate, dactilografia, i nu î i
exercita autoritatea de ef. Nu ar tam de loc a ef i pentru
cei ce nu m cuno teau eram confundat cu un meseria
oarecare. Mai erau câteva astfel de cazuri în ICECHIM. Sa încercat de câteva ori atragerea mea în activitatea
politic , dar f r succes.
Am întâlnit oameni f r nici o îndemânare practic în
specialitatea pentru care aveau atestate studii universitare
i postuniversitare. Primii „mon tri sacri” au fost inginerii
electroni ti cu care am tot încercat s perfec ionez diverse
aparate de laborator. Din cauz c erau multe centre de
cercetare-proiectare cu profil de electronic i am reu it s
cunosc mul i ingineri electroni ti, începusem s cred la un
moment dat c to i ace tia sunt la fel. Au urmat la scurt
timp inginerii proiectan i cu care am avut o experien
îndelungat i cel pu in la fel de trist . Apoi medici, juri ti,
etc. În ultimii ani am remarcat incompeten a ca fenomen
de mas în metrologie. Dup 1989 am cunoscut 3 ingineri
electroni ti pricepu i i pasiona i, de la care am reu it s
înv lucruri concrete.
Înc de la începutul carierei ajunsesem s -mi dau seama
de priceperea unui om dup cum ine în mân a scul ,
creionul, cum deseneaz o pies pe care o are în mân ,
cum estimeaz ni te dimensiuni f r a se folosi de
instrumente, dup cum î i exprim o idee, etc. Cum este
posibil: ca un maistru ef de atelier mecanic s nu aib
ubler ? ca un proiectant principal de subansamble
mecanice s nu cunoasc filetele i s nu poat distinge o
piuli M3 de M4 ? ca un „metrolog” cu func ie de

conducere în forul tutelar al metrologiei na ionale s se
întrebe dac metrologia este sau nu o tiin exact ? ca un
avocat una s promit clien ilor i cu totul altceva s
pledeze în instan ?
În august 2000 am fost invitat la un simpozion i coal de
în Sardinia pe tema nanotuburilor
i a
var
nanotehnologiei, manifest ri organizate de Laboratorul
Na ional de Fizic de lâng Roma într-o sta iune turitic
pe rmul m rii Mediterane. Spectrul de participare a fost
larg: de la personalit i de vârf ale fizicii mondiale pân la
tineri încep tori în cercetare experimental i teoretic . În
fiecare sear au fost banchete neformale în aer liber, am
purtat discu ii pe diverse teme de la preocup ri
profesionale pân la probleme de familie, nivel de trai,
urbanism, politic , etc. În general când ajung într-o
regiune departe de cas , seara inspectez cerul pentru a
identifica direc iile cardinale, astfel c mai tuturor celor cu
care am purtat discu ii le-am cerut p rerea dac tiu
direc ia nord sau sud a locului. Am constatat, ca i de alte
d i, c majoritatea b rba ilor „n-au busol ”. Dat fiind c
majoritatea erau fizicieni, i-am întrebat ce tiu despre
metrologia de la ei din ar . Fizicieni cu func ii de
r spundere în institute na ionale confundau metrologia cu
meteorologia. Un singur neam a tiut de PTB. Era pe la
35 de ani, ters i restras cu care nu apucasem s stau de
vorb , îns fusese atent la testele pe care le f cusem i la
reac iile celorlal i i a inut s m invite la un p h rel. Îl
amuzaser testele i mai ales rezultatele.
De i am avut unele dificult i în familie care ar fi putut s
m opreasc s particip la aceast manifestare, am aflat
din lista participan ilor pe care am primit-o înainte de
plecare despre participarea lui L. Vescan de la un centru
de fizic din Germania. Vescan (Toma) a fost asistentul
profesorului Novacu la electrodinamic . Nu-i mai tiam
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prenumele, îns îi p stram o amintire deosebit i doream
s -l întâlnesc. Aveam s aflu c de fapt era Lili, so ia lui,
pe care am rugat-o s -l aduc neap rat la banchet i pe
so ul cu care de fapt venise. Era aproape neschimbat fizic,
îns mult schimbat psihic: nu avea serviciu, era irascibil,
avea obsesia tinere ii glorioase. L-am identificat cu
multele cazuri de b rba i debusola i care creiau probleme
familiei prin neadaptare i pe care le întâlnisem în
„turneul” meu american din 1990. Acesta fusese unul din
alte câteva motive majore de dezam gire la contactul meu
cu America.
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Observam rapid cum principiile topoenergetice puteau s
explice comportarea oric rui sistem în orice condi ii de
exploatare i/sau operare. De exemplu cromatografia este
un sistem de m sur care permite prelucrarea timpilor de
reten ie conform acestor principii datorit derul rii
experimentelor conform procedurii universale impuse.
Identificarea componentelor separate se poate efectua mult
mai bine astfel cu informa ii structurale suplimentare. Din
p cate, atât colegii mei care lucrau în acest domeniu cât i
cei din centre mai serioase la care trimisesem o lucrare
experimental cu separarea pe diverse coloane de
cromatografie de gaze a unor amestecuri de n-alcani i
separat n-alcooli, au avut o reac ie de nep sare, unii de
respingere. Contactasem i firme produc toare de
cromatografe pentru a implementa sub form de program
de prelucrare a datelor. Era reac ia specific a unor egoi ti
care- i vedeau în pericol pozi iile academice câ tigate mai
mult prin lupte meschine. Aceea i reac ie aveam s o
întâlnesc în mod sistematic la congrese i întâlniri cu
ocupan ii unor pozi ii academice în diverse locuri din
lume. Deoarece respectivii nu aveau argumente tiin ifice
încercau s degenereze discu iile pe teme de atac la
persoan .
Un episod oarecum amuzant a fost cel în care un fizician
cu aproximativ 10 ani mai tân r decât mine (Chipar ) care
lucra pe platforma de la M gurele, a încercat în câteva
rânduri s m discrediteze în cadrul unor simpozioane care
se ineau periodic în ICECHIM. Era perioada 1985 dup
ce mi-am sus inut i ob inut doctoratul când teza a circulat
pe platform . Chipar folosea un stil agresiv f r
argumente în genul „nu exist a a ceva”, „complet gre it”,
etc. Era ca un copil obraznic i r sf at asmu it de „adul ii”

de pe platform s -mi smulg „juc ria”. Am putut s
folosesc acest episod la scurt timp în favoarea mea când,
invitat fiind s in o conferin la Hebrew University din
Jerusalem, securitatea m-a îndemnat s o trec pe lucrare pe
„tovar a” (Ceau escu). Am r spuns c nu pot face a a
ceva deoarece lucr rile mele fiind mai „tr znite” pot
atrage unele reac ii adverse precum cele ale lui Chipar .
Bineîn eles c nu am ob inut viza pentru pa aport.
Rezultatele ob inute i mai ales publicate, m f ceau imun
la aceste reac ii, în mod sigur i din cauz c nu am
urm rit niciodat ocuparea unor pozi ii de ef sau de
vedet tiin ific . Aceasta a derutat diverse grupuri care
urm reau s m atrag în capcane oferindu-mi satisfacerea
dorin ei de afirmare. A fost absolut esen ial modul de
lucru sistematic, continuu, disciplinat, deta at de
perturba ii externe, iar publicarea rezultatelor a avut rolul
în primul rând de a-mi ordona definitiv rezultatele i
semnifica iile lor. Excitarea orgoliilor chibi ilor a fost un
efect secundar nedorit de mine.
Rezultatul care mi se p rea cel mai important a fost cel de
redefinire a no iunii de mas prin rela ia direct cu timpul
fa de care se raportau procesele de transformare.
Începusem s caut în literatur cercet ri privind gravita ia
în corela ie în special cu tranzi iile de faz . Am g sit câte
ceva legat de tranzi ii lichid-gaz func ie de câmpul
gravita ional. Erau raportate numai rezumate scurte ale
unor lucr ri finan ate de armat f r s pot afla am nunte.
Totu i era ceva, dup cum îmi imaginasem, indiferent c
un proces de transformare poate fi influen at i/sau poate
influen a cîmpul gravita ional. Mai era i efectul inductiv
asociat sistemelor cu structur inductiv [8], astfel c am
efectuat experimente de coacere (annealing) a unor probe
de PEC pe epruvete cu simetrie cilindric orientate diferit
de câmpul gravita ional terestru
i supuse
fa
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2.11 Gravita ia

transform rii izolat (câte o epruvet ) i câte dou simultan.
Efectele influen rii reciproce i al orient rii în cîmp
gravita ional terestru au fost eviden iate analizând
structura epruvetelor dup diver i timpi de la declan area
procesului. Am repetat de nenum rate ori aceste
experimente i rezultatele exprimate în principal prin
factorul de cuplaj cristalin-amorf au fost net pozitive
privind ambele influen e.
Rezultatele au fost publicate în seria privind cuplajul
cristalin-amorf la polietilene (IV – 1976, reluat i în alte
lucr ri) i m-au convins asupra noii c i de cercetare a
interac iei gravita ionale i pentru identificarea a noi forme
i surse de energie.
A urmat o serie de demersuri la Consiliul Na ional pentru
tiin i Tehnologie – CNST. Responsabil în acea vreme
cu abordarea noilor direc ii de cercetare era un tân r
fizician Vamanu. Mi s-a r spuns oficial c trebuie s
prezint argumente i mi s-a cerut s propun o comisie pe
care CNST s o recunoasc pentru validarea i finan area
sus inerea
acestor cercet ri. Fiind perioada dup
doctoratului în care i-am avut în comisie pe profesorii
B rbulescu i Mihu care deja îmi cuno teau lucr rile
(efectuate înainte de doctorat), am apelat la ei. Deja erau
în vârst , i-am vizitat de câteva ori acas prezentându-le
chestiunea i am avut marea surpriz s se ofere imediat
pentru a m sus ine. A fost o reac ie la care nu m prea
a teptam dup experien ele cu ceilal i „oameni de tiin ”.
Mai târziu mi-am dat seama de ceea ce i profesorul Mihu
îmi spusese la un moment dat, c la vârsta lor nu mai au
ambi ii personale i erau în m sur s gândeasc liber i s
spun ceea ce gândesc. Oricum cei doi f ceau parte dintr-o
categorie rar de oameni care odat ajun i în func ii de
conducere promovau subalternii muncitori i cu ini iativ .
Îmi face pl cere s -mi amintesc c din aceast categorie

pe care occidentalii o numesc „open mind”, mai f ceau
parte i profesorii Theodor Ionescu („Teha ”) i Gheorghe
Br tescu. Pe to i ace tia eu i-am cunoscut a a la b trâne e,
probabil când erau mai tineri s fi avut un comportament
mai agresiv. Oricum, eu am cunoscut profesori efi de
catedr în vârst (p rin ii mei lucrau în mediu universitar
la Ia i) cu comportament dictatorial. Ace tia nu admiteau
ca subalternii s scoat vreo lucrare f r numele lor în
frunte, de i nu aveau nici o contribu ie i exista riscul s
fie compromi i ceea ce de multe ori s-a i întâmplat.
Comisia a fost acceptat de c tre CNST, s-a întrunit, iar
rezultatul a fost favorabil finan rii acestor noi cercet ri.
Înainte de aceast comisie, profesorul Gheorghe Cartianu,
eful catedrei de Radio i Telecomunica ii de la Institutul
Politehnic Bucure ti (mo Pas re, cum mai era poreclit), sa ar tat de asemenea interesat de lucr rile mele i a dorit
s stea de vorb cu mine. În acea perioad era pensionar i
era obsedat de comunicarea extrasensorial , convins fiind
c undele electromagnetice erau practic înc necunoscute.
Îmi spunea c toat via a s-a ocupat de antene radio, dar
practic nu cunoa te care este mecanismul acestora. Cât era
el de b trân i se deplasa cu mare greutate, a venit la
ICECHIM pentru a m sus ine în cercet rile mele.
Au urmat aproximativ 4 ani în care am sperat în ob inerea
unor aparate, a unui calculator i pân la urm am folosit
la maximum aparate recuperate de la casare sau nefolosite
în ICECHIM, cump rate de prin ar i mi-am f cut singur
diverse instala ii chiar de mare performan . De i am
ob inut o serie de rezultate importante (vezi mai jos), nu
am putut realiza ceea ce îmi propusesem. În paralel
publicam, iar lucr rile ap reau recenzate, despre care
colegii care ardeau gazul i m bârfeau, citeau în Current
Contents i nu- i explicau fenomenul. Pe baza acestora
eram invitat la diverse congrese importante pe diverse
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teme (chiar de cromatografie sau cinetic chimic ) de care
„speciali tii” nici nu auziser . Trebuie s men ionez totu i
c am avut i colegi interesa i de aparatele, metodele i
teoriile mele, care au apelat pentru diverse analize. Totu i,
formalismul topoenergetic înc nu a prins a a cum m
a teptam, fiind simplu i deosebit de eficient în ob inerea
de informa ii structurale. Aveam colegi îns , sunt sigur c
i mul i din alte centre din lume care „prinseser poantele”
mele, îns exist inevitabil orgoliu, iner ie i prejudec i.
Chiar mie mi s-a întâmplat s constat c atunci când
d deam peste publica ii din ri est europene, s am la
început o re inere. Convingerea mea este c experien a i
rezultatele ob inute de mine reprezint un punct
obligatoriu de trecere pentru întreaga umanitate. Sunt sigur
c o bun parte chiar a dep it acest nivel, astfel c ele
vor trebui s fie unanim recunoscute i de civiliza ia
terestr actual , chiar dac nu vor fi legate de numele meu.
2.12 B ncile de date
Cunoa terea realit ii în urma investig rii efectuate de
observator se reduce la creierea unor re ele de informa ii
(b nci sau baze de date) corespunz toare unor domenii
specifice. Cu ajutorul acestora, observatorul compar
permanent noile informa ii recep ionate. Românul spune
c „omul cât tr ie te înva ”, adic aceste re ele de
informa ii cresc, ordonându-se i purificându-se în mod
continuu tinzând spre unificare într-o re ea unitar .
Trebuie remarcat din nou c : (i) o informa ie nu poate
exista în mod izolat, ci numai în cadrul unei re ele; (ii)
informa iile nu sunt egale ca valoare (natur ), ci sunt
ordonate dup grade de filogenie într-o structur de tip
piramidal.
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Un exemplu lesne de în eles indiferent de nivelul de
preg tire, sunt b ncile de date specifice celor 5 sim uri
primare i anume ale gusturilor, mirosurilor, culorilor
(aspect), sunetelor i senza iilor tactile. În momentul în
care se transmit informa ii despre un material /substan
nou , aceasta este mai întâi definit prin cele 5
coordonate. De aici rezult i importan a fundamental a
experien ei personale. Un orb nu are banca de date
vizual , iar dac nu avem banca de date a sunetelor
instrumentelor muzicale nu vom putea în elege mai nimic
din descrierea unui concert simfonic. Românul mai spune:
„teoria ca teoria, dar practica ne omoar ” i „omul cât tie
atâta face”, adic omul va face ce a înv at din experien a
personal .
Principiile topoenergetice au fundamentat procedura
universal de ob inere a b ncilor de date privind
comportarea oric rui sistem în orice condi ii cu ajutorul
sistemelor de m sur . Modul lor de interconexiune prin
filogenii la diverse trepte de structurare permite
identificarea sistemelor fa de sisteme considerate etalon
(cu comportare standard) dar i optimizarea comport rii
prin modific ri ale sistemelor i/sau ale condi iilor (de
prelucrare, operare, etc.).
În cazul în care observatorul se limiteaz strict la cele 5
sim uri primare în investigarea realit ii, f r a apela la
sisteme de m sur , informa iile sunt stocate în fi ierele
deja existente ale mentalului s u. Problema r mâne
deschis în ceea ce prive te eficien a sistemelor de m sur
în evolu ia unui observator. Poate mai am nevoie de ceva
experien s pot r spunde la aceast dilem . Un lucru este
sigur: timpul este instrumentul principal în evolu ia
material a observatorului.
Începusem s public i chiar s brevetez aceste idei.
Reac iile au fost bineîn eles diverse dup chipul i
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asem narea spectatorilor. Câinii latr , caravana trece.
Important este c începusem s fiu invitat la congrese
interna ionale. Profesorul Kertes de la Hebrew University
(Israel) ini iase Comisia de Date de Solubilitate în cadrul
IUPAC i auzind de mine a insistat mult timp s m
cunoasc fie la întâlnirile IUPAC fie la CODATA. Deabea
în 1990 am reu it s particip la o Adunarea General
CODATA (Columbus, Ohio, SUA) i în 1992 la Adunarea
General IUPAC de la Hamburg (Germania). Profesorul
Kertes murise între timp de cancer la stomac, am reu it
doar s -i v d o fotografie i s aflu din necrolog c se
n scuse pe lâng Satu Mare dar familia se stabilise ulterior
în Budapesta. La aceste Congrese se jucau diverse
interese, iar ce încercam eu s spun nu se în elegea sau nu
se dorea a se în elege. România nici nu era membr a celor
dou organisme interna ionale, iar eu ca român nu prea
ie eam bine în poz . În ambele întruniri amintite mai sus
am fost martorul la ni te scene greu de digerat pentru ceea
ce credeam c ar trebui s fie o adunare de vârf a
savan ilor din lume. De exemplu la Columbus totul era
organizat în cadrul unui hotel de mare lux i accesul era
bine controlat. Un fotograf cu o asistent care manevra
blitzul, ambii tineri tot f ceau fotografii atr gând aten ia
prin blitz i mi c rile lor de balet. În hol pe un poster erau
expuse fotografiile, îns trebuiau pl tite pe loc i se
promitea expedierea lor acas (10 $/bucata !?). Ajunsesem
într-o fotografie cu un ungur foarte simpatic (era biolog,
un om modest i citit) ambii eram singurii reprezentan i ai
rilor noastre i descoperi i de c tre organizatori ca piese
importante ce ar fi detensionat scandalul româno-maghiar
din acea perioad care deja înconjurase lumea. Bineîn eles
c balerinii n-au sc pat ocazia. Am pl tit 10 $, dar poza nam mai v zut-o niciodat . Adresa i telefoanele de pe
cartea lor de vizit erau fictive. M tot gândeam la s racii

