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Cadrul general (1/2)

• Date biografice

• Naționalitatea: germană

• Născut: 20 septembrie 1923, Breslau (Wroclav, Polonia) – decedat: 24 iunie 2003

• Specializarea profesională: chimie, filosofie, genetică

• Expertiză: evoluție (antropică și non-antropică) 

• Rezultate remarcabile:

• o teorie cosmologică (1993)

• problema auto-organizării ca proprietate intrinsecă a materiei

• corelația entropic – antropic în evoluție

• natura timpului
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Cadrul general (2/2)

• Date bibliografice

• Lucrarea recenzată: Chaos and Order. The Complex Structure of Living Things (Chaos und Ordnung. Die komplexe
Struktur des Lebendigen), Stuttgart, German Publishing House (Deutsche Verlags-Anstalt), 1988

• traducerea în limba română: Haos și ordine. Structura complexă a viului, Editura BIC ALL, 2001

• traducători: Andrei Apostol și Marius Stan

• Alte lucrări:

• (1975) Fortschritt durch Verzicht. Ist das biologische Wesen Mensch seiner Zukunft gewachsen? (Progress 
through renouncement. Is the biological being man of his future grown?), Nymphenburger, München

• (1992) Die Natur der Schönheit (The Nature of Beauty), Insel, Frankfurt am Main

• (1993) Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie (The time tree. Foundation of a general time 
theory), Insel, Frankfurt am Main

• (1994) Spiel der Synapsen. Gedichte und Prosa (Game of synapses. Poems and prose), Insel, Frankfurt am Main

• (1995) Gratwanderungen. Das Chaos der Künste und die Ordnung der Zeit (Tight hikes. The chaos of the arts 
and the order of time), Suhrkamp, Frankfurt am Main

• (1996) Symphonie des Lebendigen. Versuch einer allgemeinen Resonanztheorie (Symphony of the Living. 
Experiment of a general resonance theory), Insel, Frankfurt am Main
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Structura lucrării recenzate

1. Viața – dinamică între ordine și dezintegrare

2. Biochimia – despre foloasele haosului

3. Gene, hărți genetice, terapie genetică – o problemă de complexitate

4. Evoluție – arbori genealogici și fulgere

5. Modele matematice și fizicale ale haosului deterministic

6. Lumea este armonioasă

7. Big-bang-ul – Idee sau materie?

8. Îmbătrânirea și moartea – timpul nostru

9. Complexitatea fundamentală – limite de principiu
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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 (1/18)

1. abaterile (cutele) din realitate pot fi indicii privind adevărul

 [C]: din detalii locale putem afla principiile generale

2. gândurile pot fi cauza oricărei mișcări din Univers

 [C]: vezi, aici, și considerațiile convergente din Biocentrismul (Lanza și Berman), precum și cele ale fizicienilor mecanicii 
cuantice

3. orice sistem are un grad limită de complexitate

 complexitatea este asociată cu rețeaua ([C]: vezi aici propunerea noastră – ED, în același sens, din 2009)

 [C]: aceasta pare a fi o limitare de ordin ontologic, nu gnoseologic; vezi paralela care se poate face cu conceptul de 
niveluri de realitate al lui Basarab Nicolescu

 [C]: complexus: legat laolaltă – de exemplu, bootstrap-ul, sau entanglarea conferă complexitate chiar în sistemele cele 
mai simple structural

4. aspectul fundamental în cunoaștere: sesizarea ordinii (a unei ordini)

 ereditatea nu este altceva decât transmiterea unei scheme de ordine

 poate exista o ordine de tip static (ex.: cristalul) sau una de tip dinamic (ex.: viața)

- viața este concomitent ordine și haos, integrare și dezintegrare

5. știința are drept scop descoperirea ([C]: sau inventarea) de principii ordonatoare

6. (def) celula: cea mai mică unitate de construcție a viului (este capabilă de viață autonomă)
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Recenzia (2/18)

7. distincția mărire fizică – mărire chimică în cercetarea microscopică

 mărirea fizică: este directă și vizează individul

 mărirea chimică: este indirectă și vizează grupul de indivizi

8. în cercetarea vieții, metoda carteziană (descompunerea, analiza) nu este adecvată

 la un anumit nivel al descompunerii/analizei, viața dispare (ex.: descompunerea celulei în elemente componente)

