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Cadrul general (1/3)

• Date biografice

• Robert (Paul) Lanza: 

• Naționalitatea: americană

• Născut: 11 februarie 1956, Boston, Massachusetts, SUA

• Specializarea profesională: biologie, medicină

• Expertiză: celule stem, clonare și medicină regenerativă 

• Rezultate remarcabile:

• introducerea ipotezei că Universul este creat de viață (biocentrismul – 2007)

• membru în echipa care a clonat primul embrion uman

• primul care a generat celule stem de la adulți prin transfer nuclear

• primul care a clonat o specie pe cale de dispariție (gaur)

• primul care a demonstrat reversibilitatea îmbătrânirii (la nivel celular) prin transplant nuclear

• Robert/Bob Berman: 

• Naționalitatea: americană

• Născut: ?

• Specializarea profesională: astronom

• Expertiză: astronomie, teorii ale Universului

• Rezultate remarcabile:

• fondator al Catskill Astronomical Society

• ipoteze non-ortodoxe privind Universul, timpul, spațiul, viața și moartea

• coordonator de expediții privind aurorele și eclipsele
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Cadrul general (2/3)

• Date bibliografice

• Robert Lanza:

• Lucrarea recenzată: Biocentrism: How Life and Consciousness are the Key to Understand the True Nature of the Universe, 

BenBella Books, Inc., 2009 (împreună cu Bob Berman)

• traducerea în limba română: Biocentrismul, sau cum viața și conștiința sunt cheile pentru înțelegerea adevăratei naturi a 
Universului, Editura Livingstone, 2012

• traducător: Laura Cristiana

• Alte lucrări:

• (2011) Principles of Regenerative Medicine, (ediția 2), Elsevier Inc. (împreună cu Anthony Atala ș.a.)

• (2013) Principles of Cloning, (ediția 3), Elsevier Inc. (împreună cu Ian Wilmut, Rudolf Jaenisch, John Gurdon ș.a)

• (2013) Principles of Tissue Engineering, (ediția 4), Elsevier Inc. (împreună cu Robert Langer și Joseph P. Vacanti )

• (2014) Essentials of Stem Cell Biology, (ediția 3), Elsevier Inc. (împreună cu Anthony Atala)

• (2016) Beyond Biocentrism: Rethinking Time, Space, Consciousness, and the Ilussion of Death, BenBella Books (împreună cu 
Bob Berman)
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Cadrul general (3/3)

• Date bibliografice

• Bob Berman:

• Lucrarea recenzată: Biocentrism: How Life and Consciousness are the Key to Understand the True Nature of the Universe, 

BenBella Books, 2009 (împreună cu Robert Lanza)

• traducerea în limba română: Biocentrismul, sau cum viața și conștiința sunt cheile pentru înțelegerea adevăratei naturi a 
Universului, Editura Livingstone, 2012

• traducător: Laura Cristiana

• Alte lucrări:

• (1998) Cosmic Adventure: A Renegade Astronomer's Guide to Our World and Beyond, Morrow

• (1995) Secrets of the Night Sky: The Most Amazing Things in the Universe You Can See with the Naked Eye, (împreună cu Alan 
McKnight), Morrow

• (2003) Strange Universe. The Weird and Wild Science of Everyday Life -- on Earth and Beyond, Times Books

• (2007) Shooting for the Moon. The Strange History of Human Spaceflight, Lyons Press

• (2011) The Sun's Heartbeat: And Other Stories From the Life of the Star That Powers Our Planet, Little Brown

• (2014) ZOOM: How Everything Moves, From Atoms and Galaxies to Blizzards and Bees, Little Brown

• (2016) Beyond Biocentrism: Rethinking Time, Space, Consciousness, and the Ilussion of Death, BenBella Books (împreună cu 
Robert Lanza)
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Structura lucrării recenzate

1. Universul tulbure 12. Omul din spatele cortinei

2. La început a fost…ce? 13. Moriștile minții

3. Sunetul unui copac care cade 14. O cădere în Pardis

4. Camera, și motor! 15. Cărămizie creației

5. Unde e Universul? 16. Ce loc mai e și acesta?

6. Balonașe în timp 17. SF-ul devine realitate

7. Când mâine vine înainte de ieri 18. Misterul conștiinței

8. Cel mai uluitor experiment 19. Moartea și eternitatea

9. Universul lui Goldilocks 20. Și de aici…încotro?

10. Nu e timp de pierdut 21. Transformarea Lorenz

11. N-avem spațiu 22. Relativitatea lui Einstein și biocentrismul
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Metodologia de recenzare