chinezi care pe lâng c erau mul i au f cut o gr mad de
poze la balerini. Ar crede cineva c organizatorii nu erau
r spunz tori de acest lucru ? Dup aceea am început s -mi
amintesc de figurile dubioase ale unora dintre ei cu priviri
iscoditoare ca de punga i care pl nuiau lovitura.
Dup Columbus am mai z bovit prin America la ni te
cuno tin e în Detroit, i apoi la New York la o cuno tin
mai veche din partea so iei mele (sora unei foste colege de
coal care imigrase de mult cu familia). Ambele surori
erau absolvente de fizic ale unor universit i cu renume
din America i speram c voi g si în sfâr it audien a
potrivit pentru g selni ele mele. De unde ! Sor -sa care
de fapt lucrase la Pentagon a fost împu cat de b rbatus u (fizician i el care nu se adaptase la nici un loc de
munc ), iar ea fusese disponibilizat prin desfiin area a o
serie de institu ii de cercetare care ardeau gazul. Ea era
istea i î i g sise loc la o universitate privat din Queens.
În discu iile noastre aducea vorba mereu de spionajul
tiin ific i tehnologic la care este supus America în
special de asiatici i voia s afle am nunte despre ni te
fizicieni români stabili i în America, dar pe care eu nu-i
cuno team. Aveau 3 fete mici g l gioase i plâng cioase,
se mutaser în casa tat lui ei care era mâhnit de toat
aceast situa ie, iar b rbatu-s u (tot fizician i f r
serviciu), mi s-a p rut cam icnit.
În curând aveam s m lecuiesc de congrese i întruniri cu
mare taif. Totu i trebuiesc men ionate câteva evenimente
importante din acea vreme.
Cuplajul amorf-cristalin la PE m-a ajutat s în eleg multe
alte lucruri. De exemplu produc torii de fibre i fire
sintetice reclamau neuniformitatea vopsirii acestora.
Mosoarele cu fibr sau fir rezultau de pe numeroase
posturi paralele unde de la topitura trecut prin filiere pân
la mosor urmau o serie de tratamente termomecanice a
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c ror parametri aveau mici abateri, deci i structurale.
Colorantul, ca de altfel to i aditivii i a a zisele umpluturi,
atacau doar faza amorf care de fapt acumula tensiuni
mecanice specifice acestor tratamente. Similar stau
lucrurile i cu lichidele, în particular cu apa. În general
exist 3 faze importante: (i) o faz amorf continu ; (ii) o
faz cristalin i în aceste domenii cristaline (iii) o faz
amorf local cu un anumit grad de coeren spa ial între
fragmentele cristaline. În cazul monocristalelor lipse te
prima faz . Memoria tratamentelor aplicate în general
materialelor (de natur mecanic , termic i/sau chimic )
este înregistrat în general în faza amorf local
intercristalin . În aceast faz sunt acumulate tensiuni
mecanice importante care pot produce o serie de procese
înc nestudiate (de exemplu de transmuta ii nucleare).
Produc torii solicitau o metod (rapid ) de selec ie a
mosoarelor de fir/fibr dup puterea de vopsire. Testul
termomecanic s-a dovedit cel mai eficient [15], îns am
constatat c de fapt produc torii nu aveau inten ia sincer
de a avea o astfel de metod care le complica via a. Totu i,
metoda a fost asimilat de unele laboratoare de control
calitativ uzinal din industria textil . Cu aceast ocazie am
constatat ce putere de selec ie are vederea omului. De
exemplu la schimbarea mosorului pe un tricot de aceea i
culoare, ochiul sesiza u or linia de demarcare ceea ce
aparatele sensibile i sofisticate nu puteau face asta decât
în condi ii speciale. De asemenea mi-au atras aten ia
propriet ile deosebite ale materialelor orientate cum erau
firele i fibrele. Se lansase în acea perioad fibrele optice
i m tenta s le studiez prin aceast metod foarte
sensibil .
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2.13 Solubilitatea - Homeopatia
În octombrie 1983, imediat dup întoarcerea din prima i
scurta mea vizit în Statele Unite (pentru un congres pe
teme de tiin a suprafe elor pe care de fapt l-am pierdut
din cauza icanelor pentru ob inerea vizei române ti), îmi
venise ideea de a face un calorimetru diferen ial pentru a
studia solubilitatea în ap a unor substan e [16]. Era o idee
de prin 1981 când la o coal de Var de la Erice pe teme
de cristalografie am întâlnit un tân r inginer de la INSA
(Lyon, Fran a) care- i d duse doctoratul studiind cinetica
de adsorb ie prin termoporometrie. Întâlnirea cu acesta mia adus aminte de Harap Alb care i-a ales din fundul
grajdului cel mai r pciugos cal care s-a dovedit arm sarul
fermecat. A a i acest b iat fiind bâlbâit era complet retras
i ters fa de marea majoritate a celorlal i obraznici i
g l gio i care „nimic n-aveau a spune”. Eu am preluat
câteva idei constructive din teza lui de doctorat, dar i-am
crescut considerabil rezolu ia i sensibilitatea folosindu-l
în regim izoterm (HRMC) i neizoterm (DSC) [17]. A fost
începutul unor experien e intense i foarte bogate în
informa ii pe o gam larg de sisteme din seria
interac iilor lichid-lichid i solid-lichid care au durat
i
aproximativ 8 ani. Cu aceast scul modificat
îmbun t it de câteva ori i completat de un dispozitiv
de m surat densitatea solu iilor apoase i cinetica
termomecanic de înghe -dezghe , ajunsesem s detectez
modific ri structurale foarte fine. De exemplu m amuzam
cu colegii punându-i s in în mâini ca pe un bulg re de
z pad un balon din sticl cu ap distilat sau alte solu ii
din care prelevasem ini ial o cantitate martor. La
amestecarea celor dou probe de ap în condi ii standard
rezulta un efect endoterm sau exoterm a c rei m rime era
dependent de puterea de „convingere” a respectivului de
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a modifica structura apei. Modific rile structurale ap rute
prin acest „tratament” se încadrau în formarea structurilor
supramoleculare prin leg turi de hidrogen deja cunoscute
în literatur , îns studiile topoenergetice, în special prin
HRMC, au eviden iat propriet i de o profunzime
deosebit prin piramida informa ional [16,17,20]. În
paralel cu acest calorimetru am conceput i realizat un alt
calorimetru original (am s -l numesc dup ini iale - ICFC)
bazat pe o idee care m rodea de mult vreme i pe care o
reg sisem ceva mai târziu într-o bro ur de cuget ri
tiin ifice a profesorului Kapitza. Multe din fenomenele de
interac ie a dou componente, dar i propriet i ale unui
singur component, le-am putut decela mult mai fin cu
acest calorimetru deosebit, în special modific ri foarte fine
ale apei. A intervenit perioada revolu ionar i de tranzi ie
prelungit i nu am apucat s public din aceste rezultate.
Sunt convins c va veni i vremea acestuia.
În acest moment mi-am amintit de homeopatie despre care
aveam unele informa ii acumulate subliminal f r s tiu
ini ial exact ce înseamn , astfel c într-o sâmb t din
toamna 1985 am asistat la o Adunare a Grupului Român
de Homeopatie din cadrul Academiei de tiin e Medicale
din România. Aici am intrat în leg tur cu o serie de
medici exalta i de aceast practic medical tradi ional ,
printre care so ii Chiril , Geo S vulescu, Bunge eanu, iar
pentru a m l muri mai bine ce înseamn de fapt
homeopatia din punctul meu de vedere, am tot audiat
rapoartele medicilor homeopa i în adun rile lor
s pt mânale. Am ajuns s aflu cu mare dificultate i dup
aproximativ 3 ani cum sunt produse dilu iile homeopate.
De i ap ruser multe c r i în acea perioad , nici una nu
explicita acest aspect. Exista ceea ce medicii numesc
Materia Medica – un fel de repertoar/dic ionar destul de
stufos pentru care Kent, un medic practician englez, era

considerat p rintele remediilor deja „standardizate” ce se
prescriu în diverse afec iuni. Cum s-a ajuns la aceste
remedii i de ce de exemplu o anumit dilu ie are (?)
mereu acela i efect farmacodinamic, este o alt poveste.
Pe mine m interesa mai întâi modul de ob inere al acestor
repetabilitatea
i
remedii
pentru
a
eviden ia
reproductibilitatea corela iei structur -propriet i fizice
tiind c compozi ia material (chimic ) nu define te în
mod univoc structura i deci comportamentul unui sistem.
Un exemplu care a devenit în ultimul deceniu emblematic
este carbonul care poate avea o infinitate de structuri.
Procedura de ob inere se referea în principal la
dinamizarea dilu iilor prin sucusiuni (flaconul cu dilu ia
era „b tut” într-un anume ritm pe un anumit suport destul
de dur dar care nu sp rgea flaconul). În func ie de
operator, interveneau i alte op iuni precum fazele lunii,
ciclul menstrual, anumite perioade ale anului, etc. Pentru
un nou sosit aceast tehnic sun a vr jitorie, i chiar este
dup p rerea mea. Am încercat i eu s fac astfel de
dilu ii, am luat i de la ei dilu ii i o perioad de timp n-am
reu it s eviden iez diferen e structurale care s se coreleze
cu efectele farmacodinamice pe care ei le considerau (nu
tiu pe ce baze) repetabile i reproductibile. Am ob inut
doar ni te rezultate aparent stranii la început privind
structura unor dilu ii alcoolice de Natrium Murriaticum.
Un rezultat ob inut oarecum accidental i care mi-a atras
aten ia prin aparenta lui absurditate a fost c dilu iile
nedinamizate pierd alcoolul u or având densitate mai
mic , iar cele dinamizate fixeaz alcoolul în structuri cu
densitate mai mare decât apa ! Ini ial am fost convins c
persoanele care efectuaser dilu iile au încurcat flacoanele
sau nu au f cut corect dilu iile. Am solicitat repetarea
dilu iilor i am repetat i eu de mai multe ori m sur rile
densimetrice i con inutul de alcool prin cromatografie de
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gaz pentru a fi sigur c
rezultatele sunt adev rate.
Experien ele ulterioare m-au f cut s în eleg mai multe
despre leg turile supramoleculare din faza amorf i la
marginile fazelor cristaline care pot explica mai bine
no iunea clasic de eutectic [17].
În 1987 am cunoscut-o prin intermediul doctorului Geo
S vulescu pe doamna dr. farmacist Aurelia Cristea,
profesor de farmacodinamic la facultatea de farmacie
Bucure ti. Tocmai se preg tea pentru un studiu privind
ac iunea farmacodinamic a dilu iilor homeopatice apoase
de Belladonna folosind ca receptori segmente de stomac
de obolan. Nu am reu it s asist la experimentele lor, dar
curios fiind am discutat îndeaproape cu domni oara
Simina – studenta care a lucrat efectiv atât la dilu ii cât i
la experimentele farmacodinamice. Acest studiu era
lucrarea ei de diplom i oricât am încercat i insistat s
r sfoiesc lucrarea, chiar dup câ iva ani, doamna Cristea
nu mi-a permis (!?), iar Simina de i era dotat i cu note
mari, nu a fost re inut pe post universitar.
Au fost efectuate dilu ii pân la 200 centezimal din
tinctur -mam alcoolic folosind apa distilat ca solvent.
Au fost testate mai multe serii de dilu ii normale
(nedinamizate) cât i dinamizate efectuate de doi
operatori. Am s enun pe scurt rezultatele raportate de
doamna Cristea i care mi s-au p rut cele mai sugestive:
(i) tinctura de Belladonna este un relaxant al mu chiului
neted al stomacului, îns dilu iile centezimale testate au
indicat în mod net i repetabil efectul oscilant relaxant i
contracturant func ie de ordinul dilu iei; (ii) apa distilat
dinamizat are un efect farmacodinamic net contracturant
fa de aceea i ap (din acela i vas) nedinamizat ca de
altfel i dilu iile nedinamizate (cu excep ia primelor dilu ii
care mai con in resturi din tinctura-mam ). În plus (iii)
Simina mi-a confirmat ceea ce constatasem i eu pe alte