 [C] din punct de vedere cognitiv, sistemele vii sunt ireversibile

9. creșterea este un proces cuplat

 bazat pe interdependențele elementelor componente ale sistemului care crește

10. entropia dezintegrează ordinea ([C] se pare că Cramer opune ordinea entropiei)

11. pe baza calculului probabilităților, viața nu a putut apărea din întâmplare

 [C] dar aleatoriu înseamnă ordonat (și anume de distribuția de probabilitate), deci întâmplător nu înseamnă aleatoriu, ci 
neordonat: așadar, viața a putut apărea din întâmplare

12. ordinea apare prin consum de energie din exterior

 ex.: 1) domeniul fizic: procesul Bernard; 2) domeniul chimic: procesul Belusoff-Zhabotinski

13. structură disipativă: structură aflată departe de echilibru
 [C]: aici în sensul echilibrului termodinamic

 [C]: genele sunt fie transmise fie nu; avem, aici, a) ceva de tip cuantic; b) ceva care aprobă terțul exclus (chiar dacă, 
asemenea atomului, și gena este decompozabilă)

 [C]: Cramer consideră ADN ca pe un program de construcție; această interpretare a fost abandonată (vezi Dawkins)
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Recenzia (3/18)

14. viața reprezintă o ierarhie de ordini ([C]: o…ordine de ordini), în două direcții:

 spațial (structural)

 temporal (procesual)

NB: dezintegrarea vieții este și ea…ordonată

[C]: rețeaua transcende relația cauză-efect, integrând co-evoluția

 remarca lui Goethe: pentru sisteme pare să fie valabil că nu își sunt accesibile pe deplin lor însele

 [C]: în domeniul social acest aspect este peremptoriu ca urmare a auto-referențialității

15. NB: ar fi interesantă o limbă în care falsul să constituie și o greșeală gramaticală

16. noutatea nu apare în mod liniar, de aceea haosul ([C]: care este non-liniar) este creativ

17. există o selecție de tip genealogic (succesivă) în selecția aminoacizilor pentru sinteza proteinelor, care elimină 
eventualele erori generate de mecanismul lacăt-cheie (Emil Fischer) ([C]: aspect topologic)

18. procesul lacăt-cheie se produce și în cazul cuplării unui spermatozoid masculin cu celula-ou feminină

19. adaptabilitatea viului este direct proporțională cu îndepărtarea de echilibru

 evident, asta înseamnă consum de neg-entropie

20. succesiunea de ordini care apar în cazul viului este: adaptabilitate, sensibilitate, inteligență

 [C]: această ordine poate avea atât un sens cronologic, cât și unul logic (chiar teologic!)
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Recenzia (4/18)

21. formarea de țesuturi specifice este bazată pe gruparea celulelor de același fel (care vor forma un anumit țesut) 
pe baza compatibilității (de tip lacăt-cheia) dintre glicoproteine și lectine (modelul lectină-glucidă, care leagă 
glucidele între ele)

22. metastaza canceroasă este declanșată de modele lectinice modificate, cărora li se potrivesc chei dintr-un țesut 
de tip diferit ([C]: aspect topologic)

 se pare că fiecare tip de tumoare are un model lectinic specific

 prin colorarea lectinică a celulelor tumorale poate fi dezvoltată o diagnoză a afecțiunilor tumorale

 prin același procedeu cum este colorarea lectinică se pot introduce în celulele canceroase citostatice (principiul Paul 
Ehrlich)

- lectina cancerigenă (lacătul) poate fi blocată printr-o cheie falsă (neoglicoproteină)

23. contactul lectină-glicoproteină este de tip haotic (implică dimensiuni spațiale de tipul numerelor 
raționale, nu al numerelor naturale, adică fractali) ([C]: aspect topologic)

24. viața este constantă (invariabilă) doar la nivel macroscopic și pe intervale mari de timp

25. mutațiile genetice sunt fie modificări în ADN, fie erori de transcriere (copiere) ale ADN-ului în ARN

 implică schimbarea a cel puțin o bază din lanțul ADN (bazele sunt simbolizate: A-adenină, G-guanină, T-timidină, C-
citozină)
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Recenzia (5/18)