• Recenzarea lucrării va urma, în general, următoarea metodologie:

- prezentarea ideilor de bază (nu urmând neapărat încadrarea lor în capitolele lucrării în cauză)

- NB: precizări ale autorului

- [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului – făcute de recenzent

- [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate
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Recenzia (1/14)

Conceptul de biocentrism: înțelegerea (și explicarea) Universului din perspectiva vieții și a conștienței

Principiile biocentrismului:

1. ceea ce noi percepem ca realitate este un proces care implică și propria noastră conștiență 

[C] în traducerea în limba română se folosește termenul: conștiință)

2. percepțiile interioare și exterioare sunt întrețesute în mod inextricabil

[C] de ce n-ar fi acest principiu o altă formulare a bootstrap-ului, sau a entanglării?

3. comportamentul particulelor elementare (dar, în general, al obiectelor) este legat inextricabil de prezența 
observatorului; în absența observatorului, particulele (obiectele) există doar ca unde de probabilitate

4. fără conștiență, Universul există doar într-o stare nedeterminată de probabilitate

5. viața creează Universul și nu invers

6. timpul nu are existență în sine, independentă de observator, el este un proces prin care observatorul 
percepe (înregistrează) schimbarea

7. al șaptelea principiu al biocentrismului: spațiul nu are existență în sine, independentă de observator, el 
este un proces prin care observatorul percepe (înregistrează) co-existența
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Recenzia (2/14)

• (1) de conștiență ar trebui să se ocupe nu exclusiv biologii, ci și fizicienii

 [C] pe parcursul lucrării se face și afirmația conform căreia de conștiență ar trebui să se ocupe nu fizicienii, ci 
biologii

 [C] în lucrare termenii conștiință și conștiență sunt utilizați în mod reciproc substituibil (în general, am înlocuit 
conștiință cu conștiență)

• (2) modelul actual al fizicii nu permite existența conștienței (conștiinței, în lucrare)

• (3) teoria cuantică este fără cusur din punct de vedere matematic, dar este lipsită de sens din punct de vedere 
logic

 particulele par a se comporta ca și cum ar reacționa la un observator conștient

 modelul actual al fizicii nu permite luarea în considerare a inter-acțiunii dintre particulele elementare și conștiență

 [C] cum se explică faptul că această inter-acțiune este percepută doar la nivelul particulelor elementare? De ce nu 
inter-acționează, în general, materia cu conștiența? (NB: mai departe, autorii acceptă și asta, totuși)

• NB1: perioada inflaționistă din apariția Universului nu poate fi explicată de fizica actuală

• NB2: materia barionică: 4%; materia neagră: 24%; energia neagră: 72%

• [C] autorii ignoră complet (probabil îl consideră irelevant) principiul antropic (atât în forma slabă, cât și în forma 
tare) (NB: totuși, ulterior, autorii revin asupra principiului antropic)
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Recenzia (3/14)

• (4) există 200 de parametri fizici (constante fizice) „potriviți” exact pentru a apărea viața

 ele nu sunt prezise de nici o teorie

• (5) luarea în considerare a conștienței/conștiinței va refundamenta teoriile noastre despre Univers

• (6) o teorie a totului (TT) la care aspiră fizica ar trebui clădită pe biologie

 există o propensiune a ființei umane spre totalitate și deplinătate

NB: (Berkeley) singurele lucruri pe care le percepem sunt percepțiile noastre

• (7) unificarea lumii fizice cu lumea vie nu o poate face decât biologia

[C] oare celula stem ar putea fi considerată o „particulă fundamentală” în biologie?