dilu ii, c dilu iile înalte dinamizate eman miros de
alcool, ea constatând acest efect pân la ordinul 45
centezimal (!). Aceasta mi-a confirmat stabilitatea
clusterilor ap -etanol din faza amorf local observat
ini ial densimetric i apoi prin calorimetrie. Experimentele
HRMC (spectrul c ldurii de amestecare cu un developer
structural i c ldur specific ) efectuate de mine au
eviden iat ini ial rezultate disperse privind eventuale
modific ri structurale ale dilu iilor fa de apa-solvent, iar
ulterior prin separarea efectului fazei amorfe continue i
rezultatele ICFC erau mai repetabile. Începusem s m
conving c modific rile structurale în general pe orice
material, dar mai ales cele ob inute prin tratamente
succesive, sunt înso ite de informa ii care se purific
succesiv de suportul material al unor modific ri
structurale. Aveam s recunosc aceast idee ceva mai
târziu la Didier Grandgeorge prin exprimarea „spiritul
remediilor homeopate” [29].
În 1988 binecunoscutul imunolog francez Jacques
Benveniste a fost solicitat s fac un studiu in vitro privind
poten a imunologic a unor dilu ii homeopate folosind un
test standard. Rezultatele au ar tat c dilu iile homeopate
au într-adev r o poten imunologic important cu
rezultate repetabile, de i din punct de vedere chimic erau
ap pur . Lucrarea a fost expediat pentru publicat la
revista britanic Nature, unde i-a fost returnat autorului
pentru a reproduce experimentele i în alte laboratoare dat
fiind importan a rezultatelor. Benveniste a g sit înc alte
trei laboratoare din alte ri, el fiind bine cunoscut i
apreciat, astfel c lucrarea în final avea 13 autori i a fost
însfâr it publicat [18]. La scurt timp dup publicare
reac ia celor de la Nature, condus de un fizician Madox,
s-a transformat într-o adev rat vân toare de vr jitoare. Iau solicitat lui Benveniste acceptul pentru a-i vizita
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laboratorul, acesta de bun credin a acceptat. Madox s-a
deplasat cu înc doi geala i dintre care un psiholog i un
expert în scamatorii (!?) i imediat la întoarcere au
publicat un articol în care def imau experimentele lui
Benveniste ca fiind scamatorie [19]. Devenise clar pentru
mine c în spatele lor erau marii produc tori de
desfiin eze
medicamente care aveau interesul s
homeopatia sau m car s -i intârzie lansarea. Ulterior am
descoperit i în cadrul homeopa ilor, medici infiltra i care
urm reau acest scop. Chiar cea a în care se practic
aceast tehnic de vindecare las loc unor specula ii
demne de scamatorie. La asta se mai adaug i calitatea
uman a medicilor, astfel c m-am convins s previn pe
cât este posibil c utând s -mi cunosc cât mai bine propriul
organism decât s ajung pe mâna lor. Din observa iile
mele pe numeroase cazuri, am constatat la medici dese
perioade de comportament nesincer i dictatorial,
explicabil prin faptul c simt c nu sunt controla i, iar
pacien ii vin la ei în disperare. Un fenomen similar se
întâmpl cu preo ii, poli i tii, avoca ii, în general cu cei
c rora li se acord o autoritate: pierd autocontrolul i frica
de Dumnezeu. Totu i, am cunoscut cazuri când pacien i sau revoltat i au b tut medicii arlatani. Prin iulie 1985
când îmi prezentam la ICECHIM un nou aparat (VDC:
Visco Dens Calorimetru), S vulescu a dorit neap rat s fie
i el prezent. Nu a venit în prima zi când promisese, ci a
doua zi, îns desfigurat de o b taie crunt administrat de
o echip care-l a teptase pe lâng cas . Ceva similar p ise
i alt binecunoscut medic (Alexandru Ciocâlteu) i al ii
mai neînsemna i.
Într-o c l torie recent la Sydney, am g sit întâmpl tor
pagina de internet a Asocia iei Homeopa ilor din Australia
(AHA), i am fost curios s port o discu ie amical cu ei,
astfel c am scris un mesaj prin po ta electronic

pre edintei din zon . Dup aproximativ 3 s pt mâni mi-a
r spuns c pot s trimit spre publicare în revista lor un
articol despre lucr rile mele. În dou zile a fost gata ceea
ce numeam „1st Note” [20]. Dup o serie de insisten e ale
mele c tre editoarea revistei i a pre edintei, prima a
încercat s par c nu primise nici un mesaj de la mine
apoi c articolul nu are nici o leg tur cu homeopatia i c
trebuie s explic aceast leg tur prin ad ugarea unei
introduceri i a unor concluzii. Totul s-a oprit aici f r nici
o explica ie de la ei. G sisem pe internet i noua ocupa ie
a lui Benveniste, ni te articole i comentarii privind
memoria apei i comunicasem cu ace tia i James Sangster
(oficial al IUPAC i CODATA cunoscut în 1992 la
Hamburg) despre acest episod. Într-o c l torie spre
Melbourne am vizitat campusul ANU (Australian National
University, Canberra), unde m-am interesat în
departamentul de Fizic de laboratorul de calorimetrie.
Inexistent. Înainte de plecare din Australia am trimis copii
dup aceast not tuturor celor nominaliza i ca oficiali ai
AHA, profesorului Benveniste i lui Geo S vulescu.
Revenit în Bucure ti am inut s -l întâlnesc imediat pe
acesta din urm pentru a afla opinia sa. Era foarte revoltat
pe ceea ce scrisesem în acest articol. Am aflat cu calm i
r bdare c existau de fapt cel pu in dou motive ale acestei
furii. Primul privea interesul general al homeopa ilor
pentru care influen a mâinilor „spi erului” asupra dilu iilor
apoase ar fi însemnat destr marea „teoriilor” în care
credeau cu atâta religiozitate. În plus, S vulescu avea i un
motiv personal datorit faptului c am îndr znit s iau
leg tura cu AHA. Mi-am adus aminte, c se mai revoltase
odat c trimisesem o lucrare la un simpozion f r s -l
anun pe el (?). Mai mult, m-a îndemnat s dregem
împreun situa ia creiat acum de „1st Note” (care o fi
aia?), scriind eu un articol general asupra „teoriilor” mele,
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despre care el a început s se îndoiasc c sunt adev rate,
i s -l semneze i el ca apoi s -l trimit el la un mare
fizician în mare vog în Anglia. Mai avusese astfel de idei
i cu alte ocazii i i-am replicat ca i atunci ceea ce
consider c este valabil pentru oricinee în orice situa ie:
teoria reprezint purificarea i ordonarea unei experien e
esen ial personale, astfel c cei ce doresc s o cunoasc
vor trebui s o repete, iar dac cineva ajunge s cread cu
adev rat în ceva, are datoria s lupte pentru acel adev r. În
ceea ce prive te articolul, oricine este liber s - i exprime
p rerea.
Pe Geo S vulescu am avut ocazia s -l urm resc
îndeaproape la întâlnirea homeopa ilor din 1985
men ionat mai sus. De atunci s-a ar tat foarte interesat de
lucr rile mele i mereu m convoca s -i explic „fizica
apei”. În acest fel a devenit un subiect important în baza
de date a HuPoTest. Deoarece nu avea o baz
experimental personal , nu putea prinde poantele.
Constatasem cazuri similare la ICECHIM unde aveam
colegi care se frecau zilnic de probleme legate direct de
morfologia polimerilor, dar nu realizau semnifica ia
structural a termenilor pe care-i foloseau din cauza
superficialit ii i a lipsei experien ei personale. Chiar
dac S vulescu d dea mereu apropouri c suntem
„prieteni”, eu niciodat nu am folosit acest termen
deoarece nu l-am putut defini. De exemplu i Stoian,
colegul de clas , obi nuia s spun c suntem prieteni.
Înc înainte de a merge la coal , observasem cum copii
de prin vecini se grupau în „prietenii” care întotdeauna
degenerau în certuri i b t i. Mai târziu aveam s observ
tendin a oamenilor de a comunica „prietenilor”
dificult ile prin care treceau care la scurt timp deveneau
cei mai aprigi du mani numai prin simplul fapt c se

înc rcaser cu aceste „secrete”. Cunosc cazuri când ace ti
„prieteni” au fost lichida i din acest motiv.
Cu pu in înainte de a-l cunoa te direct pe S vulescu, s-a
întâmplat s -mi cad în mân un studiu clinic privind un
ser cu efecte antiinflamatorii i testat pe pacien i cu
afec iuni reumatismale. Studiul mi s-a p rut concludent,
de i reac iile oficiale erau negative, probabil datorit
naturii acestui ser (solu ii de ser sanguin de cal hidrolizat).
Peste câ iva ani am aflat întâmpl tor c firme cu renume
produc seruri similare din zer de lapte. Dup ce l-am
cunoscut i-am relatat acest fapt i mi-a spus c de fapt
autorul acestui ser este tat l s u care era medic
reumatolog. Întâmplarea face ca tat l vitreg al so iei mele
(Jenel), s -mi fi povestit c una din cumnatele lui era
bolnav de „reumatism la cap” i f cea ni te injec ii cu un
ser miraculos la un medic care avea cabinetul pe strada
C derea Bastiliei, exact unde locuie te acum Geo
S vulescu. Asta se întâmpla prin anii 1940. Din surs
separat am aflat c de fapt medicul autor era unchiul
acestuia care de fapt îl i crescuse i nu tat l. Important
este c , cu toate eforturile de a impune acest ser în practica
medical pe cale oficial , S vulescu nu a reu it, de i îl
folosea i îl folose te i acum f r aprob rile legale i se
pare cu bune rezultate luând în considera ie afluen a de
pacien i.
Serul de cal ca materie prim , este din ce în ce mai greu de
procurat i de prelucrat, astfel c S vulescu a început de
mai bine de 15 ani s fac dilu ii homeopate, iar
„dibuirea” dilu iei optime o face sau nu pe bie ii pacien i
care din cauza durerilor reumatice vin la injec ii i mai i
cotizeaz puternic. A apelat mereu la mine v zând c m
descurc în probleme tehnice i l-am ajutat în m sura în
care am putut (de exemplu i-am instalat un distilator
„curat” i l-am asistat tehnic în multe probleme conexe),
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dar am observat c el neglijeaz o serie de m suri de
igien elementar pe care le-a categorisit probabil în
„precau iuni inutile” datorit rutinei. El injecteaz
intravenos dilu iile centezimale din serul de cal hidrolizat,
ceea ce totu i prezint ni te riscuri pentru un „outsider” ca
mine. Am considerat c adoptarea unui instrument de
eviden iere a repetabilit ii dilu iilor i de selec ie pe baza
unor b nci de date este calea cea mai eficient de a avea
un control asupra procedurii sale. Nu a prins, nici la el,
nici la ceilal i.
Ini ial doctorul a încercat s fac afacerea pe baze riguros
tiin ifice i legale, îns a constatat repede de la colegii de
breasl c merge perfect i f r . În acest moment consider
c rezultatele sale sunt uimitoare prin faptul c are pacien i
i nu a avut accidente majore care s -i compromit
procedura. Mul i dintre colegii s i de breasl îl consider
un arlatan, iar cei care ar avea posibilitate s -l sprijine
ezit , chiar dac recunosc efectul miraculos. În mare parte
imagine intervine „invidia medicorum
în aceast
maxima”. În al doilea rând cred c convingerea doctorului
S vulescu este tirbit i din cauza interesului material
imediat, ceea ce amplific reac ia advers .

Un alt eveniment tiin ific important la care asistasem
destul de direct în aceea i perioad cu homeopatia a fost
explozia produs de raportarea fuziunii (nucleare) la rece
de c tre Fleischmann i Pons [21]. Ace tia de fapt aveau
în spate o experien îndelungat în interac ia electrozilor
platinici i solu ii apoase, iar aceast lucrare a pus în mare
dificultate pe cei care rodeau de zeci de ani i înc mai rod
bani buni de la guverne cu fuziunea la cald f r nici un
rezultat sau perspectiv . Drept pentru care domnul fizician

Madox, maistru de ceremonii la Nature, a mai scos de un
articol pentru a calma spiritele înfierbântate [22].
Întâmplarea face c efectul fuziunii la rece raportat de cei
doi autori s fi fost eviden iat prin calorimetrie, a a c mia atras aten ia, am citit articolul i rezultatele lor s-au
pretat de a fi interpretate pe baza principiilor
topoenergetice. Rezultatele mele mi-au ar tat clar c
datele experimentale au fost corecte i reale [23]. Totu i,
de aceast bomb au încercat s profite numero i
„func ionari de tiin ” care încercau s scoat bani de la
guvernele lor. În octombrie 1990 am participat la un
congres privind fuziunea la rece organizat de profesorul
Stevens Jones de la Bringham Young University (BYU),
Provo (Salt Lake City). Aveam o experien interesant
(date înc nepublicate) privind electroliza reprodus în
celule HRMC i generarea/stocarea de hidrogen cu
electrozi de paladiu. Mai era i fondul acumulat subliminal
privind procese de transmuta ii nucleare naturale produse
mai ales în sisteme biologice. Îmi c zuse în mân , ca din
întâmplare (ca s vezi !), cartea lui C.L.Kervran
(„Transmutations a faible energie”, Paris, 1972), astfel c
eram deja preg tit pentru a fi curios în mod con tient de
aceste fenomene.
Înc din iulie 1990 când participasem la Adunarea
General CODATA din Columbus, am luat leg tura
telefonic cu profesorul Stevens Jones i l-am rugat s
includ i scurta mea contribu ie privind prelucrarea
topoenergetic a datelor experimentale raportate de
i Pons. Aceste rezultate înt reau
Fleischmann
credibilitatea fenomenului. Reprezentanta de la National
Academy of Science (NAS) întâlnit la Columbus în iulie,
îmi tia lucr rile i m-a încurajat insistent s r mân în
America. Era o femeie la aproximativ 40 de ani originar
din Olanda cu o atitudine ferm care mi-a dat de în eles c
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2.14 Fuziunea la rece

au nevoie de oameni cu experien ca mine c ci guvernul a
fost nevoit s închid o serie de institu ii i s
disponibilizeze colective mari de cercet tori ineficien i. În
acest context erau privi i i adep ii („bealevers”) ai
fuziunii la rece. La Columbus am încercat s cunosc cât
mai mult lume i am invitat în camera de hotel diver i
oameni de tiin , manageri de institu ii i firme cu care
reu isem s discut, fie din ini iativa mea, fie din a lor.
Concluzia era c America era într-o perioad de recesiune
economic i criz intelectual . Oameni cu responsabilit i
i func ii importante deveniser ineficien i, iar situa ia nu
prea putea fi schimbat . Doamna de la NAS a insistat pe
lâng eful delega iei NIST s fiu angajat imediat la ei.
Acesta, un om în vârst i modest, a discutat cu mine i cu
oameni din delega ia sa pe care îi cam cânt risem dup
lucr ri i dup ce scoteau pe gur i am în eles la timp c
urma s lupt cu o ga c de oameni ostili.
În octombrie la BYU am g sit aceea i atmosfer : o armat
de cercet tori care încercau s ob in fonduri de la guvern
prezentând lucr ri în majoritate de genul „bla-bla-bla”.
Am remarcat îns urm torul lucru: am citit pe ner suflate
prima noapte cum am ajuns rezumatele tuturor lucr rilor
în care n-am g sit nici o referire la „coeren a structural ”
pe care insistasem eu în lucrarea mea, în schimb o serie de
conferin e au citat acest fapt f r a explica de fapt în ce ar
consta. Mi-am dat seama la un moment dat c grupul
organizatoric al congresului preluase în ultima clip
poanta din lucrarea mea. Aceasta nu a fost inclus în
program pentru c regia era deja stabilit , dar a fost o
mas rotund unde am reu it s -mi spun punctul de vedere
f r s fie îns consemnat. Eram destul de degajat, mai
ales dup ce observasem disperarea lor. Chiar la
deschidere l-am cunoscut pe profesorul Don Morrison de
la CERN (Centrul European de Cercetare Nuclear ). El de

fapt venise la mine revoltat de mineriadele din iunie 1990
fa de care eu eram cam al turi, în schimb am comutat pe
fuziunea la rece. De i la peste 60 de ani, era un tip iute la
minte i a urm rit la nivel mondial aceast problem
observând c fenomenul este modulat în timp i spa iu,
adic apare în mod oscilant. F cuse o statistic destul de
complet , a vizitat majoritatea punctelor de cercetare s se
conving de autenticitatea rezultatelor. Îmi spusese c a
g sit i cazuri de fraude pe care nu le-a luat în
considera ie. La închidere am întâlnit un profesor de la o
universitate din America care f cea cunoscut revista lor
(Fusion Technology) unde am hot rât s public
comunicarea ce o f cusem [23]. La scurt timp de la acest
congres am auzit c Stevens Jones a fost dat afar de la
BYU de i era o universitate particular . Se pare c
guvernul a avut ni te pârghii eficiente de a- i impune
punctul de vedere. În schimb japonezii au continuat
finan area altor congrese privind fuziunea la rece i chiar
cercet ri care sunt înv luite în mister.
Guvernul SUA a luat m suri dure de stopare a toc rii de
fonduri pe teme de cercetare fundamentate ob inute prin
laude reciproce în congrese organizate numai în acest
scop. De exemplu în Texas s-au investit sume uria e
pentru construc ia celui mai mare accelerator circular de
particule (mai mare i mai tare decât cel de la CERN).
Pentru a realiza ce sume urmau s fie cheltuite cu acest sac
f r fund voi men iona c acest accelerator însemna de
fapt un tunel toroidal cu sec iunea de 20-30 mp i
diametrul de câ iva zeci de km care trebuia s fie într-un
plan bine stabilizat, iar cavitatea trebuia ulterior men inut
timp îndelungat la un vid înaintat. La acestea se ad ugau
i dispozitivele anex
(supermagne i,
construc iile
generatoare Van der Graaf, sistemele de detec ie,
computere, personal,etc.etc.). Dac construc ia necesita
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eforturi uria e, utilizarea ulterior a acestei crea ii dep ea
orice imagina ie. Era ca un cal troian în rezervele federale.
Cred c dac SUA ar fi fost implicate într-un conflict
armat cu o supraputere terestr sau extraterestr nu ar fi
avut cheltuieli i pierderi mai mari. Totu i, lucr rile
avansaser i nu-mi este clar nici pân ast zi ce a f cut ca
guvernul s opreasc acest proiect. B nuiesc c Bush
(b trânul de la CIA) a f cut un târg cu cei care erau
adev ra ii autori ai proiectului. „Coinciden a” a f cut ca în
acea perioad s înceap primul r zboi în Golf dup care a
urmat un curs puternic ascendent al economiei SUA.
Este interesant s amintesc c dup ce m-am întors de la
congresul de la BYU am avut o discu ie cu cei de la CNST
pe tema fuziunii la rece tiind c înainte de 1989
finan aser aceast tem . Mi s-a spus c exist la Oradea
un colectiv al profesorului Teodor Maghiar (rectorul
universit ii de acolo) se ocup de acest fenomen. Am
luat leg tura telefonic cu el i-am spus c de in informa ii
recente i date personale originale. M-a invitat, le-am dat
documenta ia, ei nu mi-au spus absolut nimic despre ce au
lucrat, dup care domnul Maghiar mi-a întors spatele
spunându-mi c nu-i intereseaz nici o colaborare. La
alegerile prezinde iale din 1996 am aflat despre isprava
rectorului care a fost urm rit ca un cal breaz de ziari ti i
filmat introducând în urn zeci de buletine de vot.
Bineîn eles c a r mas în continuare un om respectabil.

