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Teoria cuantică - o nouă paradigmă ştiinţifică
Noţiunea de cuantică a fost impusă de către savantul Herbert Planck (Premiul Nobel în
1918). Dezvoltarea bazelor fizicii cuantice s-a realizat de Albert Einstein, începând cu
teoriile privind relativitatea specială şi cea generală (premiul Nobel în 1921, dar nu
pentru această teorie, ci pentru lucrările privind efectul fotovoltaic). Punctul culminant al
fizicii cuantice moderne a fost structurarea celor două electrodinamici: "electrodinamica
cuantică" - pentru care Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga şi Richard Feynman au
luat premiul Nobel în 1965 şi "cromodinamica cuantică" - noua teorie a interacţiunilor
tari. Cele două teorii au condus la cea mai impresionantă construcţie a fizicii din toate
timpurile - modelul standard, al cărui subiect "fierbinte" l-a constituit unificarea forţelor
fundamentale din natură. Concluzia cercetărilor a fost foarte clară: toate cele patru forţe
sunt de fapt "faţete", forme ale unei singure forţe! Iar de aici până la relaţionarea fizicii
cuantice cu experienţele misticilor orientali şi occidentali nu a mai fost decât un pas.
Teoria cuantică porneşte de la câteva idei esenţiale, pe care le vom prezenta pe scurt:
1. În primul rând, fizica cuantică consideră că toate sistemele materiale posedă o
caracteristică principală: dualitatea undă-particulă. Astfel, electronii - care în fizica
clasică, newtoniană acţionau ca particule, pot în condiţii speciale să se comporte ca
unde, respectând legile electromagneticii şi nu cele ale mecanicii.
2. Toate acţiunile care au loc în fizică pot fi măsurate, iar cele mai mici unităţi
energetice, care nu mai pot fi subdivizate sunt "cuantele" (de aici şi denumirea de fizică
cuantică). De exemplu, un atom poate face un salt de la o stare la alta, fără a trece prin
stadiile intermediare, cu emisia unei cantităţi cuantice de energie luminoasă. Când
particulele interacţionează, este ca şi cum ele ar fi conectate prin legături invizibile la un
întreg. Pe scară largă, aceste conexiuni invizibile sunt atât de multe încât analiza lor
devine probabilistă.
3. În al treilea rând, există o proprietate stranie de "ne-localizare" cuantică. Aceasta
înseamnă că particule aflate la distanţe microscopice unele de altele (de ex. mii de
kilometri) pot să interacţioneze unele cu altele într-un mod ciudat, ca şi cum ar fi interconectate, însă legătura dintre ele este necunoscută. Este ca şi cum ar exista un
"întreg" care coordonează prin metode necunoscute fiecare părticică din univers. Bohr

şi Heisenberg au dezvoltat această idee, demonstrând că nu se pot face observaţii
obiective, întrucât observatorul, prin acţiunea sa de observare, modifică starea cuantică
a sistemului observat. Aplicată la un caz concret, înseamnă că simpla îndreptare a
atenţiei către o floare modifică la nivel cuantic starea acelei flori!.
În fizica cuantică, nu intensitatea unui câmp energetic cuantic contează, ci forma,
structura sa. Astfel, chiar şi cel mai infinitezimal câmp cuantic poate afecta o particulă,
modificându-i starea. Nu intensitatea contează în noua fizică, ci existenţa sau
inexistenţa acelui câmp cuantic. O forţă nu trebuie neapărat să fie activă, ea poate
exista şi ca potenţial, acest potenţial fiind esenţial pentru fizica cuantică.
O altă descoperire importantă, aparţinând lui Einstein este de-acum cunoscuta lege
E=mc2: această lege arată că masa nu este decât energie aflată în repaus. Teoria
relativităţii demonstrează că masa unei particule, a unui obiect sau fiinţe nu are nimic de
a face cu substanţa (precum era în fizica clasică), masa nefiind altceva decât o formă
de energie. Şi cum energia este o mărime dinamică asociată activităţii şi proceselor de
transformare, aceasta dovedeşte că particula nu poate fi gândită ca un obiect static, ci
ca o entitate dinamică, deci ca un proces care implică energie. Crearea particulelor din
energie pură reprezintă fără îndoială un rezultat spectaculos al fizicii relativiste. Ulterior,
teoria cuantică a demolat conceptele clasice de corp solid şi lege strict deterministă, la
nivel subatomic corpurile materiale solide ale fizicii clasice newtoniene prezentându-se
ca unde de probabilitate, iar acestea se referă la probabilitatea interacţiunilor.
În urma dialogurilor cu maestrul spiritual Jiddu Krishnamurti, David Bohm şi-a îndreptat
atenţia spre realizarea unei întâlniri între spiritualitate şi fizică. Astfel a luat naştere
noţiunea de "ordine implicită" (în engl. implicate order), care stă la baza teoriei cuantice
lui Bohm. Trăsătura esenţială a acestei idei este că întreg universul este într-un anume
fel "învelit", conţinut în fiecare părticică a sa şi că fiecare parte este de fapt o
condensare a întregului univers. Ordinea universală se dezvăluie, devine "explicită",
însă până acum cercetătorii nu au reuşit să descopere decât o mică parte din legile
acestei ordinii implicite a universului. Bohm este unul dintre primii fizicieni cuantici care
au sugerat şi ulterior demonstrat existenţa unor dimensiuni multiple, dincolo de planul
fizic sau energetic. El clasifică aceste planuri/dimensiuni ale universului în funcţie de