26. de fapt, ADN-ul este permanent reparat de accidentele care modifică bazele (raze cosmice, chimicale din 
alimente etc.)

 prin compararea celor două copii din cele două lanțuri ale ADN (enzime de reparație)

 mutațiile din ADN apar ca deformări ale geometriei benzii ADN ([C]: aspect topologic)

27. genele sunt atomii eredității (adică sunt semnificative, nedecompozabile la nivel biologic)

 la nivel chimic ele sunt decompozabile și recompozabile

28. tăierea chimică a benzii moleculare a ADN este posibilă cu ajutorul enzimelor de restricție

29. plasmide: secvențe (bucăți) de acid nucleic, tăiat de enzimele de restricție, care servesc drept vehicule (vectori) 
pentru alte gene, care sunt introduse în celule

30. părți componente ale genelor pot fi sintetizate artificial, ca și lanțuri scurte de acizi nucleici; aceste lanțuri 
scurte pot fi apoi legate între ele cu ajutorul enzimelor specific celulare, obținându-se lanțuri de acizi nucleici de 
orice lungime dorită

 pot fi realizate mutații artificiale în gene, care, apoi sunt reinserate pentru a se reproduce în noua configurație

 astfel se dezvoltă ingineria genetică

• insulina este produsă acum prin manipulare (inginerie) genetică

• pot fi construite microorganisme care să facă diferite „activități” (ex. purificarea apei)

• pot fi construite noi plante și noi animale (desigur, cu riscurile de rigoare)
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Recenzia (6/18)

31. prin analiză genetică pot fi diagnosticate boli dar chiar și predispoziții la boli (diagnoză genetică)

NB: bărbații sunt defecți din punct de vedere genetic, doar femeile poartă întreaga zestre genetică a lui homo 
sapiens sapiens

32. pot fi făcute implanturi (grefe) genetice: ex. măduva osoasă în cazul leucemiei

33. există și o terapie genetică: de exemplu, intervenții asupra embrionului

 în embrion sunt deja prezente toate datele de personalitate ale individului, deci intervenția prin terapie genetică ridică 
probleme etice (care apar inclusiv în cazul întreruperii sarcinii biologice)

34. intervențiile de terapie genetică sunt posibile doar prin intervenții asupra unei singure gene; dar trăsăturile de 
personalitate sunt generate poligenic: este imposibilă o terapie genetică la nivel poligenic, din cauza efectelor 
de rețea

35. în condițiile în care informația produsă de inteligența umană este de un miliard de ori mai multă decât 
informația genetică a unui individ, biologia nu poate fi totul

36. reacții în fața provocărilor ridicate de știința modernă

 defrișarea romantică: este nevoie ca publicul larg să-și însușească cunoștințele științifice, fără a deveni cercetător, pentru 
ca critica împotriva efectelor negative ale (aplicării) științei să fie fundamentată

 reacția: știința nu trebuie lăsată în seama experților (tehnocraților)

 utopia căii de mijloc: protejarea științei trebuie să reprezinte un principiu fundamental al omenirii; în același timp, știința 
nu trebuie să fie înghițită de comercial
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Recenzia (7/18)

37. viața este un echilibru dinamic între ordine și dezintegrare

38. distanța genetică dintre specii, pe baza biologiei moleculare, pare a nu fi singurul criteriu de diferențiere a 
speciilor

 de fapt, evoluția este condusă de binomul hazard (mutația genetică) și necesitate (selecția naturală cumulativă)

 evoluția este, la nivel microscopic, discontinuă (ea apare continuă doar la nivel macroscopic)

 NB: timpul newtonian este un scalar (este reversibil)

39. există o evoluție moleculară (teoria hipercliclurilor – Manfred Eigen)

 s-a arătat că aminoacizii se pot forma în mod spontan în natură; pare că există o chimie organică în sisteme fără viață

 viața nu ar fi putut apărea prin simple fluctuații statistice (hazard): probabilitatea este, în acest caz, infimă ([C]: se pare că 
Cramer este ferm convins că distribuția de probabilitate nu reprezintă un tip de ordine)

 probabil a existat un mecanism de selecție primordial, bazat pe favorizarea moleculei cu cea mai rapidă auto-reproducere 
a conținutul său informațional: mecanism de selecție moleculară

 teoria auto-organizării moleculare: teoria hiperciclurilor (Manfred Eigen)