Pe lâng homeopatie i fuziune la rece, trebuie s
men ionez înc alte 3 preocup ri (erau îns mai multe)
derulate în aceea i perioad . Subiectele erau legate de
personalit i din România pentru care acestea deveniser
ceea ce se obi nuia s se spun „o via pentru o idee”.

Este vorba de efectul de piramid pentru care la
concuren erau în principal 2 doamne cercet toare (una în
biologie, alta în materiale de construc ii), apa structurat
magnetic (profesorul Mânzatu) i efectul (Sorin)
Comoro an dup numele autorului. Acesta din urm avea
creiat un institut la Spitalul Fundeni care nu d dea
socoteal nim nui, dar mai avea ceva similar la San
Francisco chiar înainte de 1989. Comoro an asemeni
profesorului Mânzatu care m-a ag at odat pe strad f r
s fi avut vreodat vreo discu ie cu el, i mai târziu Geo
S vulescu, mi-au propus s m lanseze în lumea tiin ei cu
condi ia s trec sub autoritatea lor. Ei nu erau în stare s se
lanseze singuri i ofereau servicii de „impresariat
tiin ific”! Încercau i ei o cacialma dup cum v zuser , ca
i mine de altfel, pe la alte case mai „serioase”.
Toate aceste preocup ri însemnau de fapt cheltuieli
importante de la buget i care nu mi se p reau a fi
justificate pentru economia României mai ales în acele
momente. O mare parte din aceste cheltuieli erau dictate
de diverse manevre din str in tate. Un argument pe
în elesul tuturor îl reprezenta explozia de medalii de aur cu
care erau premiate inven ii române ti f r nici o finalitate.
Medalia ii reveneau în ar umfla i în pene i plini de
obr znicie cereau de la guvern tot felul de condi ii
materiale. Rezultatele de pân în prezent au dovedit acest
lucru. Totu i, „personalit ile” aveau sus inere din partea
unor grupuri de interese pentru care suportul bugetar se
ob inea ca i pentru proiecte similare din alte ri. Toate
congresele tiin ifice aveau ca scop ob inerea de fonduri
pentru anumite grupuri. Cine a mai auzit de exemplu
despre fuziunea la cald ? i totu i acest domeniu înghite
sume uria e.
Cele 3 subiecte au ajuns la mine direct sau prin
intermediari deoarece nu dispuneau de sisteme de m sur
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2.15 Preocup ri conexe

adecvate studierii lor, iar eu deja eram cunoscut prin
tehnicile experimentale i rezultatele privind structura
apei. Pe scurt, cele trei idei au fost preluate de respectivii
din diverse lucr ri mai pu in tiin ifice i urmau s le
verifice cu priceperea altora, iar ei dveneau mari savan i
de renume mondial. De exemplu Mânzatu scrisese în
i Tehnic ” despre
revista de popularizare „ tiin
basmele române ti care l-au inspirat în g sirea „apei vii i
moarte” la îndemnul „tovar ului” (Ceau escu), îns ca i
ceilal i nu avea datele i cuno tin ele necesare. Era ca i
când un copil începe coala cu clasa a 5-a.
Numai în cazul efectului de piramid asistasem i chiar
contribuisem la experimente, iar la celelalte dou subiecte
primisem probe pentru a fi testate. În toate cazurile m-am
implicat din curiozitate i nu am pretins nici un ban, iar
rezultatele mele erau concludente, adic probele tratate i
netratate aveau structuri diferite îns nu puteam s
comentez c ci nu cuno team istoria lor. Era o lupt nu a
cunoa terii ci a gloriei i egoismului similar cu cea dus
pentru PEC. Efectul Comoro an mi s-a p rut foarte
interesant i consta în urm torul fenomen: o reac ie între
dou componente este modificat dac unul sau ambele
componente sunt iradiate înainte de reac ie cu lumin
verde un timp multiplu de 5 secunde, chiar dac
componentele i sistemul reactiv stau în rest în lumin
alb normal . Dac se reprezint viteza de reac ie, la un
moment standard ales, func ie de timpul de iradiere, se
ob ine ceea ce se nume te o linie de baz i valori maxime
exact la perioade de timp specifice sistemului reactiv i
invariabil multiple de 5 secunde. Ca în toate cazurile în
care m-am implicat din curiozitate, în momentul în care
rezultatele mele au confirmat existen a acestui fenomen,
am c utat s -l sus in. Erau totu i ni te puncte slabe în
comportamentul lui Comoro an: (i) nu mi-a permis s asist

la iradieri; (ii) nu am în eles cum a ajuns el la acest
fenomen având în vedere c era medic; (iii) nu s-a ar tat
deloc interesat de rezultatele mele; (iv) mai tot timpul era
plecat în cele mai importante centre universitare din lume
cu motivul declarat de a atrage aten ia asupra efectului
s u. Cine pl tea toate aceste turnee ? – bineîn eles c statul
român; (v) avea u a deschis oricând la cuplul
preziden ial; de fapt intra i ie ea de acolo ori de câte ori
avea el treab , iar în prezent este academician. Ghici
ciuperc ce-i ? În 2000 am întâlnit la un congres un
profesor de la o universitate din Texas care-l cunoscuse i
era convins c este un mare arlatan. Poanta este c dup
ce i-am v zut lucr rile nici texanul nu era îngera .
Premiile Nobel sunt preg tite cu mult timp înainte prin
campanii agresive ale grupurilor de interese din spatele
fiec rui candidat, fenomen similar meciului pentru centura
de aur. În mod sigur i misterele homeopatiei vor fi
„dezv luite” de un astfel de candidat pentru care se duc
lupte aprige în prezent, chiar dac lucr rile de pionierat
sunt sistematic neglijate de grupurile de interese care deja
au ocupat locurile principale în tribunele marelui meci.
În iulie 1989 eful atelierului de proiectare al unei
i control m-a
întreprinderi de aparatur de m sur
convins s încerc m s facem HRMC în serie. Ideea îmi
surâdea, dar tiind poten ialul întreprinderii nu eram prea
entuziasmat. Pân la urm am acceptat c ci mi se cam
acrise de cercetare. În plus, reu isem pe banii lor s fac 2
drumuri în America, unul în Germania i altul la Moscova
la întrunirile pe care le-am amintit mai înainte. În
urm torii ani lucrurile au evoluat defavorabil i am luat
hot rârea s înfiin ez o afacere cu b nci de date. La
entuziasm st team înc bine.
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Dac ceva exist , acel ceva trebuie m surat. Altfel spus,
orice element perceput de observator în demersul s u de a
investiga realitatea, trebuie evaluat cantitativ. Orice
observator î i creiaz în cursul vie ii b nci de date
specifice celor 5 sim uri fundamentale, îns nu este
suficient. De exemplu banca de date a mirosurilor poate fi
oricât de vast , dar nu poate concura cu metodele
cromatografice care pot identifica calitativ (natura) i
cantitativ (amploarea) compu ilor din amestecuri
complicate. Metrologia este tiin a care stabile te
procedurile concrete prin care sunt efectuate aceste
evalu ri i ca orice tiin este în continu evolu ie. Exist
principii generale care se adapteaz la fiecare m rime
pentru care trebuiesc considerate fenomenele specifice. În
esen , metrologia este un domeniu al fizicii, deoarece cele
7 m rimi recunoscute unanim în prezent ca fundamentale,
apar in fizicii.
La începutul anului 1991 fusesem solicitat pentru
realizarea unui aparat de m surat densitatea la lichide. Miam adus aminte de lucrarea unui american de la NBS de
prin 1981 (National Bureau of Standards, actualul NISTNational Institute of Standards and Technology) care
folosea un plutitor cu un miez feromagnetic i un
electromagnet cu care m sura curentul pentru care
plutitorul era men inut într-o anumit pozi ie complet
scufundat. Ideea era par ial bun , deoarece citisem un
articol al unor japonezi din care reie ea clar cum câmpul
magnetic modific viscozitatea i densitatea, în general
structura lichidului. Eu am modificat sistemul i am folosit
un corp care era ini ial complet imersat i ridicat cu
ajutorul unui fir tras de bra ul unei balan e mi cate tot de
un electromagnet. Dac tot f cusem aceast instala ie mai

era pu in i se putea determina i viscozitatea m surând
timpul de parcurs al corpului imersat între dou repere
corelat cu for a de trac iune [24]. Pentru etalonare erau
necesare lichide etalon pentru viscozitate care de fapt
trebuiau aduse de la firme cu renume în domeniu i care
costau mult i aveau termen limitat de garan ie. Reu isem
s cap t succesiv finan are pentru 4 astfel de aparate pe
care le-am putut îmbun t i progresiv, îns nu erau înc
bine puse la punct. Colaboram cu doi ingineri electroni ti
de la care mi-am completat cultura în acest doemeniu, iar
în rest toate alerg turile le f ceam singur. Cu ocazia asta
aprofundasem problema viscozit ii i remarcasem înc de
la început c metrologia acestei m rimi este practic
inexistent la noi în ar . A a mi-am propus dup
aproximativ 10 ani s ini iez un laborator pentru lichide
etalon de viscozitate i densitate.
Pentru asta am c utat normele care stabileau etaloanele
fundamentale i citau lucr rile care raportau m sur rile
asupra acestora. Etalonul fundamental era considerat apa,
iar dintre toate lucr rile una singur era de baz i
publicat în una din cele mai prestigioase reviste de fizic
[25]. Am c utat prin biblioteci i în final am g sit revista
i articolul. Eu am dat aten ie ini ial instala iei care era
descris am nun it i dup experien a mea mi-am dat
seama c aceasta era bine pus la punct. Începusem s
adun materiale i s construiesc instala ia eliberând i
amenajând o camer la subsolul casei. În ideea de a estima
volumul de munc i experien a necesar în a m sura
viscozitatea cu exactitate mare, precizez c trebuiesc
„st pânite” câteva m rimi fundamentale cum ar fi
dimensiunile liniare, masa, timpul i temperatura. Totul
mergea bine pân aproape de final când începusem s fac
bilan ul instala iilor corespunz toare m rimilor pe care
trebuia s le m sor i s le controlez. Am f cut un program
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2.16 Metrologia – semne ale degrad rii

pe calculator pentru a preg ti calculul viscozit ii conform
ecua iilor folosite de autori i am considerat necesar s
verific mai întâi rezultatele raportate de ace tia. Surpriz !
Partea teoretic pe care o neglijasem pân atunci, era plin
de gre eli grosolane, iar rezultatele raportate într-un tabel
erau scoase din burt . Dou luni am stat cu creionul în
mân i în fa a calculatorului câte 10-16 ore pe zi pentru a
m convinge. De unde puteam s tiu c într-o revist atât
de prestigioas , o lucrare semnat de atâ ia autori, citat i
citit de atâtea colective de oameni de tiin drept
referin fundamental într-un domeniu atât de important
i dup atâ ia ani era o scamatorie? Cum puteam s m
simt dup doi ani de efort, cheltuieli i speran e care s-au
transformat în p c leal ? Tr iam din nou sentimentul din
copil rie când sim eam c to i din jurul meu comploteaz
o m g rie ascunzându-se de mine.
Tehnica experimental „pus la punct” de acest colectiv de
cercet tori (cunoscut deja în toat lumea tiin ific drept
„grupul de la Trondheim”, Norvegia) era folosit frecvent
i pentru s ruri topite. Fo tii mei colegi de la Institutul de
Chimie Fizic , scoteau lucr ri i teze de doctorat în serie
pe acest subiect, îns în acea perioad (1979-1988) nu m
interesa subiectul i efii de colective nu prea m
simpatizau (aveau i de ce). Când mi-am adus aminte de
ifosele lor în acest domeniu i am vrut s le vizitez
laboratoarele i s r sfoiesc din tezele de doctorat am aflat,
dup cum î i ascundeau „operele”, adev rata lor valoare.
În final reu isem s r sfoiesc câteva din ele. Cuvântul cel
mai potrivit pentru acestea: „maculatur ”.
Am luat leg tura cu catedra universit ii de unde erau
autorii pentru a încerca s aflu am nunte, eventual lucr ri
suplimentare. Din cei 6 autori numai unul era responsabil
cu partea teoretic (Knut Torklep), care î i g sise un loc
important la departamentul de cercetare a unei mari

companii de aluminiu, patru erau cu partea experimental
iar ultimul era eful catedrei. Domnul Torklep, care la
început era arogant i mi-a r spuns prin eful de catedr
„c precis este o gre eal în calculele mele”, începuse s mi scrie scrisori lungi, dar f r s -mi spun de unde a luat
ecua iile pe care le în irase în lucrare. Cei de la PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) care decretaser
mondial pentru
rezultatele Torklep drept referin
etalonul fundamental de viscozitate [24] s-au scuzat c ei
au avut inten ia s verifice aceste rezultate dar nu au avut
timp i posibilit i s o fac (!?). În prezent acest colectiv
încearc definirea viscozit ii cu viscozimetre de rota ie
(au editat i o serie de norme DIN), iar un colectiv de la
BNM-LNE propun c derea bilei în lichide newtoniene în
i un colectiv de
regim sta ionar [27]. Mai exist
metrologie din Japonia care nu mi-a r spuns la cererile
mele de lucr ri. Fac pe mecherii într-o problem
important a umanit ii pentru care ambi iile personale nu
ar trebui tolerate. Este clar c guvernele respective arunc
în vânt sume mari de bani pentru satisfacerea ambi iilor
unor personalit i vanitoase. Dup experien a mea,
sistemele de m surat viscozitatea considerate în prezent nu
in seama de defini ia acestei m rimi, i în special de
aproxima ia prin care se consider c lichidul ader perfect
la suprafa a corpului în mi care [28].
Am contactat laboratoarele de metrologie din diverse ri
care au preocup ri declarate în viscozitate i a unor mari
firme produc toare de lichide etalon de viscozitate: NIST
nu are preocup ri în acest domeniu, celelalte laboratoare
nu mi-au r spuns (în afar de PTB), iar firmele au luat
drept bun ce a decretat PTB. S-ar putea crede c a fost o
în elegere între ace tia pentru a favoriza ni te afaceri
foarte profitabile.
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Metrologia este un punct obligatoriu de trecere în via a
material . Faptul c toat activitatea mi-am bazat-o pe
observa ia direct i pe m sur ri a f cut s m conving de
importan a metrologiei. Din p cate aveam s constat pe
parcurs c rezultatele m sur rilor erau spulberate de
declara ii false. Rezulta din documente ceea ce impuneau
anumite interese. Din acest motiv am avut întotdeauna
du mani, chiar înainte sau f r s m pronun împotriva
acestui fapt. Cei care complotau emiterea unui document
care trebuia bazat pe probe practice i le-ar fi stricat
interesele dac erau declarate corect, m „sim eau”
imediat c nu sunt de partea lor.
Metrologia trebuie practicat cu instrumente de m sur
corect folosite, de aceea aceast meserie nu poate fi
practicat de oricine oricum. Totu i, un comerciant înva
repede cum trebuie folosit cântarul chiar în fa a clientului
pentru a fi avantajat. Rezultatele m sur rilor pot fi
puternic influen ate de operator, astfel c un procedeu i
instrument de m sur pot fi u or compromise de acesta.
Metrologul ar trebui s fie un func ionar public similar
scribului din perioada de glorie a civiliza iei egiptene. În
prezent se produc în mod curent gre eli în documente
juridice i notariale, iar metrologia nu mai este considerat
de facto o tiin , ci un serviciu public de emis documente
legale f r a exista posibilitatea de a se verifica juste ea
declara iilor con inute. Marea majoritate a cet enilor,
chiar a oamenilor de tiin , confund metrologia cu
meteorologia i nu cunosc rolul acesteia. La toate
întrunirile tiin ifice la care am participat i unde am
întâlnit reprezentan i de vârf ai tiin elor exacte, ace tia se
situau în aceeast pozi ie. Este o tendin lent dar
continu de desprindere de realitate i înlocuirea acesteia
cu ceea ce se dore te, tocmai datorit egoismului feroce
care st la baza mecanismului nostru de autodistrugere.