"subtilitatea" lor: planul fizic este un plan mai grosier, mai "dens", pe când planul minţii
este mult mai subtil; dincolo de minte, planul conştiinţei are caracteristici care abia
acum se dezvăluie: "chiar şi planul mental devine un plan fizic dacă ne îndreptăm spre
o direcţie mai subtilă" (D. Bohm, op.cit, p.280).
Realitatea multidimensională este descrisă de Bohm prin analogia cu fotografia
holografică: universul holografic este compus dintr-o infinitate de dimensiuni, care există
simultan; aceste dimensiuni sunt structuri similare cu întregul, cu universul. Dacă am
putea privi separat o dimensiune, ea ar arăta exact ca întregul: este ca şi cum am rupe
o bucată dintr-o hologramă: ea ar conţine toată imaginea conţinută de holograma
iniţială. La fel este şi universul holografic: orice dimensiune a sa are aceleaşi
caracteristici ca întregul, ca universul.

Universul multidimensional include conştiinţa
Conform teoriei continuumului spaţio-temporal (descris de Minkowski şi Einstein),
universul fizic - structurat din lumină (energie luminoasă) este o manifestare particulară,
în timp, a universului cu infinite dimensiuni (Samuel McLaughlin, 1986, p.70). Astfel, cea
de-a patra dimensiune reprezintă dimensiunea obiectelor şi spaţiului material văzut ca
extensie în timp (ex. sămânţa şi copacul crescut din ea sunt văzute unitar, într-o
imagine unică). Logica obişnuită binară nu se mai aplică în acest caz, (poate doar
logica dinamică a contradictoriului formulată de Şt. Lupaşcu). Conştientizarea unor alte
dimensiuni ale realităţii este un fenomen normal şi explicabil, nu este nicidecum ceva
esoteric, ocult. Experienţele de conştiinţă extinsă au ca rezultat o schimbare în nivelul
de conştientizare - dar nu realitatea se schimbă, ci perceperea subiectivă a individului.
Conform teoriei prezentate, putem nota D4 - cea de-a patra dimensiune, D5 - a cincea
etc., iar cu C4 starea de conştienţă specifică planului patru ş.a.m.d.
Pentru a descrie mai clar diferenţele între nivelurile de conştienţă putem face
următoarea analogie:
Observatorul uman este ca un pasager într-un vehicul aflat în mişcare, care vede lumea
exterioară printr-o fereastră (fantă). Dacă aceasta este îngustă, observatorul va vedea
doar o parte a realităţii externe, şi nu va putea face conexiuni între succesiunile de