• produsul unei catalize este catalizator pentru ciclul următor (dacă se ajunge la enzima catalizatoare inițială, atunci avem 
auto-cataliză)

• [C]: vezi legătura cu sustenabilitatea (ex. replicabilitatea input-ului de către output)

• hiperciclul este o concatenare de cicluri catalice care se închide

• teoria hiperciclurilor este echivalentul, pentru biologia moleculară, a mecanicii cuantice pentru fizica particulelor 
elementare

• ca și mecanica cuantică, teoria hiperciclurilor este o descriere și nu o explicație ([C]: la fel ca marxismul sau freudismul)
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Recenzia (8/18)

40. capacitatea, dar și modul specific de cunoaștere ale omului depind de structura senzorialității sale

41. comportamentul moral nu poate fi întemeiat biologic (de exemplu, comportamentul bazat pe instinctul de conservare a vieții 
este a-moral)

42. hiperciclurile constituie un principiu al viului (bazat pe feed-back-uri în cascadă)

 nematozii: reproducerea celulară este controlată de feed-back-uri

 coagularea sângelui: evoluție pe „creste”, între hemoragie și tromboză

 anticorpi prin selecția clonală: reacția este, de fiecare dată specificată pentru fiecare antigen în parte

 întărirea enzimelor: de exemplu, reglarea nivelului glicemiei

• NB: specificitatea și selectivitatea la nivel molecular sunt cu atât mai pregnante cu cât sistemul în cauză se află mai 
departe de echilibru

43. punctele de bifurcațiile (sau punctele fulgurante) sunt specifice evoluției vieții

 mai general, sistemelor complexe/complicate

 punctele de bifurcație reprezintă „decizii” ireversibile

 (Prigogine) predictibilitatea este mitul întemeietor al științei clasice

 (Prigogine) apariția structurilor disipative reclamă ca sistemele în cauză să depășească o anumită mărime ([C]: aspect 
topologic)

 sistemele disipative au trei componente, care conduc la ordine prin fluctuații

• funcție

• structură

• fluctuație ([C]: acest aspect este, în general, ignorat de teoria economică ortodoxă – neoclasică, dar este acceptat de 
economia evoluționară)
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Recenzia (9/18)

[C]: evoluția care, prin bifurcații, apare și în științele naturii, introduce peste tot istoricitatea (care este o specie de 
entanglare, de non-localitate temporală)

44. între punctele de bifurcație avem determinism (deci și predictibilitate), iar în punctele de bifurcație (sau în 
vecinătatea lor) avem indeterminism

45. (Prigogine) propune metoda „transformarea brutarului” pentru a descrie apariția punctelor de ruptură în 
evoluție

• NB: rețeaua este capabilă să reconstituie întregul dintr-un fragment ([C]: vezi și holograma sau fractalul, aici)

46. (Wittgenstein) o întrebare poate fi formulată doar dacă există un răspuns ([C]: deci răspunsul există înaintea 
întrebării, așa cum ființarea/onticul există înaintea ființei/ontologicul), iar un răspuns există doar dacă ceva 
poate fi spus

47. ceea ce poate opri totul este următorul răspuns: nu poate fi pusă nici o întrebare

48. haos este, istoric, antonimul lui cosmos: dezordine vs. ordine

 (Schelling): haosul este unitatea metafizică a potențelor

49. traiectoriile deterministe apar doar în cazul sistemelor descriptibile complet prin ecuații diferențiale liniare

 bifurcațiile (generatoare de haos) apar în sistemele descriptibile prin ecuații diferențiale neliniare

 presupozițiile matematice pentru abordarea sistemelor neliniare au fost create de Poincaré
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Recenzia (10/18)