Egoismul apare ca un proces de îmb trânire a societ ii
care duce la separarea unor grupuri de interese, chiar
izolarea indivizilor, similar procesului de îmb trânire a
materialelor (a se vedea exemplul aliajului de cositor
prezentat mai înainte). Principiul „fiecare pentru el i
împotriva celorlal i” p trunde implacabil în fiecare col al
planetei.
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2.17 Despre ini iere
Am remarcat înc de la tabla înmul irii c matematica este
cel mai elocvent exemplu de informa ie pur perfect
ordonat . Acest ocean informa ional este viu prin modul
de a oferi solu ii c tre lumea material , dar i prin
conexiunile cu alte structuri informa ionale. Matematica
ofer solu ii care sunt exacte la nivelul informa iei pure,
dar prin transfer c tre lumea material devin aproximative
i se pot altera. De exemplu solu iile numerice ale unor
ecua ii sau chiar opera ii matematice simple sunt folosite
în lumea material sub form aproximat . La nivel
con tient omul lucreaz cu aproxima ii. Limbajele folosite
la nivel con tient pentru toate domeniile de activitate
folosesc aproxima ii pentru informa iile transmise, chiar
dac la nivel spiritual unde se afl r d cina acestora, ele
sunt exacte. Comunicarea telepatic se realizeaz la nivele
mai apropiate spiritului, astfel c precizia este mult
crescut . Scrierea vechilor egipteni i indieni aveau nivele
diferite de transmitere a informa iei, i anume unul
profund spiritual i cel lalt profan.
Cei care au elaborat proiecte tehnice folosind rigla de
calcul pot atesta acest lucru. Num rul este un exemplu
elocvent. Vom remarca mai întâi c acest num r are o
defini ie i propriet i care-l leag de un context
informa ional bine structurat. Ca informa ie pur

reprezint un num r practic imposibil de reprodus în plan
material, de aceea el este utilizat sub forma aproximativ
cea mai uzual de 3,14. În general este suficient de a
utiliza în calculele curente (din planul material) numerele
cu maximum 3 cifre semnificative a a cum o permiteau
clasicele rigle de calcul, astfel eroarea relativ este
cuprins în intervalul 0,1-1% (de exemplu pentru =3,14
eroarea relativ
este de 0,01/3,14 0,3%). Teoria
probabilit ilor are la baz tocmai aceast realitate
obiectiv a informa iilor aproximative la nivel con tient
unde transferul acestora trebuie asigurat pentru o gam cât
mai larg de entit i umane. Teoria probabilit ilor
opereaz cu „frunzele” copacului f r s mearg în
profunzimea acestuia. Pentru a afla valoarea unei m rimi
trebuiesc luate în considera ie un num r minim
semnificativ de date experimentale (frunze) ob inute în
condi ii de repetabilitate din care va rezulta o valoare
medie i incertitudinea de m surare. Concluzia: este inutil
s exprim m valoarea medie, care reprezint valoarea
observat , cu o exactitate mai mare decât o limiteaz
aceast incertitudine. Ini ia ii din lumea antic aveau
cuno tin de aceste solu ii, cu aplica ii în special în
construc ii originale, ob inute nu prin observa ii i
m sur ri (din frunze) ci prin ini ieri spontane i/sau din
proceduri de ini iere conduse de maie tri spirituali ce le
permiteau accesul direct la „oceanul informa ional” în care
î i aveau imersate r d cinile. Mai târziu aceste informa ii
au fost „vulgarizate” prin formalismul matematic.
Însu irea cuno tin elor matematice este o form de
ini iere care se practic în mas , îns este clar
diferen ierea dup nivelul de ini iere de care depinde
gradul de percepere a unor realit i. Un exemplu sugestiv
ar fi chiar scrierile academice eronate, teze de doctorat
false, documente tiin ifice i tehnice eronate, etc. care

trec neobservate de marea mas chiar a oamenilor cu
preg tire înalt atestat de distinc ii academice. Dar ce ne
poate mira acest lucru când „savanta de renume mondial”
(„Leana lui Z p citu din capu’ s(t)atului”, dup cum o
numea în monoloagele sale actorul Amza Pelea) de la 4
clase primare a s rit la doctor în chimie i numeroase alte
distinc ii interna ionale. În spatele acestor personaje se
joac interese de grup care risc a se compromite în
momentul în care persoanele preg tite pentru executarea
unor servicii refuz s „interpreteze partitura”.
În Egiptul antic se efectuau proceduri de ini iere de c tre o
categorie special de preo i în locuri speciale din Marea
Piramid . Ace ti preo i erau ini ia i la rândul lor de spirite
mai înalte nematerializate, cu acces direct la CU. Ini ierea
se baza de fapt pe transferul de informa ii din CU în
„fi ierele” deja existente (dar ini ial goale) în mentalul
subiectului. Interesant c acest transfer se efectua în
Piramid unde existau mai multe nivele de ini iere, iar
conform Procedurii
structura informa iei ob inut
Topoenergetice Universale se dovede te de form
piramidal .
Din na tere omul are o anumit structur a corpului fizic,
energetic i mental . Fi ierele mentalului se pot „umple”
cu informa ii purificate i ordonate pe parcursul
experien ei de via . Acest proces evolutiv „de jos în sus”
corespunde imaginii de lotus sugerate de filozofia indian :
lotusul are r d cinile în mâlul pur material de unde î i
extrage elementele nutritive pe care le prelucreaz
progresiv prin purificare i ordonare ajungând la floarea
care con ine informa ia pur necesar perpetu rii.
Ini ierile accelerate precum cele aplicate de c tre preo i în
Marea Piramid , pot umple fi ierele „de sus în jos”. În
acest scop subiectul trebuie mai întâi preg tit prin
purificarea canalelor de acces la aceste fi iere. Intrarea în
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floarea de lotus trebuie f cut cu instrumente adecvate i
curate pentru a nu altera informa ia.
coala este o form de ini iere care îmbin cele dou
proceduri. Exist forme de înv mânt i de ini iere care
distrug acele fi iere iar informa ia nu este corect purificat
i ordonat . Marea majoritate dintre noi am trecut prin
diverse forme de înv mânt i putem s evalu m la un
moment al evolu iei noastre cât de eficiente au fost
acestea.
Chiar în cazul autodidac ilor care reu esc singuri s ajung
la o anumit performan spiritual , umplerea fi ierelor cu
b ncile de date se realizeaz din ambele direc ii. Amintesc
c esen ial în evolu ia spiritual este dorin a sincer ,
continu i neata at a observatorului de a cunoa te
realitatea. Efortul sistematic, disciplinat i dezinteresat va
fi întotdeauna înso it de ghidarea spiritual dinspre CU.
A a se explic cum o mare parte din absolven i ai
diverselor forme de înv mânt sunt mai slab preg ti i i
ineficien i decât autodidac ii în domeniile respective.
Cât despre cei care fac parad de cuno tin ele lor dorind
doar s se afirme în lumea material precum personajele
men ionate mai sus, ace tia dau dovada unor spirite
g unoase care evolueaz pe c i gre ite i de regul caut
prin orice mijloace s anihileze adev rurile emanate de
spiritele care evolueaz pe calea corect .
Scribii, deveni i peste secole func ionari care întocmesc i
în prezent documente, aveau un anumit grad de ini iere i
duceau o via aparte. În India antic , marii yoghini care
deveneau guru, erau ini ia i tot de astfel de spirite, iar
limbajul prin scriere i fonetic avea semnifica ii diferite
pentru diverse grade de ini iere. i în prezent se petrec
astfel de ini ieri, îns lucrurile s-au degradat treptat i
continuu, ap rând proceduri de ini iere practicate de
grupuri de interese în scopul ap r rii acestora. Aceste

ini ieri au în prezent scopul numai de a-l compromite pe
„adept”. Se pare c „lumina spiritual ” a CU care ne ine
spiritul viu, asem n tor Soarelui care ne men ine corpul
fizic viu, se dep rteaz i se apropie periodic, astfel c
evolu ia spiritual este modulat de acest fenomen.
Deoarece experien a individual se bazeaz pe timp ca
instrument fundamental, rezult c în aceste condi ii acesta
î i pierde lent dar sigur din semnifica ie. Acest fenomen îl
sim im din ce în ce mai pregnant prin dispari ia marcajelor
din parcursul temporal. Majoritatea dintre noi ajungem s
nu mai sim im trecerea timpului prin semnifica ia unor
momente semnificative. Nu mai tim ce am f cut cu
câteva zile în urm . Tr im clipa i nu ne inem de
promisiuni. Observ m în discu iile dintre diverse genera ii
cum se petrece acest fenomen. B trânii înc mai au vii în
memorie anumite marcaje temporare din experien a vie ii
lor. Î i mai amintesc clar zile, ani i detalii din
evenimente. Aceast memorie dispare progresiv la
genera iile urm toare. Îmi aduc aminte de povestea pe care
profesoara de limba rus ne-o spunea în leg tur cu acest
fenomen observat la noi elevii: un vizitiu care trebuia s
care ni te bagaje, dar îmb tându-se nu mai controla caii i
c ru a i pierdea bagajele pe drum.
În paralel dispare interesul pentru cunoa tere i
perfec ionare spiritual fiind înlocuit de cel pentru avere.
Este interesant c oamenii îmbog i i i-au cultivat
permanent nemul umirea c au dobândit prea pu in, dar în
mod curios ajung invidio i pe cei înv a i dar mode ti,
chiar s raci. To i boga ii pe care i-am cunoscut au murit
neferici i pizmuindu-i pe cei înv a i.
Eram copil când într-o duminic a venit la tata un
proprietar a unei mari turme de oi recomandat fiind de o
cuno tin comun . Acesta era îmbr cat elegant, avea
din ii din fa din aur, inele scumpe pe degete i îl ruga
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insistent pe tata s -l ajute pe fiul lui s înve e carte pentru
c i se p rea c asta este mult mai mult decât averea pe
care o adunase el. Dac ar fi tiut el ce era i cu înv tura
asta...
Ce trebuie i ce putem face ?
Biblia este scriptura cea mai clar în acest sens prin
îndemnurile i pildele lui Isus.
Filozofia indian o consider ca manualul cel mai complet
de func ionare al omului. Esen a acesteia este concentrat
în sutrele lui Patanjali, iar cheia poate fi exprimat în ideea
c „st pânul Universului este cel care nu are nevoie de
nimeni i de nimic”. Aceasta de fapt va trebui s o
realiz m to i când p r sim lumea material dup ce am
parcurs toate etapele metamorfozei corpului fizic i mental
(vezi capitolul 4.2).
Convingerea mea, pe care sper s o transmit în special
tinerilor care înc nu tiu la ce u s bat , este c omul
este dator s tr iasc via a material în permanent dorin
de cunoa tere i investigare a realit ii, sincer i neata at
(dezinteresat ). El nu trebuie s a tepte nici un ajutor de la
nimeni care de obicei se negociaz pentru a se înrola în
diverse forme de asociere. Dorin a de a parveni (ob inerea
de bunuri materiale, titluri i laude gen „hainele
împ ratului” din poveste) îl duc pe observator pe o linie
moart . Filozofia indian ne asigur c în momentul în
care vom fi preg ti i corespunz tor va apare i profesorul
pentru a ne ghida spre performan e spirituale mai înalte,
iar Isus ne asigur c nu trebuie s ne facem griji materiale
„c ci Tat l nostru cel ceresc tie c avem nevoie de toate
acestea”: „c uta i mai întâi Împ r ia lui Dumnezeu i
Dreptatea Lui i toate acestea vi se vor ad uga”
(Adev ratele Comori).

91

Am prezentat mult simplificat, dar definitoriu, în capitolul
anterior principiile topoenergetice ca procedur universal
de identificare a oric rui sistem în transformare.
Voi relua din nou ideile principale:
(i)
un observator dotat cu cel pu in unul din cele 5
sim uri (voi completa aceast defini ie cu noi
elemente în final) dore te i poate eviden ia
cantitativ procesul de transformare a unui
sistem în urm toarele condi ii:
(ii)
insereaz sistemul în întregime sau un
specimen (epruvet ) de m rime standard din
sistem, într-un sistem de m sur care satisface
urm toarele condi ii:
(iii) poate realiza varia ii de tip treapt (cresc toare
sau descresc toare) ale poten ialului U care
procesul de transformare a
guverneaz
specimenului astfel testat. Aplicarea unei trepte
U= Ufinal-Uini ial se efectueaz astfel ca:
a. între cele dou valori limit s existe valoarea de
prag Uo sub care sau peste care procesul de
transformare s fie complet inhibat;
b. fiecare experiment corespunz tor anumitei valori
U se va efectua pe epruvete prelevate din sistem
considerate identice.
(iv)
sistemul de m sur va permite eviden ierea
(=m surarea) unui parametru
cantitativ
(valoare proprie) din varia ia temporal a unei
func ii de r spuns caracteristic evolu iei
procesului de transformare.
Voi lua un exemplu sugestiv pentru a se în elege aceast
i semnifica iile m rimilor ce rezult din
procedur
prelucrarea datelor m surate (observate).