• (8) fizica a dezvoltat teorii speculative ([C] metafizice) în încercarea de a găsi o teorie a totului (TT)

 eterul ([C] deja respinsă, prin experimentul Michaelson – Morley)

 spațiul-timp (Einstein)

 teoria stringurilor

• (9) una dintre tezele centrale ale biocentrismului: observatorul creează realitatea, nu invers

 în absența vieții și a conștienței, Universul nu ar exista

 fără percepție nu există realitate

• (10) nu fizica poate explica Universul, ci logica 
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Recenzia (4/14)

• [C] se pare că Robert Lanza are oroare de filozofie (el nu distinge între metafizică și filozofie), pentru care folosește 
apelativul mlaștină

• [C] Lanza se folosește de rezultatele fizicii cuantice pentru a respinge… rezultatele fizicii cuantice

 particulele nu sunt acolo decât dacă eu le observ, deci observatorul creează (cel puțin) localizarea particulei: dar acesta 
este un rezultat al…fizicii cuantice!

NB: este un exemplu clar de auto-referențialitate

• [C] Lanza confundă percepția existenței cu existența însăși: nu există culori, sunete sau presiune, dar există fotoni, 
perturbări ale aerului sau electroni în atomii corpurilor

 observatorul dă o formă specifică (prin percepție) unei realități care există independent de observator 

• de fapt, tot ceea ce putem spune este că nu există realitatea numită de observator, dar o realitate există întotdeauna 
(exemplu: în lipsa observatorului nu există curcubeul, dar există un fenomen obiectiv pe care un observator, dacă se 
întâmplă să-l perceapă, îl va numi, probabil, curcubeu)

• (12) de fapt, noi nu vedem obiecte, ci reprezentarea lor în creier

 [C] dar cum putem avea, atâția subiecți (atât conremporani, cât și non-contemporani) aceleași reprezentări, deși nu am 
comunicat între noi (probabil prin…entanglare cuantică la nivel…macroscopic)

• (13) nu există nimic în afara conștienței ([C] este încă una dintre afirmațiile tari, dar doar simple afirmații)

 [C] Lanza confundă, a nu știu câta oară, existența reală cu reprezentarea existenței reale
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Recenzia (5/14)

• (14) o ipoteză privind unitatea conștienței ar implica faptul că nu există nimic decât conștiențe ([C] care se 
prezumă implicit că există în tot ceea ce este viu) care interacționează între ele

• (15) conștiența poate exista cu totul în afara timpului ([C] nu este alterabilă; desigur, o nouă aserțiune fără nici o 
demonstrație)

• (16) creierul și mintea funcționează de la sine, fără un control conștient 

 [C] atunci cum rămâne cu conștiența? Probabil ceva mai funamental decât conștiența ar trebui avut în vedere, de 
exemplu, mintea, care are o parte conștientă și una inconștientă/subconștientă

 [C] experimentul Libet poate avea drept interpretare: predicția nu este posibilă decât în absența conștienței

• fără să fie „conștient”, Lanza elimină, de fapt, aici, conștientul (adică exact ingredientul de care are nevoie)

• prin asta, elimină liberul arbitru și introduce un automatism comportamental (unde „regizorul” nu mai este 
Dumnezeu, ci inconștientul)

• (17) mecanica cuantică elimină caracterul local al cauzalității

• (18) observarea particulelor elementare perturbă obiectul percepției

 incertitudinea cuantică: însuși actul observării plasează spațial particula

• (19) experimentul (corelația) EPR (Einstein, Podolsky, Rosen) 1935: stranietatea cuantică a entanglement-ului

 explicația EPR: contaminare locală, nu „acțiune ciudată la distanță”
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Recenzia (6/14)

• (20) experimentul Bell (1964): 

 s-au creat două particule cu aceeași funcție de undă (pentru că și particulele au caracter de undă)

 nici o particulă nu se plasează într-un anumit loc sau nu efectuează o anumită mișcare până ce funcția lui de undă 
nu colapsează

 funcția de undă colapsează la simpla existență a informației în mintea observatorului (fără nici o influență fizică 
asupra particulei)

 crearea de particule entanglate creează particule cu aceeași funcție de undă: când funcția de undă a unei particule 
colapsează, colapsează și funcția de undă a celeilalte particule, indiferent de distanța dintre ele

[C]: nu cumva aceeași funcție de undă le menține apropiate (adică este vorba despre un alt fel de…spațiu? Adică un 
spațiu…nespațial?