50. un sistem haotic implică:

 dinamică non-liniară

 mecanism de feed-back

 dependență senzitivă de condițiile inițiale

51. un sistem non-liniar este pasibil de patru comportamente distincte (aplicația Poincaré):

 comportament haotic

 mișcare în jurul unui centru (care va fi atins asimptotic)

 mișcare oscilatorie periodică cu perioadă mică

 mișcare oscilatorie cu perioadă mare

52. una dintre caracteristicile esențiale ale mișcării haotice: variații considerabile ale efectului generate de variații 
infinitezimale ale cauzei

 traiectoriile eliptice sunt stabile

 traiectoriile hiperbolice sunt instabile

 echilibrul dintre stabilitate și instabilitate depinde de gradul de non-linearitate

• cu cât gradul de non-liniaritate crește, cu atât instabilitatea crește (predomină traiectoriile hiperbolice)

 la granița dintre haos și ordine se află o zonă de armonie, descrisă de numărul de aur (0,618) – numărul cel mai 

irațional (
𝟓−𝟏

𝟐
)

• NB: o traiectorie este rațională sau irațională după cum raporturile de spirală dintr-o traiectorie sunt numere raționale sau 
iraționale
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Recenzia (11/18)

 traiectoriile iraționale sunt cele mai rezistente împotriva instalării haosului
 se pare că există mai multă raționalitate în traiectoriile corpurilor mari și relativ izolate și mai multă iraționalitate în 

traiectoriile corpurilor mici și conglomerate ([C]: aspect topologic)

53. un număr rațional neîntreg al dimensiunilor unui spațiu conferă acelui spațiu un caracter fractal
• [C]: ar trebui văzut care este dimensiunea fractală a economicului (sau a comportamentului economic)
54. traiectoriile sistemelor cu feed-back au dimensiuni fractale ([C]: vezi în economie)
55. haosul și dimensiunile fractale se presupun reciproc
56. pentru ca o regularitate să devină lege, ea trebuie integrată de o regularitate supraordonată (în caz contrar 

rămâne o descriere: ex. regularitățile lui Kepler au devenit legi doar datorită regularității supraordonate 
numite legea gravitației - [C]: care, la rândul ei, rămâne o descriere până la apariția regularității 
supraordonate numite curbura spațiu-timp einsteiniană)

57. legea Verhulst (de creștere a unei populații): 𝒙𝒏+𝟏 = 𝟏 + 𝒓 ∙ 𝒙𝒏 − 𝒓 ∙ 𝒙𝒏
𝟐, unde 𝒏 este momentul, 𝒓 este rata 

de creștere
• fie 𝒓𝒏 valoarea ratei de creștere la care se produce a 𝒏-a bifurcare
• raportul dintre distanța (lungimea) dintre două evenimente de bifurcare consecutive este:

58. 𝜹𝒏 =
𝒓𝒏−𝒓𝒏−𝟏

𝒓𝒏+𝟏−𝒓𝒏
• 𝜹𝒏 se numește numărul lui Feigenbaum: este o constantă universală care marchează trecerea de la ordine la haos: 
𝜹 = 𝟒, 𝟔𝟗𝟗 (număr irațional)

• deci haosul este structural Universului nostru, iar ceea ce noi detectăm ca supunându-se liniarității reprezintă doar insule 
de ordine într-o mare de haos
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Recenzia (12/18)

59. ceea ce ne apare ca fiind frumos, armonios, este ceea ce, din punct de vedere spațial, se supune numărului 
(secțiunii) de aur

 evoluția spiralată: numărul de puncte de intersecție dintr-o secvență spiralată determinată urmează termenii șirului lui 
Fibonacci: 𝒙𝟎 = 𝒙𝟏 = 𝟏,  𝒙𝒏 = 𝒙𝒏−𝟏 + 𝒙𝒏−𝟐

 există și un unghi de aur, generat de spiralarea pe baza șirului lui Fibonacci: 137,5°

 există două forțe care asigură acest tip de creștere spiralată: a) presiunea de creștere; 2) inhibiția prin învecinare ([C]: vezi 
în economie)

 după termenul al 13-lea al șirului lui Fibonacci, raportul oricăror doi termeni învecinați este egal cu numărul de aur

 la „hotarul” dintre ordine și haos apare întotdeauna o armonie care este descriptibilă cu ajutorul numărului de aur

 construcțiile (de orice fel, de exemplu traiectoriile) bazate pe numărul de aur sunt cele mai rezistente la intruziunea 
haosului

 zonele de trecere între ordine și haos sunt tocmai dimensiunile fractale (raționale ne-întregi)

 enzimele de restricție taie ADN-ul doar în punctele de mare simetrie (puncte în care cele patru baze sunt dispuse în 
palindrom)