Procesul de cristalizare a unui metal presupune c ini ial
epruveta de metal este în stare de topitur (deci men inut
la o temperatur Tini ial>Tm (= punctul de topire), iar
procesul de cristalizare se va produce la o temperatur
Tfinal T<Tm. Evident temperatura este poten ialul ce va
guverna procesul de cristalizare în experimentul de fa ,
iar Tm reprezint valoarea de prag caracteristic acestui
tip de proces. Pentru a urm ri procesul va trebui ca
observatorul s plaseze epruveta într-un sistem de m sur
ce-i va permite observarea în timp a unei m rimi (func ii
de r spuns) sensibile la acest proces de transformare. De
exemplu densitatea sau volumul (specific) al epruvetei
(având în vedere c masa epruvetei r mâne constant pe
parcursul transform rii). Am ales aceste m rimi deoarece
sunt cunoscute de toat lumea, de i pentru procesele de
cristalizare exist alte func ii de r spuns mai bogate în
informa ii. Densitatea cre te iar volumul scade în cursul
cristaliz rii, dar întotdeauna vom defini func ia de r spuns,
(t), astfel ca conversia ei în timp (t) s arate ca în
Figura 1, adic cu varia ie monoton de la valoarea ini ial
(t=0)=0 pân la valoarea final de echilibru (t= )=1
(m rime adimensional ). Func ia de r spuns astfel definit
se nume te func ie de r spuns de tip integral normat la
unitate. Se observ c sunt procese pentru care viteza de
transformare la momentul ini ial (d (t)/dt (t=0)), este
maxim (sisteme de m sur directe, SMD) i procese
pentru care aceasta apare dup o perioad de întârziere
fa de momentul de start (sisteme de m sur indirecte,
SMI). Procesele de cristalizare apar în astfel de sisteme de
m sur de acest ultim tip.
În ambele sisteme de m sur observatorul va trebui s ia
în considera ie o m rime caracteristic conversiei func iei
de r spuns. Experimentatorii sunt obi nui i cu astfel de
m sur ri i de obicei valorile proprii sunt fie viteza
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3. Transformare – echivalen a timp/mas

(3.1)

unde E – energia de activare, R - constanta gazelor
perfecte, A un coeficient
„pre-exponen ial” i T
temperatura la care se produce procesul. În ceea ce
prive te energia de activare, s-au creiat diverse modele
cinetice cu aplica ie la diverse categorii de procese pentru
a i se stabili cât mai exact semnifica ia. În cadrul teoriei
clasice privind termodinamica de ne-echilibru, aceast
m rime nu are sens decât cu valoare pozitiv . Pe de alt
parte, ecua ia de mai sus prezint procesul de transformare
ca i când s-ar produce pentru orice temperatur .
La o analiz mai atent am putut constata c de fapt
epruveta devine compozit în momentul declan rii
procesului de transformare. Aceasta apare clar în sistemele
calorimetrice unde se eviden iaz în plus, spre deosebire
de alte sisteme de m sur , i polaritatea procesului, adic
acesta apare ca absorbind (endoterm) sau cedând
(exoterm) energie sub form de flux caloric. Procesul de
cristalizare (din topitur sau din solu ie) este un proces
exoterm ca orice proces prin care se creiaz structuri.

1
SMI

SMD

0,5

0
Tinitial

(Tm)
Tfinal
0

timp

START

ln o = - E/(R*T) + ln(A)

(t)

adimensional

maxim de conversie, kmax= d (t)/dt, fie perioada de
timp de înjum t ire a func iei de r spuns, t1/2, pentru
care (t1/2)=0,5 (Figura 1). Vom nota generic cu o
valoarea proprie a func iei de r spuns.
Teoria clasic semifenomenologic a cineticii proceselor
de transformare propune ecua ia cinetic de tip Arrhenius
conform c reia

Figura 1. Experimentul de tip treapt în sisteme
de m sur integrale (directe i indirecte) pentru
un proces de cristalizare din topitur .
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Un proces de dizolvare sau topire al unui cristal este
esen ial de distrugere a unei structuri (ordonate), deci va
apare endoterm. Schimbarea polarit ii procesului petrecut
i în sens invers
într-un sens (cristalizare)
(topire/dizolvare), trebuie s apar i în semnele algebrice
ale m rimilor cinetice (E, ln(A)). De fapt mi-am pus
întrebarea cine se face responsabil de efectele energetice
asociate transform rii epruvetei. R spunsul a fost c nu
toat epruveta particip la transformare, ci o anumit parte
pe care am numit-o component în transformare, Ctr.
Restul epruvetei r mâne „pe loc repaus” ca o component
inert , Cin. Deoarece epruvetele au fost standardizate ca
m rime, rezult c efectele energetice exprimate de o
vor exprima direct chiar m rimea Ctr, dar în unit i de
timp ! Rezult clar echivalen a între no iunea de mas i
aceea de timp. Este un rezultat uluitor pentru ceea ce
înseamn timpul pentru observatorul care dore te i
întreprinde m suri pentru cunoa terea realit ii.
Pentru a pricepe mai bine aceste semnifica ii, s
consider m probe ale aceluia i metal în amestecuri diferite
cu un alt metal sau un alt material care nu particip la
procesul de cristalizare al primului. În acest caz, adausul
în diverse propor ii va cre te componenta Ctr din
epruvetele corespunz toare acestor probe, Cin va scade
corespunz tor, iar natura procesului de cristalizare va
r mâne aceea i. În Figura 2 este reprezentat schematic o
epruvet cu dimensiuni standard specifice unui sistem de
m sur . Am reprezentat Ctr ca fiind format din elemente
identice numite unit i (entit i) cinetice, a c ror m rime,
ctr, poate fi de asemenea estimat în unit i temporale.
Considerând în prim aproxima ie c Cin i Ctr sunt
cuplate energetic pur disipativ, ecua ia cinetic în
aproxima ie Arrhenius a devenit [12]:
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ln(T* o) = - E/(R*T) + K

(3.2)

K = ln (Cin*Rd*E/R)

(3.3)

unde Rd este constanta de cuplaj disipativ între Ctr i Cin.
Dac vom compara m rimile (E,K) ob inute pe seria de
probe cu rapoarte diferite între Ctr i Cin, vom ob ine o
rela ie liniar de tipul:
K = n1*E + m1

(3.4)

care exprim faptul c valorile (E,K) de pe aceast dreapt
corespund unor sisteme a c ror proces de transformare
este acela i (ca natur ), dar de amploare diferit . Natura
procesului de transformare este stabilit de parametrii
(n1,m1) iar amploarea fiec rei probe în parte din cadrul
grupului este stabilit fie de E fie de K.
Cin

Ctr
ctr

Figura 2.
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Semnele algebrice ale celor dou perechi de parametri
definesc polaritatea procesului – caracteristic important
în definirea naturii unei game mai largi de procese de
transformare (de diverse naturi) eviden iate cu ajutorul
aceluia i sistem de m sur .
Aproxima ia Arrhenius se aplic proceselor guvernate de
temperatur . Pentru cazul proceselor guvernate de un
poten ial notat generic U, ecua ia cinetic universal
valabile în condi iile experimentale amintite la începutul
capitolului, este:
ln ( o) = N*ln| U-Uo| + M

(3.5)

unde exist de asemenea rela ia liniar
M = n1*N + m1

(3.6)

pentru procese de aceea i natur în cadrul aceluia i sistem
de m sur .
Este interesant de observat c m rimile (E,K) i în general
(N,M,Uo) identific comportarea unei probe în sistemul de
m sur , ceea ce se poate numi drept ontogenie a probei
testate, iar (n1,m1) define te comportarea de grup sau
filogenia grupului de probe testate în cadrul aceluia i
i prezentând acela i proces de
sistem de m sur
transformare. Lucruri am nun ite cu aplica ie la diverse
procese de transformare i sisteme de m sur se pot g si în
lucr rile citate
S recapitul m:
a. un observator dore te s cunoasc un anumit
sistem. Aceasta se reduce la identificarea naturii i
amplorii unui proces de transformare declan at în
în anumite condi ii standard experimentale (CSE)
folosind epruvete identice prelevate din sistem.
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b. în acest scop observatorul va avea nevoie de un
sistem temporar laborator (STL) i va trebui s
stabileasc un sistem de m sur pentru urm rirea
varia iei în timp a unei func ii de r spuns din care
î i va alege o valoare proprie.
c. Pentru identificarea unui sistem, observatorul
trebuie s testeze în acelea i CSE i alte sisteme
i care prin comparare
considerate drept referin
vor rezulta ca având sau nu aceea i natur a
proceselor observate.
d. În final, observatorul î i va creia o banc de date
cu m rimile care exprim ontogenia i filogenia
sistemelor astfel testate.
e. B ncile de date asociate unui sistem de m sur au
la baz unit ile de timp ale STL.
O caracteristic important a observatorului este dorin a
lui de a cunoa te lumea material folosind timpul ca
instrument. În primele faze de via omul cunoa te lumea
exterioar , atemporal, exclusiv prin cele 5 sim uri. De
exemplu în primii ani el trece prin gur obiectele pe care
dore te s le cunoasc , urmând s apeleze ulterior la
mijloace intermediare. B ncile de date pe care i le creiaz
bunuri personale,
în cursul vie ii sunt în esen
cunoa terea fiind ini ial o ac iune pur egoist . Pe m sur
ce el standardizeaz condi iile experimentale (în care este
inclus i STL), b ncile de date devin un bun colectiv.
Ce reprezint de fapt STL ca element fundamental în via a
observatorului ? Acesta trebuie s fie de asemenea un
proces de transformare a unui sistem care trebuie: (i) s
dureze mult peste perioadele de transformare a sistemelor
studiate; (ii) s indice (marcheze) la nivelul sim urilor
elementare momente caracteristice ale acestui proces, i
(iii) s nu fie perturbate de alte procese de transformare.
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4. Evolu ia sistemelor
De la observarea unui anumit proces de transformare în
cadrul unui sistem de m sur s lu m în considera ie
evolu ia sistemelor pe o durat îndelungat . Pentru aceasta
este necesar ca observatorul (i) s stabileasc STL cu un
moment de start, (ii) s delimiteze cât mai clar sistemul a
c rui evolu ie dore te s o urm reasc , (iii) s stabileasc
condi iile (poten ialele) care vor guverna aceast evolu ie
i (iv) un set de sisteme de m sur pentru eviden ierea
vitezei de transformare pentru fiecare proces.
Momentul de start al observa iei poate fi cel în care se
compune sistemul din elementele ini ial constitutive. De
exemplu într-o celul de reac ie se amestec ingredien ii
care pot da na tere unei succesiuni (cascad ) de procese
de transformare. Aceste procese au naturi diferite între ele
i necesit în general sisteme de m sur cu func ii de
r spuns diferite, îns toate fiind raportate la acela i sistem
temporal.
Experimentul se deruleaz în mod similar cu cel pentru
identificarea unui singur proces de transformare, fiind
necesar a se m sura perioadele de timp, ti, fa de start
pentru care fiecare proces de ordinul i din cascad prezint
viteza maxim de varia ie, ki = maxim(d i(t)/dt). Un
aspect foarte important specific acestor experimente este
faptul c nu mai sunt necesare epruvete identice pentru
testarea fiec reia din acestea la diverse m rimi ale varia iei
tip treapt pentru ansamblul de poten iale, ci cascada de
procese definesc evolu ia sistemului în condi iile date prin
rela ia universal
ln(ti) = N*ln (i) + M
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(4.1).

S analiz m semnifica iile principale ale acestei rela ii.
- M rimile (N,M) definesc ontogenia sistemului i sunt
exprimate în unit ile temporale ale STL.
- Este interesant de observat c chiar dac procesele din
cascad au naturi diferite, ele sunt „înrudite” prin
rela ia (4.1) ceea ce semnific c procesele anterioare,
(i-1), determin procesul i.
- Evolu ia sistemului poate fi asem nat cu salturile unei
pietre aruncate pe suprafa a apei: aceasta va rico a la
în l imi din ce în ce mai mici propor ionale cu
impulsul, similare valorilor ki, în descre tere cu
ordinul i din seria cascadei de procese.
- Odat cunoscute valorile (N,M), evolu ia unui sistem
poate fi parcurs temporal în ambele sensuri. Aceasta
înseamn c observatorul poate s se „plimbe” în
sistemul s u temporal (STL) „sim ind” masa de
transformare a sistemului în evolu ie prin m rimile ki
care sunt în strict rela ie cu ti. Din nou observ m
echivalen a mas -timp. Oare mas nu înseamn
gravita ie ? S însemne echivalen a timp-mas de fapt
echivalen timp-gravita ie ?
Pe scurt: observatorul dore te s cunoasc evolu ia unui
sistem i se plimb în STL sim ind pulsa iile gravita iei
datorate sistemului.
4.1. Sisteme rezonante
Un caz particular i cu mare r spândire practic este cel al
sistemelor rezonante. Sistemele cuantice (atomice,
moleculare, supramoleculare, etc.) pot fi descrise prin
acest formalism.
Voi lua un caz mult mai simplu i u or de în eles practic
de orice persoan . Este vorba de o bar elastic de
dimensiuni standard încastrat într-o menghin la un cap t
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ln (fi) = N* ln (i) + M

(4.2)

ln (Ei) = N* ln (i) + M

(4.3)

unde m rimile (N,M) de i diferite în cele dou rela ii sunt
notate generic la fel, iar Ei este energia absorbit /cedat de
sistemul rezonant la excitarea/dezexcitarea armonicei i i
m surate prin amplitudinea maximului local sau aria de
sub curba amplitudine vs frecven .
Fundamentala i armonicele reprezint o cascad de
procese specifice sistemului rezonant raportate la STL prin
i apar ca pulsa ii cu maxime locale în
frecven
amplitudine reprezentând masa de transformare specific
fiec rei armonici. Aceste maxime în amploarea proceselor
de transformare apar ca faldurile unei panglici sau ca
creste ale unui munte. Cunoa terea comport rii sistemului
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rezonant apare ca fiind similar c ut rii unui post de radio
sau tv prin varia ia frecven ei de excitare i sesizarea
pulsa iilor gravita ionale ale sistemului.
directia de vibratie
DIFUZOR

MICROFON

AMPLITUDINE

i supus la vibra ii transversale (Figura 3). Este simplu de
realizat vibra ia transversal for at a barei prin folosirea a
unui difuzor i a unui microfon, primul la cap tul liber
pentru a impune vibra ia i al doilea spre cap tul încastrat
pentru a recep iona vibra ia realizat în bar . Dac
difuzorul se alimenteaz la un generator de semnal
sinusoidal cu frecven a reglabil pe un domeniu larg (de
exemplu 0-20 KHz) p strând riguros constant
amplitudinea i vom m sura frecven a i amplitudinea
vibra iei realizate la nivelul microfonului, vom ob ine un
spectru al vibra iilor proprii format dintr-o vibra ie
fundamental cu frecven a f1 de amplitudine maxim i
armonice cu frecven ele fi a c ror amplitudine scade
progresiv cu i. Toate acestea sunt într-o rela ie similar
rela iei (4.1) definind evolu ia barei în condi iile date.
Voi men iona dou forme ale acestei rela ii derivate pentru
acest caz particular:

i=1

GENERATOR
SEMNAL
SINUSOIDAL

AMPLIFICATOR
INREGISTRATOR
Amplitudine/
Frecventa

SPECTRUL VIBRATIILOR BAREI
LA NIVELUL MICROFONULUI
2
3
4

f, FRECVENTA

Figura 3. Evolu ia sistemului rezonant al unei bare
elastice încastrate la un cap t.

103

4.2. Experimentul Terra

de ce celelalte etape nu sunt determinante în existen a
Omului Inteligent pe P mânt.