• (21) (1997) s-au creat fotoni entanglați, trimiși la 11 km distanță între ei: la întâlnirea unui interferometru, 
„alegerea” unei particule determina instantaneu alegerea complementară în cazul celeilalte particule

[C]: cum am putea folosi entanglarea în comportamentul economic (îndeosebi pentru predicții? Probabil prin 
identificarea unor invarianți la nivelul „perechii” de indivizi; dar ce este aceea „pereche de indivizi”?)

• (22) (2002): un alt experiment clarificator în această materie

• (23) stările fizice nu există înainte de a fi măsurate

[C]: cum putem ști ce este înainte de a măsura? Și de unde știm că am determinat starea fizică chiar prin măsurare, 
care este benchmark-ul? Cu alte cuvinte, de unde știm că era altceva înainte de măsurare, dacă înainte de măsurare 
nu știm ce este? Este o problemă de cerc vicios logic de care Lanza pare că nu este conștient
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Recenzia (7/14)

• (24) există trei caracteristici majore ale teoriei cuantice:

 entanglarea 

 complementaritatea: dintre două stări fizice posibile, particula „alege” una (dar nu ambele) atunci când este 
observată

[C]: poate există o influență a gândului observatorului (dar pot fi făcute observări mecanice…)

 colapsarea funcției de undă

• (25) stranietatea cuantică: comportamentul de particulă când există un observator, respectiv comportamentul de 
undă când nu există un observator

• (26) (1926, Born): undele cuantice sunt unde de probabilitate (Schrödinger credea că sunt unde materiale) 

 o undă de probabilitate nu este un eveniment sau fenomen, ci probabilitatea evenimentului sau fenomenului 
(care se produce doar dacă este observat)

• (27) undele cuantice definesc poziția potențială pe care o poate ocupa o particulă

• (28) reacția particulei la observare poate fi și retroactivă (experimentul cu două particule entanglate, în care se 
încearcă „păcălirea” entanglării)

• (29) interpretarea de la Copenhaga (Bohr și Heisenberg) a mecanicii cuantice are sens doar dacă este conectată la 
biocentrism

• (30) o teorie concurentă interpretării de la Copenhaga: teoria tuturor lumilor posibile ([C] R. Feynman, D.Lewis)

• (31) s-a dovedit entanglarea și la nivel macroscopic (molecule de fulerenă)
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Recenzia (8/14)

• [C]: particulele (obiectele) există, nu contează în ce formă; ele ne apar într-un fel care este condiționat de structura 
noastră fizică, dar asta nu are nici o importanță (lungimile de undă ale luminii există în mod independent, ne apar 
nouă sub formă de culori, dar ce relevanță are asta din perspectivă ontologică?

• (32) experimente repetate, cu mai multe particule care trec prin două fante, au dovedit că particulele (fotoni sau 
electroni) au natură de undă 

[C] desigur, asta s-a obținut prin inducție, dar, întrucât nu există infirmări ale unei asemenea ipoteze generale, se 
poate prezuma că această ipoteză este, deocamdată, adevărată

• (33) problema este că experimente cu o singură particulă pe rând (foton sau electron) care întâlnește două fante, 
produce un tipar de interferență, deși nu are cu cine interfera

 explicația: prin fantă nu trec particule, ci undele lor de probabilități care, astfel, interferează cu ele însele, 
deoarece undele de probabilitate trec simultan prin ambele fante

 dacă, înainte de lovirea detectorului care conține fantele, un dispozitiv mecanic modifică polaritatea particulei 
(pentru a ști prin ce fantă a trecut dintre cele două), particulele nu mai fac tiparul de interferență, adică nu se mai 
comportă ca unde

[C] apare o altă nedeterminare (analogă celei a lui Heisenberg, dar mai dură, de tip exclusiv): nu e posibil să afli, în 
același timp, prin ce fantă trece fotonul și tiparul de interferență pe care-l creează

 NB1: particule entanglate: particule care au aceeași funcție de undă (de exemplu, au o origine comună); legătura 
de entanglare este de tip complementar (dacă o particulă se materializează cu o polarizare verticală, cealaltă se va 
materializa cu o polarizare orizontală; dacă una se transformă într-un electron cu spin superior, cealaltă se va 
transforma într-un electron cu spin inferior)