• recunoașterea acestor simetrii de către enzimele de restricție se face prin intermediul propriei simetrii ([C]: aspect 
topologic)

60. neînțelegerea mecanicii cuantice este generată de insuficienta filosofare asupra ei

61. nu este sigur dacă adevărul stă în lucrurile clare sau în cele neclare

 maximum de claritate se află în tautologie, dar aici este minimum de cunoaștere
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62. plecând de la big-bang, evoluția este o serie continuă de ruperi de simetrie și de bifurcații

 tot ruperile de simetrie explică și apariția complexității ([C]: apariția conștienței ar trebuie considerată suprema rupere de 
simetrie)

 (Erich Jantsch) realitatea este stratificat coordonată

63. teoria darwiniană dă o descriere a evoluției, dar nu este o teorie cauzală (nu poate formula predicții)

 ca urmare, ea nu este testabilă ([C]: deci, în termeni popperieni, nu este științifică, așa cum este cazul marxismului sau a 
freudismului)

 [C]: de fapt, aceasta ar trebui să fie și cazul teoriei economice: echivalentul mutației aleatoare din biologie este liberul 
arbitru al subiectului economic; din acest motiv predicția este imposibilă principial în economie

64. predictibilitatea ([C]: probabil, capacitatea predictivă) nu mai constituie un criteriu de științificitate

 din cauza punctelor de bifurcație ([C]: analogul lor, în domeniul economic, este tot liberul arbitru)

 [C]: oare există puncte fixe în comportamentul economic, adică la nivelul subiectului?

 [C]: complexitatea este echivalentă cu impredictibilitatea

65. sistemele sinergice sunt sisteme fundamental-complexe

66. există mai multe tipuri de auto-organizare

 prin proprietăți inerente ([C]: aspect topologic), de ex.: cristalul sau ADN

 prin dualismul: activare/inhibare

 prin auto-organizare autentică

• hiperciclul Eigen
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67. autoorganizarea trebuie considerată un principiu fizic
 NB: orice lanț explicativ sfârșește fie în chestiuni filosofice, fie în chestiuni de credință

 autoorganizarea este o proprietate a materiei (astfel se elimină contrapunerea materie-spirit, [C]: cerută de Descartes), 
fără a se ajunge la entelehie)

68. câmpul evoluțional
 hiperciclul Eigen explică matematic orice evoluție

 autoorganizarea este posibilă doar în câmpul evoluțional ([C]: este o propunere originală a lui Cramer)

• predecesori: a) „câmp morfogenetic” (Scheldrake); b) „creodă” – curbă de dezvoltare (Waddington); c) câmp vital 
(René Thom)

 [C]: s-ar putea dezvolta, din punct de vedere matematic, un câmp evoluțional în economie, pe baza conceptului de 
geodezică socială (sau de cadru situațional), vezi propunerea ED; aceasta ar fi tot o dezvoltare formală de tip topologic

• distincția față de câmpul evoluțional din natură: prezența scopului (a liberului arbitru)

 problema fundamentală a biologiei este de natură topologică
• topologia este disciplina matematică ce face trecerea de la local la global

 (Jantsch): se pare că există o modificare a relației de primat logic de la: a) structură spre funcție; b) procese spre structură 
(prin procese înțelegându-se procesele de autoorganizare)

69. conceptul de materie trebuie revizuit
 într-un fel, materia este obiectivarea unor idei platonice (și Heisenberg credea asta)

70. autoorganizarea materiei nu este derivabilă teoretic, ea trebuie postulată axiomatic
 de aceea autoorganizarea este un punct de legătură între teorie și metateorie

71. în câmpul evoluțional are loc și Dumnezeu
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• NB: teorema H (Boltzmann): interpretarea cinetic-moleculară a legii entropiei

72. structura timpului nu poate fi derivată din legile fizicii

 există chiar o circularitate aici: legea entropiei generează timpul, dar timpul (Kant) este o condiție (apriori a intuiției) de a 
sesiza legea entropiei