Evolu ia planetei noastre este un caz important pentru a fi
explicat conform acestor principii. Oamenii de tiin au
stabilit deja prin observa ii directe derularea a numeroase
etape în evolu ia P mântului cu rezultat final apari ia
Omului Inteligent. Considerând acest proces ca etap
principal a „experimentului Terra”, va trebui s g sim
momentul de start i celelalte etape intermediare.
Momentul de start al experimentului este deja recunoscut
ca fiind „Marea Explozie” (Big-Bang) în care s-a n scut
sistemul planetar i planeta noastr . Vom considera
derularea experimentului de la acest moment folosind ca
STL chiar sistemul temporal actual legat de mi carea
periodic a P mântului în sistemul nostru Solar. De i
exist dovezi privind modific ri ale acestei mi c ri în
anumite momente ale acestei evolu ii, deci i a unit ii din
acest sistem temporal, le vom neglija în prim
aproxima ie.
În tabelul de mai jos sunt reprezentate etape mai
importante din evolu ia vie ii pe P mânt, a a cum au
rezultat din cele mai recente cercet ri, func ie de
perioadele de timp, ti, fa de momentul de start exprimate
în miliarde de ani terestri (10^9 ani). Aceste perioade de
timp sunt asociate valorilor de apari ie a acestor procese
de transformare din cascada evolu iei i care le putem
considera ca fiind asociate amplorii maxime a procesului
sau c acesta era predominant în acel moment. De exmplu
în prezent, la 4,5 miliarde de ani de la momentul de start,
existen a Omului Inteligent este procesul predominant pe
P mânt. În acest sens vom selecta din etapele enumerate
cele care rezult , conform rela iei (4.1), a fi determinante
pentru apari ia Omului Inteligent. Urmeaz s descoperim

Din prelucrarea datelor (ti,i) conform rela iei (4.1) rezult
urm toarele valori ontogenice (ti în ani terestri):
N = 0,7697 ± 0,025 ; M = 20,75 ± 0,035 cu un coeficient
de corela ie de 0,997.
În Figura 4 este redat grafic derularea celor 7 etape în
evolu ia „experimentului Terra” determinante în apari ia
Omului Inteligent pe P mânt.
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ti,
semnifica ia etapei
10^9 ani tere tri
0
start (Marea Explozie = Big Bang)
1
bacterii anaerobe: primele forme
de via
1,5
procesul de fotosintez
2
cianobacterii (fotosintez )
2,3
atmosfera oxidant
3
membrana celular (alge)
3,7
plante i animale pluricelulare
3,93
Cambrian
4
Ordovician
4,05
Silurian: plante i animale
vertebrate terestre (amfibieni
i reptile)
4,12
Devonian
4.15
Carbonifer: amfibieni
4,275
Triasic: mamifere
4,3
Jurasic
4,37
Cretacic
4,5
Omul inteligent

i
1
2
3
4
5

6

7

4.3. Omul

i

1
2
3
4
5
6
7
Figura 4. Reprezentarea temporal a celor 7
etape în evolu ia P mântului.
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Omul poate fi considerat un sistem a c rui evolu ie în
cursul ciclului terestru poate fi reprezentat conform
principiilor topoenergetice universale.
Exist de asemenea deja stabilite de c tre medici i
psihologi etapele principale marcate de transform ri
suferite atât în corpul fizic cât i în mentalul omului. Este
interesant de men ionat c practica medical în general, i
cea homeopat în special, ia în considera ie aceste etape
care pe de o parte determin starea de s n tate fizic i
i pe de alt parte reactivitatea specific la
mental
medicamente i la remediile homeopate. Recomand pentru
o mai aprofundat descriere a acestor etape c r ile
medicului francez Didier Grandgeorge [29].
Din punctul de vedere al procedurii universale prezentate
mai sus, vom considera momentul de start ca momentul
na terii, iar STL cel conven ional al calendarului cu ani
tere tri.
În tabelul de mai jos sunt enumerate cele 7 etape
importante i perioadele ti asociate. Tr s tura esen ial a
evolu iei omului trebuie men ionat trecerea treptat a
atitudinii ini iale de la egoism personal i de ata are
puternic de bunuri materiale, trecând prin forme de
egoism de grup (specifice diverselor stadii ale familiei), la
atitudinea de altruism i deta are de lumea material spre
sfâr itul evolu iei complete. Consider m evolu ia complet
prin parcurgerea celor 7 etape i nu întreruperea
accidental a cursului vie ii. Precizez c valorile ti au
semnifica ie statistic . Valorile luate în considera ie în
tabel sunt cele mai probabile pe o popula ie semnificativ ,
dar pot varia în intervale specifice unor grupuri omogene
(celibatari, practican i de diverse culturi religioase,
localiz ri geografice, mod de alimenta ie, practici sexuale,
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etc.). Este o sugestie pentru speciali ti în a aplica aceast
procedur în studii am nun ite pe indivizi i grupuri
reprezentative inând seama de semnifica iile parametrilor
ontogenici i filogenici prezentate în celelalte capitole.
i

ti,
ani

1

2

2

7

3

15

4

25

5

40

6

55

7

75

Caracteristici
Culoare
principale
aur
Fixarea spiritului (stadiul oral de
materiale);
testare
a
realit ii
Ro u
comportament total egoist. Se
consolideaz sistemul imunitar.
A 2-a na tere: individul descoper
societatea, primele reguli sociale,
Oranj
disciplina impus , apar frecvent
blocaje mentale datorate fricii i
panicii. Apar frecvent reac ii alergice.
Revolu ia
sistemului
hormonal;
Galben
frecvent reac ii de suicid.
Formarea familiei.
Frecvent dedublarea personalit ii.
Verde
Responsabilitatea asupra familiei.
Revolu ie hormonal ; egoism la
Albastru
nivelul interesului familiei
Andropauza/Menopauza
Indigo
Deta area de bunurile materiale.
Violet
Comportament total altruist

Parametrii ontogenici rezulta i din prelucrarea valorilor
(ti,i) din tabel sunt: N = 1,863 ± 0,014; M = 0,672 ± 0,020
cu coeficientul de corela ie de 0,99985.
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i microcontrolerul sunt exemple
Microprocesorul
sugestive de sisteme de m sur ale c ror sisteme
temporale laborator (baz de timp) sunt riguros stabilite
pentru a se putea eviden ia cantitativ procesele de
transformare. Sistemele de m sur în care acestea sunt
înglobate, copiaz în mare structura sistemelor biologice
care pot decide anumite op iuni posedând memorie i un
algoritm („soft”) de prelucrare a informa iei.
Am constatat c mentalul omului este structurat pe mai
multe nivele de la spirit pân la con tient, fiec rui nivel
fiindu-i specific un anumit suport energetic i/sau
material. Amintesc c dinspre spirit informa ia poate fi
pur putând fi lipsit de un astfel de suport. Ne putem
imagina c între aceste nivele informa ia se transmite
oarecum asem n tor jocului cunoscut ca „telefonul f r

fir”, astfel c la trecere între dou nivele informa ia poate
fi alterat . Dac nu s-ar întâmpla a a, comportamentul
omului ar fi asem n toare unui robot. Exist cazuri în care
a a-numi ii mediumuri pot fi temporar „ocupa i” de spirite
de la care se preiau informa ii practic neperturbate.
Caracteristica de baz a acestor persoane este faptul c
leg tura între con tient i spiritul propriu devine labil în
anumite condi ii, putând fi preluat de un alt spirit. O
astfel de persoan devine precum blocul periferic al unui
computer: el scrie i vorbe te mecanic reproducând fidel
stilul spiritului, chiar timbrul vocii i alte tr s turi.
Putem considera omul în întregime structurat astfel:
1. ca sistem de m sur a realit ii în care spiritul
reprezint componenta în transformare, iar con tientul
care realizeaz i percepe transformarea este plasat în
sistemul temporal laborator definit ca etalon prin
mi carea planetei P mânt fa de Soare; sau
2. con tientul fiind componenta în transformare fa de
spiritul care percepe i acumuleaz informa iile
transmise de la con tient.
Observ m din nou echivalen a între Ctr i Cin pe baza
rela iei de normare i a relativismului temporal (capitolul
3). Atâta timp cât observatorul prelucreaz informa ia i
comunicarea între observatori o putem aproxima numai la
nivel con tient, precum analiz m în cazul de fa datele
HuPoTest, vom considera prima variant . Vom observa c
con tientul exist i func ioneaz atâta timp cât este cuplat
la spirit printr-o func ie de transfer Rd. Perioada de timp
caractersitic spiritului conform rela iei (5.1) i rezultat
prin HuPoTest, poate caracteriza cele dou m rimi.
Spiritul reprezint o banc de informa ii a c rei structur
este deja formatat , îns urmeaz a se completa i ordona
suplimentar în cursul vie ii observatorului. Cu cât fi ierele
sunt mai complete, ordonate i purificate, cu atât spiritul
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5. HuPoTest
5.1 Baza de timp a observatorului.
Am constatat c orice sistem în transformare presupune
existen a unui sistem temporal. Structura acestuia
oglinde te structura sistemului de m sur folosit de un
observator pentru eviden ierea cantitativ a procesului de
transformare. Se disting în principal sistemul temporal
propriu (local) componentei în transformare din epruvet
(specimen) i sistemul temporal laborator în care se afl
observatorul [12]. Sistemul temporal local reprezint baza
de timp caracteristic procesului de transformare care în
final se poate identifica cu ajutorul parametrilor
topoenergetici. Timpul caracteristic sistemului temporal
local este definit de rela ia
= Rd*Ctr

(5.1).

este mai stabil, adic nu poate fi alterat sau distrus, este
i mai aproape de
mai departe de lumea material
Con tiin a Universal . Rezult c suntem înconjura i
permanent de spirite de diverse calit i de la care primim
mesaje, dar care îns nu ajung în con tientul nostru decât
în mic m sur datorit unor reguli de selec ie care privesc
atât emi torul cât i receptorul. Spiritele inferioare
neevoluate au tendin a puternic de a se conecta la
„perifericele” corpului fizic profitând de labilitatea
verigilor mentalului receptorului. Alcoolul, drogurile, frica
– sunt factori care favorizeaz sau întrerup chiar definitiv
astfel de conexiuni cu efecte de multe ori tragice. Mentalul
poate fi contactat i în somn.
Personal am avut experien a clar a unor astfel de
comunic ri, din care voi prezenta doar dou . Într-o zi
c lduroas de var (era prin 1994) traversam parcul
Her str u într-o zon pustie. Eram obosit i îngândurat de
preocup rile mele i am trecut pe lâng o banc pe care
st tea o bunic cu un nepo el pe care tocmai îl desbr case
pentru o scurt baie de Soare. B ie elul era la vreo 2 ani i
deabea se inea pe picioare. Mi-am continuat drumul f r
s m abat de la gândurile mele, când dup ce i-am dep it
cu câ iva metri copilul a început s plâng , am tres rit i
brusc mi-a încol it în cap ideea c asfaltul încins îl frige la
t lpi. M-am întors i am v zut cum bunic -sa se uita
buim cit ne tiind ce se întâmpl , am alergat am ridicat
copilul în bra e spunându-i chestia cu asfaltul. Nu
realizase. Poanta este c mult timp m-a obsedat întrebarea:
pe ce cale am aflat eu asta ? Era ca i când cineva îmi
transmisese acest mesaj deoarece eu aveam gândurile în cu
totul alt parte. Probabil c spiritul copilului care fiind mai
puternic i înc nepoluat de limbajul formal verbal
articulat, a transmis acest mesaj, nu neap rat mie, îns eu
am reu it s -l recep ionez.

În prim vara 2002 r m sesem singur acas câteva luni. De
peste 20 de ani avem pisici i câini - animale salvate de la
diverse situa ii critice i de care ne-am ata at progresiv,
astfel c nu putem p r si casa mai mult de 12 ore. La cele
dou mese pe zi sunt prezente toate patrupedele, orice
absen este un semnal de alarm . Într-o duminic seara a
lipsit un motan tîn r, recent cules de pe drum i cam
umbl re . Nu era ceva alarmant deoarece obi nuia s
înopteze prin vecini. Deja mar i începusem s –mi pun
problema unde ar fi, îns f r panic i la un moment dat
cu totul spontan mi-a venit ideea c ar fi în casa vecin
unde nu locuie te nimeni. Într-adev r, am s rit gardul, lam chemat la fereastr i a venit calm mângâindu-se de
perdea. Dup aproximativ o s pt mân reconstituisem c
în acea duminic seara târziu a intrat pentru câteva minute
cineva dintre proprietari (ace tia au domiciliul stabil în
alt parte, dar vin uneori pentru scurt timp), eu nu am tiut
despre aceast vizit , a l sat u a deschis i a intrat
motanul. Au urmat manevre de scoatere a motanului prin
spargerea unui geam în prezen a unor martori, etc.
Important este cum am primit eu aceast informa ie foarte
clar neavând nici o alt informa ie preliminar pentru a
deduce prin ra ionament con tient faptul c motanul este
acolo.
Interesant c recent (iunie 2004) întâmplarea s-a repetat,
de data asta cu un alt motan trecut de 14 ani. Înainte de a
dispare a dat diverse semne c vrea s p r seasc aceast
lume. Cine are experien cu animalele tie despre aceste
semne. De aceast dat nu au fost vecinii de al turi, i de i
m-am agitat mai mult decât la primul motan, nu am primit
nici un mesaj unde ar fi putut s dispar . El î i preg tise
marele drum i a dorit s - i tearg urma.
Se pune problema dac spiritul poate fi contactat sau
„emisia” lui poate fi recep ionat de dispozitive
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independente de mentalul omului i care pot fi percepute
în final de unul sau mai multe din cele 5 sim uri ale sale.
Este vorba deci de un „convertor” similar unui aparat de
radio sau tv. Ca i în cazul acestor clasice receptoare de
unde electromagnetice, i în cazul informa iilor provenite
de la spirite vor exista emisii u or de recep ionat (asociate
în general spiritelor primitive) i emisii greu sau practic
imposibil de recep ionat (asociate spiritelor pure apropiate
sau contopite cu CU). Exist persoane care au comunic ri
spontane cu spiritele prin dispozitive alese de acestea în
tendin a lor continu de a comunica. Sunt cunoscute
comunic ri cu transmitere limitat de informa ii printr-un
limbaj binar (DA/NU) realizat prin semnale sonore sau
optice. Exist i comunic ri chiar prin aparate de radio i
tv pentru care exist convertoare informa ie spirit – unde
electromagnetice. Fizicianul englez Crooks a putut stabili
astfel de comunic ri, la început în mod întâmpl tor,
folosind tuburi pentru desc rc ri electrice în gaze. Aceste
sisteme au evoluat i sunt în prezent folosite pentru
comunic ri ample cu spiritele.
Ce pot comunica spiritele c tre nivele de con tien ?
Exist reguli stricte de comunicare dictate de CU.
Niciodat nu-i vom cere unui spirit numerele câ tig toare
la loterie. Regula de baz este de a se comunica informa ii
spre binele întregii comunit i umane nu a unui individ sau
grup restrâns. Prin comunicare cu spiritele au fost
dezv luite numeroase detalii tehnice care au dus la
accelerarea progresului tehnic i ameliorarea unor boli
grave; au fost desconspira i spioni care au adus prejudicii
unor mari comunit i umane f r îns s satisfac decât
ambi iile personale ale unor grupuri; au fost desconspira i
criminali. Observ m c aceste informa ii sunt în
concordan cu perceptele vechilor scripturi amintite la
început privind scopul omului în via a material . Dup tot