 NB2: există experimente care arată că nu dispozitivele mecanice de observare modifică starea/comportamentul 
particulelor, ci simpla apariție în mintea noastră a unei idei/preocupări legate de starea acestora
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Recenzia (9/14)

• există experimente care arată că particulele își modifică starea curentă pe baza a ceea ce se va întâmpla cu o 
particulă cu care este entanglată, în viitor, ceea ce pune probleme în legătură cu liniaritatea și unidirecționalitatea 
timpului

• s-a observat că un atom nu-și schimbă starea energetică atâta timp cât este observat în mod continuu (de 
exemplu, o bombă atomică nu ar exploda dacă ar fi observată, în toți atomii săi, în mod continuu)

[C] „căderea” Universului într-o stare determinată (colapsarea funcției lui de undă – de Broglie vorbea deja despre 
funcția de undă la nivelul Universului) s-a făcut odată cu prima licărire de conștiență. Nu rezultă de aici, în nici un fel, 
că și acum, orice obiect din realitate se mai află într-o stare nedeterminată de probabilitate – cel puțin la nivel 
macroscopic – și așteaptă observarea pentru a colapsa din undă în particulă; probabil trebuie să acceptăm că întreg 
Universul a colapsat deja, la prima observare efectuată asupra sa

• (34) principiul lui Goldilocks: este o variantă a principiului antropic: totul este așa cum este pentru ca noi să fi 
putut apărea și să fi putut pune întrebarea cu privire la de ce totul este așa cum este

 este un principiu analog cu cel al „proiectului inteligent” invocat de teiști

• (35) există trei explicații pentru existența ca atare a Universului:

I. Dumnezeu (are probleme, pentru că nu explică existența lui Dumnezeu însuși)

II. principiul antropic

 principiul antropic slab: întrucât suntem aici, înseamnă că Universul a trebuit să prezinte parametrii fizici pe 
care îi prezintă ca să permită apariția noastră

 principiul antropic tare: Universul este așa cum este pentru că are drept scop să ducă la apariția noastră

 principiul antropic participativ (Wheeler): observatorii sunt necesari pentru ca Universul să existe
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Recenzia (10/14)

• [C]1: întrucât Pământul (ca „particulă”, deci nu ca o undă de probabilitate) a apărut înainte de apariția vieții, 
înseamnă că el a „colapsat” retroactiv, imediat ce a apărut primul observator

• [C]2: dar asta înseamnă că există un soi de entanglare între primul observator și Pământ, ceea ce înseamnă că ar 
trebui să aibă o origine comună‼‼

• [C]3: dacă constantele universale sunt determinate de observator, în mod retroactiv, cum apare observatorul 
deși constantele universale erau doar unde de probabilități? Doar dacă și Pământul (cu constantele sale 
universale) și observatorul aveau aceeași undă de probabilitate. Dar, în acest caz, cine a declanșat determinarea 
(colapsarea) observatorului? Pentru ca, apoi, știm să explicăm de ce a colapsat Pământul (de trimis lui Lanza și 
Berman)

• NB: principiul antropic participativ este cel mai aproape de biocentrism

III. biocentrismul

• (36) cele mai elaborate modelele ale realității exterioare ignoră timpul în formalismul lor (ele fiind, din punct de 
vedere cinematic, simetrice în raport cu timpul)

• termodinamica pare a fi singurul domeniu real în care timpul este indispensabil

• [C]: autorii identifică creșterea entropiei cu scăderea gradului de structurare (ordine) a unui sistem

• NB: dar ordinea (adică structura) sunt impuse de observator, deci și timpul este creat de observator ([C] vezi 
discuția despre ordine, din cadrul Seminarului Roegen)

• NB: există o nedeterminare poziție/viteză și la nivel macro (vezi intuiția lui Zenon în paradoxul săgeții): observăm 
doar ceea ce ne propunem să observăm

• NB: mișcarea prin spațiu este un oximoron
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Recenzia (11/14)

• (37) timpul nu are o realitate obiectivă, ci este o experiență senzorială a observatorului

 ceasul nu face decât să compare evenimente diferite, el nu măsoară un timp care „trece”

• (38) într-un univers biocentric timpul nu este secvențial (liniar)

• [C] puțini sunt cei care contestă că timpul nu are existență în sine, dar asta nu are nici o relevanță; timpul este o 
formă de percepție a schimbării, corect, dar ce consecințe are asta? Nici una!!!!