imagini. Cu cât această fereastră perceptivă e mai largă, cu atât observatorul va vedea
o parte mai mare şi va observa legăturile dintre ele - acum el va vedea simultan
evenimente / imagini care înainte nu puteau fi percepute decât succesiv.
Cu cât nivelul conştienţei este mai înalt cu atât lărgimea ferestrei perceptive temporale
este mai mare. Dacă în D3 două evenimente au loc separat, în D4 ele vor fi
conştientizate ca având loc simultan. În Dimensiunea4 (cvadridimensională), chiar şi cel
mai neînsemnat obiect din Dimensiunea3 (tridimensională) este văzut ca fiind strâns
relaţionat cu întregul, în acelaşi timp este încărcat cu înţelesuri profunde şi cu calităţi
estetice deosebite.
De exemplu, în planul tridimensional, o sămânţă de naştere unui copăcel, care se
dezvoltă creşte, trăieşte, iar după ani şi ani se uscă şi moare. Procesul durează poate
50 de ani în planul tridimensional, dar în planul cvadridimensional D4, întreaga sa
dezvoltare este cuprinsă într-un singur punct, care conţine toţi cei 50 de ani de evoluţie!
Teoria dimensionalităţii este susţinută şi de cercetătorul Roland Fischer: "Pe măsură ce
ne mişcăm de la eu ("I") spre Sine ("Self"), noi lăsăm în urmă constructele materiale ale
spaţiului-timp fizic şi treptat pătrundem în zona spaţiului interior atemporal, cu infinite
dimensiuni" (1986, p. 21).
Roger Penrose ne îndeamnă să credem chiar că dincolo de teoria continuumului-spaţiotemporal poate exista o altă teorie, mai profundă, care să fie mai explicită demersul de
înţelegere a mecanismelor universului. În opinia lui, toate fenomenele fizicii au loc în
cadrul determinat de continuumul spaţio-temporal. Dar este posibilă găsirea unei alte
teorii care să descrie natura mai precis decât actuala teorie, însă pentru care cadrul
spaţiului timp să nu mai fie potrivit. "Nu trebuie să ne închidem minţile în faţa unei
asemenea posibilităţi, ci trebuie totodată să păstrăm vie în minte extrema vastitate a
domeniului pentru care actuala viziune nu este decât o aproximare" (1967, p.120).
Conform fizicii cuantice, realitatea este alcătuită dintr-un număr infinit de universuri care
coexistă simultan. Legăturile dintre dimensiuni se realizează prin intermediul unor
"singularităţi ale spaţiului-timp", "găuri negre" în vecinătatea cărora legile fizicii sunt
drastic modificate. Aceste găuri negre reprezintă punctele de trecere dintr-un univers în
altul, consideră J.A. Wheeler (cf. M.I.S.A, 1994, p.204); printr-o astfel de "deformare" a

spaţiului-timp, conştiinţa poate pătrunde din planul tridimensional în planul
cvadridimensional ş.a.m.d.
În apropierea acestor puncte de legătură dintre planurile universului spaţiul şi timpul
suferă modificări observabile. Dacă luăm două etaloane de lungime identică, iar pe unul
îl aşezăm în apropierea "găurii negre", atunci el se va lungi semnificativ; de asemenea
într-o gaură neagră timpul curge diferit faţă de exteriorul ei, făcând posibile diverse
fenomene care pot părea ciudate. Un om care aflat într-o gaură neagră va vedea cum
în jur totul se mişcă mai rapid! Astfel de experimente au fost realizate încă din secolul
trecut pentru verificarea teoriei relativităţii generalizate a lui Einstein, care la vremea
apariţiei părea de necrezut.
Noua fizică precizează că de fapt nu este necesară o călătorie în spaţiu cu viteza
luminii, întrucât există pretutindeni mini-găuri negre care pot fi "accesate" prin
transformări ale câmpului conştiinţei, locuri în care spaţiul vibrează cu viteza luminii!
Totul depinde de capacitatea de a utiliza conştient forţa fundamentală care stă la baza
Universului (şi ale cărei manifestări sunt cele patru tipuri de forţe elementare).
În concepţia lui Roger Penrose, structurile fundamentale ale spaţiu-timpului sunt
"conurile de lumină". Ele reprezintă de fapt mişcarea luminii începând dintr-un punct,
dar pe o axă care include şi timpul, de la trecut spre viitor. Propagarea luminii fiind atât
în spaţiul tridimensional, cât şi în dimensiunea temporală, forma geometrică care
aproximează întrucâtva această extindere a luminii este un con. În relativitatea
generalizată, aceste conuri de lumină se întâlnesc peste tot, astfel că fiecare particulă
are propriul său "con de lumină", orientat de la trecut spre viitor. Un fenomen neobişnuit,
sugerat de fizicianul David Deutsch este posibilitatea ca într-un câmp gravitaţional
intens, spaţiul-timp să se curbeze, iar viitorul unei particule să devină trecutul alteia,
astfel putând lua naştere universuri închise, ciclice. În aceste universuri, "cauzalitatea o
ia razna, viitorul şi trecutul se întrepătrund, iar influenţele cauzale nu mai pot fi definite"
(Penrose, 1999, p.112).
Ne-liniaritatea timpului este confirmată şi de cercetători renumiţi precum Daniel Dennett
şi Marcel Kinsbourne. Într-un articol publicat în jurnalul american "Behavioral and Brain
Sciences" (nr.15/1992, p.183-247), aceştia subliniază că modificările majore în
percepţia subiectivă a timpului se pot produce prin schimbări în structura conştiinţei