73. structura timpului trebuie acceptată doar pe principii de consistență cu legea entropiei (sau, ceea ce este 
echivalent logic, cu principiul cauzalității)

74. ceea ce îmbătrânește este organismul, nu informația genetică din ADN

 îmbătrânirea este programată genetic, dar ca fenomen, este unul epigenetic

 acizii nucleici nu îmbătrânesc biochimic

75. din punct de vedere biochimic, organismul este definit ca o rețea de proteine

76. îmbătrânirea (și moartea) biochimică se produce la un prag dincolo de care sinteza proteinelor și regenerarea 
celulară devin haotice

 un asemenea fenomen pare a fi de tipul Verhulst

77. îmbătrânirea organismului constă în:

 îmbătrânirea proteinelor

 scăderea imunității (rezistenței)

 perturbarea mecanismelor de reglare
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78. ce înseamnă complex?
 gradul de complexitate a unui sistem trebuie corelat cu gradul de descriptibilitate a acelui sistem

 [C]: : Cramer înțelege prin complexitate complicativitatea (deși, anterior, avea o altă opinie), adică o dependență de 
informația conținută de sistemul examinat

 [C]: dar asta ar însemna că complexitatea este relativă, deoarece capacitatea noastră de a descrie sistemele se 
îmbunătățește

 notând cu 𝒌 complexitatea, și cu 𝑵 numărul stărilor posibile ale unui sistem dat, atunci 𝒌 = 𝒍𝒐𝒈𝑵

 predictibilitatea este posibilă dacă complexitatea este invariantă

 până la urmă, Cramer definește complexitatea printr-o specie a sa: complexitatea algoritmică (sau computațională) –
complexitatea Kolmogorov

 conceptul de complexitate fundamentală

• un sistem devine haotic la granița (limitele) stabilității structurale

• un sistem devine fundamental complex atunci când apare o bifurcație

79. există trei categorii de complexitate
 sub-critică:

• caracter determinist și predictibil

• predicția, totuși, nu este utilă (sistemele sunt prea simple)

• critică:

• nu este predictibil

• totuși, predicția poate eșua din punct de vedere practic

• NB: randomizarea deliberată poate conduce mai repede și mai exact la găsirea soluțiilor deterministe
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 fundamentală:

• soluția este indeterministă, chiar dacă condițiile inițiale sunt deterministe

• predicția eșuează din punct de vedere principial

• este caracterizat de rețea (ex. viața)

• [C]: există o remarcă a lui Goethe, care seamănă izbitor cu remarca lui Wittgenstein: „trebuie cercetat tot ce poate fi 
cercetat iar insondabilul să fie venerat în liniște”

80. relația dintre istorie și istoria naturii

• discuția Jurgen Habermas – Niklas Luhmann: un sistem trebuie să fie suficient de complex pentru a putea răspunde 
adecvat solicitărilor mediului său

• (Leibniz): cea mai bună dintre lumile posibile – acea lume care îmbină maximele posibile între complexitate și ordine

• istoria este fundamental complexă

• creierul uman este, și el, fundamental complex (este un generator de contingență)

• există unele limite ale metodei științifice

• indecidabilitatea Gödel

• imprecizia Heisenberg

• natura conștiinței (conștiința conștiinței) [C]: probabil, mai riguros ar fi să se vorbească despre conștiență)

• măsurarea măsurării

• din punct de vedere informațional (capacitatea de a produce informație) evoluția biologică și-a atins limitele

• intervine evoluția culturală
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 despărțirea de principial

• concluzia lui Gödel: demonstrabilitatea este un concept mai slab decât adevărul (pot exista propoziții adevărate, dar în 
legătură cu care nu se poate produce nici o dovadă internă)

• soluția lui Gödel înseamnă o despărțire de principial (de exemplu, scepticii procedează așa)

 libertatea nu poate fi controlată fără încredere

• (Luhmann): încrederea reduce complexitatea

• problema libertății este problema performanței riscante

• încrederea se fundamentează pe iubire

• există două perspective în studierea creierului

• perspectiva fenomenologică (macroscopică)

• perspectiva moleculară
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