• [C] deci, schimbarea există în afara observatorului (sau, oricum, independent de observator); cu ce schimbă faptul 
că timpul este o creație a observatorului (așa cum și culoarea și sunetul sunt creații ale observatorului) faptul că 
schimbarea (deci întreaga realitate exterioară) există independent de observator?

• (39) obiectele sunt percepute separat pentru că au fost numite din punct de vedere cognitiv, altfel ar fi 
nediferențiate între ele; prin nediferențiere nu ar exista nici spațiul dintre ele

• [C] dar putem numi și spațiul dintre obiecte, și atunci spațiul…există, la fel ca obiectele numite; din nou, autorii 
confundă existența realității cu percepția realității

• [C] existența în sine, exterioară în raport cu observatorul, a spațiului și timpului a fost de mult exmatriculată, 
autorii se luptă cu un dușman care nu există (dar pe care, ca și Richard Dawkins, din altă perspectivă, în inventează)

• [C] așa cum timpul ne ajută să ne organizăm percepțiile privind schimbarea, spațiul ne ajută să ne organizăm 
percepțiile privind co-existența realității

• (40) energia vidului (sau energia punctului Z) este confirmată de experimentul Casimir (două plăcuțe de metal 
foarte apropiate una de alta sunt presate de la sine una în alta de  presiunea energiei vidului)
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Recenzia (12/14)

• (41) entanglarea poate fi explicată doar în două modalități: 

 există viteze de transmitere a semnalului mai mari decât viteza luminii (de fapt, viteze infinite)

 spațiul, așa cum îl concepem acum, ca „dispozitiv” real de separare a obiectelor, nu există

[C] din nou autorii insistă să confunde realitatea cu percepția observatorului

[C] autorii par să confunde caracterul fundamental al unei entități cu caracterul invariant al acelei entități (ex.: dacă, 
la viteze de deplasare apropiate de viteza luminii, spațiul pare că dispare, atunci spațiul nu este ceva fundamental)

• (42) limbajul și logica sunt grefate pe accesul nostru la realitate (cea macroscopică, intermediară), putând fi 
inadecvate atât pentru microcosmos, cât și pentru macrocosmos

• (43) mecanica cuantică nu poate fi înțeleasă folosind logica sau prin intermediul limbajului de tip verbal

• (44) celulele stem, prin ele însele, au tendința de a crea, mai întâi, celule nervoase, un aspect remarcabil 
(interpretat de autori ca fiind o probă că Universul este interesat de… crearea observatorului)

• (45) există experimente (făcute inclusiv de Lanza și Skinner) care arată că animelele au conștiență de sine

• (46) există o ciclicitate a expansiunii Universului: la început a fost rapidă (episodul inflaționist), apoi a încetinit, 
pentru ca, în urmă cu 7 miliarde de ani, să accelereze din nou

• (47) biocentrismul are unele similitudini cu religiile orientale (budismul, hinduismul) dar nu și cu religiile 
occidentale (creștinismul, iudaismul, islamismul)

• (48) orice teorii care se ocupă de Tot fără a lua în considerare viața (inclusiv teoria string-urilor) sunt sortite 
eșecului
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Recenzia (13/14)

• (49) ceea ce a scăpat explicației nu este percepția și mecanismele ei, ci experiența percepției (care reprezintă 
esența conștienței)

• (50) behaviorismul nu poate explica, nici el, conștiența

• (51) rezolvarea problemei conștienței constă în a explica cum apare experiența conștiență din jocul structură-
funcție a creierului

• (52) elucidarea problemei conștienței nu este la îndemâna fizicii, ci a biologiei

[C] Lanza se contrazice reluând experimentul mintal cu pisica lui Schrödinger: el spune că tot experimentul, care este 
de tip cuantic, va duce la colapsarea funcției de undă a pisicii la deschderea cutiei, adică la producerea observării. 
Dar, anterior, spunea că, chiar dacă nu organizăm nici un experiment, ci doar gândim să-l organizăm, colapsarea 
funcției de undă se produce. Deci, introducerea contorului Geiger în cutie, cu pisica, deja produce colapsarea funcției 
de undă, deoarece gândul de a măsura a existat