ce am prezentat, rezult c observatorul în evolu ia sa
corect nu ar avea motive s caute comunicarea cu
spiritele. Dac acestea au într-adev r s -i comunice o
informa ie spre binele s u i/sau a comunit ii, vor g si cu
siguran calea. Magia este bazat pe „munca” spiritelor,
iar principiul de func ionare este cel precizat la începutul
acestei scurte c r i: în momentul în care cerem ceva pentru
binele nostru personal ne pierdem libertatea. Cu atât mai
mult dac cerem r ul altuia. Rug ciunile reprezint magie.
Un fost coleg mai în vârst a insistat s m duc la o
vr jitoare vestit , înv ându-m s -i cer pedepsirea aspr a
unei colege comune care s-a dus la un congres cu o lucrare
de a mea, refuzându-i i acestuia ni te favoruri pentru
ob inerea unei func ii importante. Din curiozitate am
acceptat s merg la acea vr jitoare i am avut surpriza s
cunosc o doamn trecut de 90 de ani, rasat i pl cut .
Am discutat între 4 ochi i m-a întrebat cu ce m poate
ajuta. I-am spus c am venit din pur curiozitate i mi-a
spus unele am nunte deduse prin ni te calcule complicate
care dep eau chiar capacitatea unui calculator performant
din acea vreme. La scurt timp eu am c l torit în America
de i p rea o absurditate, iar colegul meu s-a îmboln vit
grav i a z cut aproximativ 2 ani f r s se refac complet.
HuPoTest reprezint în esen o evaluare a bazei de timp
dictate de spirit i a c ror semnale trec prin nivelele
mentalului pân în con tient. Rezultatele ob inute în urma
acestui test caracterizeaz atât amploarea comunic rii cu
spiritul propriu (Ctr), func ia de transfer Rd, printr-o serie
importante
pentru
„func ionarea”
de
m rimi
observatorului ca entitate, cât i rela ia cu colectivitatea.
Sunt cunoscute cazuri cînd o persoan devine ceea ce se
nume te „legum ”. Voi prezenta succint dou astfel de
cazuri. Un fost coleg de serviciu provenit de la ar , are un
b iat i o fat pe care i-a crescut într-un spirit de disciplin
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accentuat cu dese accese de furie i violen . De obicei
astfel de comportamente sunt proprii oamenilor c rora li sa aplicat în copil rie acela i tratament i/sau li s-au
cultivat i dezvoltat diverse ambi ii. Am fost la el în cas
de câteva ori i i-am v zut familia. To i ceilal i 3 membrii
ai familiei erau foarte supu i i chiar continuu timora i de
acest tat . Fata era cam la 20 de ani i urma s se m rite.
Într-o zi a fost mare agita ie la serviciu din cauz c fata
traversând strada neatent a fost lovit de o ma in . Din
reac ia tat lui i a so iei sale am remarcat o nervozitate
bizar . Am crezut la început c a fost un accident grav, ca
dup 2 zile s apar i fata la serviciu f r nici o leziune.
Din discu ii am aflat c de fapt fata a traversat strada ca o
somnambul i când ma ina a trecut pe lâng ea f r s o
ating , s-a trezit brusc i a le inat de fric . Peste
aproximativ 3 ani, s-a produs un incident similar, adic
fata fiind într-o ma in aceasta a derapat i s-a izbit cu
coada de un copac. De i în ma in erau 5 persoane, nimeni
(inclusiv fata) nu au fost câtu i de pu in lovi i, îns fata a
suferit din nou un oc i de atunci este legum . În general
schimbarea brusc de direc ie, fenomen caracteristic
derapajelor de ma in , blocheaz pentru o perioad cursul
normal al gândirii, astfel c conduc torul auto nu mai
poate controla situa ia (o spun din experien personal ).
Fetei i s-au f cut timp de peste 5 ani investiga ii
am nun ite i nu s-au depistat nici un fel de leziuni, în
special la nivel cerebral. S-a întâmplat s urm resc
îndeaproape acest caz i am putut s m conving c de fapt
„terenul” a fost preg tit minu ios de tratamentul tat lui.
Un caz similar mi-a fost relatat pe larg în cursul unei lungi
c l torii cu trenul de tat l unui b iat. B iatul care era
aplecat asupra unui motor de ma in în curte, „s-a trezit”
amenin at cu un topor de un vecin. Acest vecin avusese un
fiu cam de vârsta primului i cu un an înainte de

amenin are se întâmplase ca acest prim b iat s manevreze
ma ina cu spatele în curte i s -l loveasc mortal pe
vecinul s u, ne tiind c acesta intrase în curte. Tat l vecin
a fost foarte afectat i a început s -l amenin e cu moartea
pe b iatul vinovat. Deja se instalase la acesta o stare de
fric continu care a favorizat în momentul amenin rii cu
toporul instaurarea st rii de legum de la care trecuser
deja 3 ani.
Ce se întâmpl în astfel de cazuri în mentalul omului ?
Este clar c se produce o ruptur între diverse nivele.
Exist i cazuri tranzitorii de astfel de rupturi. Am v zut
oameni le inând de fric , dar care i-au revenit. Starea de
hipnoz este de asemenea o modificare a leg turilor între
nivelele mentalului. În mare, aceste modific ri (reversibile
sau ireversibile) fac ca circula ia informa iilor de la spirit
spre con tient s fie întrerupt , corpul fizic func ionând în
condi ii de avarie, adic numai la nivel vegetativ.
Exist cazuri în care în urma unor traume sau sperieturi
mentalul s - i amelioreaze performan ele. Persoanele
devin clarv z toare, percep alte spirite, au anumite
aptitudini absente înainte de incident.
Un alt fenomen mintal ne-elucidat de medicina modern
este epilepsia. Se încearc s se depisteze malforma ii sau
leziuni cerebrale care cauzeaz crizele comi iale. Este
similar cazului remediilor homeopate pentru care se caut
o corelare cu modific rile structurale. Fenomenologic
epilepsia este o „furtun ” în mental care face imposibil
gândirea fluent pe o anumit perioad de timp. În
imaginea mentalului pe care deja am creiat-o, epilepsia
apare ca o interferen brutal a unor spirite agresive
asupra acestuia, proces favorizat de m rimea Rd .
Este important s decel m anumite m rimi caracteristice
modului de transmitere a informa iei în structura mental a
omului, având în vedere c aceast structur trebuie s
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rezulte a fi diferit de la individ la individ eviden iind i
natura spiritului propriu.
HuPoTest este denumirea testului pe care l-am stabilit în
urma unei experien e îndelungate i aplicat pe un num r
semnificativ de persoane (observatori) care au format
banca de date pe baza c reia am putut stabili parametrii i
semnifica iile acestora. De i face obiectul unui brevet, voi
dezv lui principalele „secrete” pentru a se în elege
semnifica iile cît i de a deveni un instrument eficient în
evaluarea i mai ales autoevaluarea fiec ruia dintre cei
interesa i. Pe de alt parte trebuie s subliniez c acest test,
ca orice proces de cunoa tere, nu este perfect ci
perfectibil.
Voi prezenta succint istoria acestui test din care se pot
lesne eviden ia principalele semnifica ii. La scurt timp
dup c s torie am cump rat un aparat de fotografiat i am
început s fac fotografii pe care le developam eu. La
început alb-negru, pentru care timpii de expunere în solu ii
i temperatura acestora nu necesitau o rigoare deosebit ,
apoi color pentru care era necesar întuneric absolut i o
exactitate ridicat a timpilor de expunere. Pentru a m sura
aceste perioade de timp (de ordinul zecilor de secunde)
trebuia s num r p strând caden a cât mai constant .
Constatasem c în acea perioad (la vârsta de 20-30 de
ani) puteam s estimez ora zilei, în special în intervalul
dimine ii, cu exactitate de pân la 5 minute. De asemenea,
observasem c caden a de num rare se men inea curios de
bine la nivelul secundei. Am avut curiozitatea s testez
aceast caden i la alte persoane i la fel am constatat c
în general exist un grad mare de repetabilitate, indiferent
de educa ie, calificare i chiar experien . Am f cut rost de
un cronometru digital cu rezolu ie de 0,001 secunde i am
început s verific mai temeinic aceast repetabilitate pe o
gam larg voluntari a c ror istoric îl cuno team.

Rezultatele au eviden iat diferen e în „curba de etalonare”
care se corelau cu diverse aspecte specifice.
Testul const în „m surarea” de c tre subiect (observator)
a unor perioade de timp în condi ii de repetabilitate.
Subiectul trebuie s fie cât mai relaxat i izolat de orice
stimul extern. În prim etap acesta va urm ri o anumit
perioad de timp un stimul optic i/sau acustic care îi va
indica secunda etalon pentru a se obi nui cu aceast
caden . În urm toarea etap , se înl tur acest stimul de
acomodare i i se cere subiectului s m soare succesiv
perioade de 5, 10, 15 i 20 de secunde (eventual mai mari),
repetate fiecare de 5-10 ori. M surarea const în utilizarea
caden ei temporare din memoria subiectului i în paralel
cu declan area de c tre acesta a comutatorului de start i
stop a unui cronometru cu indica ie sub secund (de
preferat digital cu rezolu ie de 0,001 secunde), dar pe care
acesta nu trebuie s o vad . Valorile astfel m surate vor fi
notate de o alt persoan , sau vor fi memorate chiar de
cronometru, urmând a fi prelucrate statistic. În final aceste
valori m surate (yij) vor forma o matrice cu 4 coloane i
5-10 linii (sau invers), iar prelucrarea lor statistic este
similar cu cea de etalonare a unui instrument de m sur
(subiectul) cu un instrument care indic valorile adev rate
xj = (5, 10, 15, 20) (cronometrul).
Pentru marea majoritate chiar a celor interesa i, dar nefamiliariza i cu un limbaj matematic stufos, nu consider
util descrierea în am nun ime a procedurii de prelucrare
statistic a acestor date. În cazul în care a i în eles
capitolele anterioare i v descurca i în programe
matematice pe calculator, în elegerea acestui test devine
banal . Eu folosesc un program de calcul aflat în continu
perfec ionare asem n tor cerficatului de etalonare folosit
în metrologie, în care introduc datele (yij) i rezult o serie
de m rimi ale c ror semnifica ie am stabilit-o pe o gam
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larg de subiec i îndelung studia i. Important mi se pare
eviden ierea principalelor aspecte rezultate din aceast
analiz .
Pentru marea majoritate a subiec ilor care au un
comportament con tient normal („coerent”), rezult o
bun corela ie liniar între valorile xj i yj=media
aritmetic dup indicele i a valorilor yij, astfel c :
yj = p*xj + yo

(5.2)

cu un coeficient de corela ie peste 0,9. Coeficientul p
reprezint raportul între secunda proprie dictat de Ctr i
secunda standard (etalon) indicat de cronometru.
M rimea yo este intersec ia dreptei la ordonat i d de
.
asemenea informa ii privind perioada carcateristic
Pentru cazul în care un grup de subiec i testa i au Rd sau
Ctr identic, valorile (p,yo) se vor corela liniar i vom putea
compara parametrul care face diferen a în cadrul grupului.
5.2 Coeren a
Omul este purt torul unui spirit în evolu ie care reprezint
sursa principal de informa ii i pentru evolu ia sa
material . Fiind legat de materie, spiritul stabile te i baza
temporar a tuturor transform rilor suferite. Este de
presupus c la origine aceast baz de timp are un grad
mare de stabilitate, îns semnalele ajung în con tient mai
mult sau mai pu in perturbate. Acest fenomen poate fi
eviden iat cantitativ din matricea (yij) ca fenomen de
în transmiterea informa iei, proces similar
coeren
împr tierii unui fascicul de lumin la trecerea prin diverse
medii. O m sur a acestei dispersii sunt chiar dispersiile
statistice ale valorilor (yij) ca func ie de valorile xj. Aceste
dispersii pot cre te cu xj (comportament normal), dar pot
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r mâne constante, ceea ce exprim o coeren
procesului de transmitere prin Rd.

ridicat a

5.3 Stabilitatea mintal
Analiza statistic standard a datelor (yij) eviden iaz
stabilitatea verigilor mentalului subiectului. Am constatat
c acest aspect este foarte important în evaluarea psihic i
fizic a unui subiect. Programul de calcul permite i
reprezentarea grafic a valorilor m surate în corela ie cu
valorile impuse xj similar curbei de etalonare pentru un
oarecare. Graficul permite
instrument de m sur
eviden ierea dispersiei punctelor în jurul dreptei celei mai
probabile stabilit prin regresie liniar . Aceast dispersie
indic calitativ i cantitativ stabilitatea mentalului
caracteristic subiectului în momentul realiz rii testului.
Exist o amprent comportamental a subiectului
(„behaviour pattern”) caracterizat de un set de astfel de
m rimi (poten iale) i care r mâne neschimbat perioade
lungi de timp. Modific rile intervenite în aceast amprent
se coreleaz cu etapele de evolu ie ale subiectului
prezentate în capitolul anterior.
5.4 Efectul social
Impulsurile primare primite de la spirit sunt de obicei
ascunse, dup cum am mai ar tat, de comportamentul
con tient, astfel c putem s estim m din acest test
poten ialul de ac iune primar dictat de spirit (AP2) cât i
cel modulat de mediul social (educa ie i experien )
(AP1). Am constatat c aceste dou aspecte nu pot fi
controlate în cursul testului. Altfel spus, dac testul este
corect derulat, subiectul nu- i poate truca cele dou
poten iale.
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AP1 indic gradul de stress i de educa ie al subiectului.
AP2 indic calitatea spiritului.
Aceste dou m rimi apar ca vectori pe o ax , iar vectorul
comportamentul
rezultant (a=AP1-AP2) guverneaz
subiectului în diverse situa ii. Cu cât a este mai mare în
valoare absolut , cu atât subiectul este mai motivat în via a
material . El nu va rata oportunit i de câ tig propriu, se
va implica în conflicte de interese pentru care va lupta cu
o for propor ional acestei m rimi. Dac a este pozitiv,
subiectul se va orienta i va folosi „curentul” social în
demersurile sale; dac este negativ se va opune acestuia cu
efecte asupra lui i/sau a celor din jur.
0) subiectul are un
Pentru AP1 AP2 i pozitive (a
comportament de spectator în via a material . El evit s
se implice în ac iuni i conflicte profitabile, totu i se
adapteaz u or diverselor echipe de lucru cu care
colaboreaz sincer i dezinteresat.
Persoanele de ac iune eticheta i ca „ tiind ce vor de la
via ”, indic de obicei spirite relativ primare cu dorin e
materiale (egoiste) puternice. Acestea vor avea
AP1>>AP2, se vor adapta greu la echipele de lucru, vor
induce conflicte pe care le vor putea rezolva func ie de
m rimea AP1.
5.5 Cuplajul social
Se poate estima separat un coeficient (M) de cuplaj al
subiectului la mediul social. În general acesta are valori în
jurul valorii 50:
- M< 50 subiectul este dependent de mediul social
(anturaj) adaptându-se greu la modific ri ale acestuia.
Subiectul nu are ini iativ a teptând în permanen s i
se spun ce are de f cut;
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-

-

M = 50 subiectul este indiferent la mediul social
adaptându-se u or la modific ri ale acestuia; evit
conflictele, î i estompeaz orgoliile i ambi iile
personale, are o atitudine altruist ;
M > 50 lupt s influen eze mediul social fiind mereu
nemul umit de situa ie; are tendin de conduc tor
organizând ac iuni, dând sarcini i sfaturi celor din jur.

Trebuie observat c valorile lui M sunt în concordan cu
semnifica iile celorlal i parametri. Totu i, la stabilirea
tipului complet de personalitate contribuie toate
poten ialele men ionate pentru care se vor selecta
semnifica iile cele mai concordante.
Chiar dac amprenta comportamental este stabil pe
perioade mari de timp, exist posibilitatea ca aceasta s fie
complet modificat în general pe perioade relativ mici la
subiec ii poseda i de alte spirite. Ace tia nu au cum s - i
dea seama i execut ordinele primite. Se cunosc
numeroase cazuri de accidente, crime i sinucideri produse
pe aceast cale. Subiec ii recupera i din astfel de
evenimente recunosc de obicei c au auzit voci care-i
îndemnau s execute anumite ordine.
HuPoTest este un autocontrol eficient pentru obiectivarea
paternului comportamental putându-se astfel optimiza
poten ialele umane prin diet , exerci ii fizice i/sau
mentale adecvate.
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6. Concluzii

7. Referin e citate

A. Totalitatea informa iei Universului (Con tiin a
Universal = CU) este perfect structurat piramidal,
purificat progresiv spre vârf de timp (deci de materie i
energie), i este indestructibil .
B. „Observatorul” care dore te s cunoasc realitatea este
de fapt un spirit, a c rui mental este formatat dup
modelul CU, „c zut” în lumea material din Gr dina
Edenului prin neascultarea de a mu ca din m rul
cunoa terii (Vechiul Testament, Facerea, Cap.3), crezând
astfel c aceast lume îi va oferi informa ii noi.
Observatorul va trebui s parcurg drumul invers spre CU
investigând continuu realitatea material cu ajutorul
timpului ca instrument de baz .
C. Un sistem investigat de observator poate fi identificat
prin distribu ia temporal a unuia sau a cascadei de
procese de transformare din evolu ia acestuia eviden iate
de sisteme de m sur adecvate, ob inute i prelucrate
conform procedurii universale i comparând rezultatele
astfel ob inute pentru o serie semnificativ de sisteme care
vor forma b nci de date structurate sub form de
piramid .
D. Datorit echivalen ei mas -timp, observatorul poate
folosi în final pentru investigarea realit ii materiale, baza
de timp a spiritului s u i capacitatea mentalului s u de a
detecta pulsa iile gravita ionale asociate conversiei
proceselor de transformare declan ate în sistemele
investigate.
E. Spiritul unui observator poate fi caracterizat prin
compararea valorilor temporare indicate de acesta cu cele
indicate de un sistem temporar considerat etalon.
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