[C] dacă realitatea este refăcută de fiecare dată când o percepem, nu s-ar putea imagina următoarea idee? 
schimbarea se produce atunci când replicarea, în mintea noastră, a realității suferă o mutație, de aceeași natură ca 
mutația genetică, care modifică biologia noastră. Ar fi vorba, așadar, de un soi nou de evoluționism (oare de tip 
darwinist, adică bazat pe eroare mutațională aleatoare și pe selecție – tot naturală – direcționată? Ce este această 
direcționare care are ca analog, în biologia evoluționară, selecția naturală?

• (53) subconștientul este tot o creație a conștientului 

[C] atunci cum rămâne cu experimentele care arată că decizia este luată de subconștient înaintea conștientului? Sau 
cum rămâne cu Freud, cu subconștientul? Cum recuperăm arhetipul lui Jung?

• (54) (d’Espagnat) ne-separabilitatea este unul dintre cele mai sigure concepte generale din fizică
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Recenzia (14/14)

A. Transformarea Lorenz

• [C]1: formula privind variația relativistă a timpului, din traducerea în limba română, pare a nu fi corectă:

∆𝑻 = 𝒕 ∙ 𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

 mai întâi: factorul de corecție trebuie să fie:  
𝟏

𝜸
unde 𝜸 = 𝟏 −

𝒗𝟐

𝒄𝟐

 apoi: nu putem pune în legătură o variație (∆𝑻) cu un nivel (𝒕), trebuie să avem două variații:

 deci trebuie să avem: 

∆𝑻 = ∆𝒕 ∙
𝟏

𝜸
sau  

∆𝑻

∆𝒕
=

𝟏

𝟏−
𝒗𝟐

𝒄𝟐

=
𝟏

𝜸

 într-adevăr:
𝝏𝜸

𝝏𝒗
= −

𝒗

𝒄𝟐
∙

𝟏

𝟏−
𝒗𝟐

𝒄𝟐

< 𝟎 𝒅𝒆𝒄𝒊: 𝒗 ↑→ 𝜸 ↓→
𝟏

𝜸
↑→

∆𝑻

∆𝒕
↑

 așadar, factorul de corecție acționează ca un „dilatator” al timpului (el crește odată cu creșterea vitezei 𝒗)

• [C]2: ar fi invers dacă ar fi vorba despre variația relativistă a spațiului („contractarea” spațiului pe direcția de mișcare):

∆𝑺 = ∆𝒔 ∙ 𝜸 → ∆𝑺 = ∆𝒔 ∙ 𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐
→

∆𝑺

∆𝒔
= 𝟏 −

𝒗𝟐

𝒄𝟐
= 𝜸 𝒅𝒆𝒄𝒊: 𝒗 ↑→ 𝜸 ↓→

∆𝑺

∆𝒔
↓
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O altă lucrare a autorului/autorilor, recomandată

• Titlu: Beyond Biocentrism. Rethinking Time, Space, Consciousness, and the Illusion of the Death
(Robert Lanza with Bob Berman)

• An apariție: 2016

• Editură: BenBella Books, Inc.

• Motivație:

• lucrarea dezvoltă ideile prezentate în Biocentrism: How Life and Consciousness are the Key to Understand
the True Nature of the Universe, mai ales cele legate de problema conștienței

• se dezvolt ideile privind impactul conștienței asupra realității la nivel macroscopic (nu numai la nivel 
microscopic)

• se adâncesc analizele legate de realitatea timpului și a spațiului, în direcția considerării lor ca fiind simple 
„scurtături” pe care mintea le folosește pentru a ordona percepțiile sale

• se dezvoltă conceptul de entanglare (care este extins până la a entangla conștiența și materia)

• se discută problema indistructibilității conștienței, cu semnificația acesteia asupra conceptului de moarte a 
individului

• se abordează problema posibilității emergenței conștienței la mașini

• este examinată ipoteza unui Univers probabilist în sens ontologic 
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ATENȚIE !
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