observatorului. Ei confirmă astfel că timpul nu trebui să curgă neapărat cu aceeaşi
"viteză" sau în aceeaşi direcţie (trecut - prezent -viitor), timpul fiind strict dependent de
conştiinţa observatorului.

Conştiinţa este un sistem cuantic multidimensional
În fizica modernă, conştiinţa nu mai este considerată un "câmp", precum o definea
Henry Ey, ci un "sistem cuantic" (de aici şi noţiunea de "conştiinţă cuantică"). Mintea
este de asemenea un sistem cuantic, flash-urile conştiinţei şi gândurile fiind evenimente
cuantice cerebrale de un nivel înalt. Henry P. Stapp, cercetător la Institutul de Fizică
Teoretică al Universităţii din California concluzionează în lucrarea "Mind, Matter and
Quantum Mechanics" (Springer-Verlag, Berlin, 1993) că fizica cuantică oferă un
ansamblu de cunoştinţe capabile să dezlege unele dintre misterele conştiinţei: propria
conştientizare, conştientizarea faptului că existăm şi că suntem conştienţi. Conştiinţa
este un sistem cuantic, iar reflexivitatea conştiinţei este o trăsătură care se
conformează caracteristicilor sistemelor cuantice. Conştientizarea propriu zisă este
înţeleasă ca un "salt cuantic" (W. Heisenberg) de la o funcţionare cerebrală separată a
subsistemelor cerebrale către o structurare unitară şi sinergică a acestor subsisteme. În
urma un "salt cuantic" la nivel cerebral, mintea trece la un nivel superior de înţelegere,
iar conştiinţa la o sferă mai extinsă de cuprindere.
Cu alte cuvinte, "saltul cuantic" reprezintă exact acel "insight" iluminatoriu de la
asimilare-acomodare (în termenii lui Jean Piaget) către înţelegere, "ruptura de nivel"
(Mircea Eliade) sau miezul "experienţei de vârf" ("peak-experience" - Abraham Maslow).
Saltul cuantic la nivel cerebral este corelat cu expansiunea conştiinţei în timpul
experimentării unor dimensiuni mai complexe ale universului. În opinia noastră, prin
descoperirea şi explicarea acestui "salt cuantic", fizicienii s-au apropiat extrem de mult
de neuropsihologia modernă, din care veriga lipsă era exact explicaţia mecanismelor
cerebrale corelate cu momentele de înţelegere şi transcendere.
Stapp vede însă aceste salturi cuantice ca evenimente care se produc aleatoriu în
cadrul sistemului. un pas înainte în teoria cibernetică a conştiinţei cuantice este făcut de
o serie de cercetători: H. Umezava, K. Yasue, M. Jibu, E.R. Hameroff, K. Pribram,

aceştia demonstrând simetria exactă care există între actele mentale şi celelalte
procese fizice şi psihice, realizându-se astfel armonizarea între principiile fizicii cuantice
şi conştiinţa cuantică (cf. G. Globus - "The Postmodern Brain", Benjamin Books,
Philadelphia, 1995).
Samuel McLaughlin (op. cit., p. 70) propune o tehnică foarte simplă pentru a obiectiva
nivelul de conştienţă: să te întrebi "Ce fac acum?".
Pot fi date diverse răspunsuri: Citesc o frază... Citesc o carte… Trăiesc o experienţă
unică a vieţii. Cu cât nivelul conştienţei este mai înalt, cu atât mai largă este viziunea
aspra momentului prezent.
O metodă originală de obiectivare a nivelului de conştientizare este propusă de Arthur
Koestler (1967). Autorul spune că observarea reacţiilor la perceperea anumitor situaţii
este un indicator fidel al câmpului conştienţei; pot apărea trei tipuri de reacţii: AHA,
HAHA şi AH. Pentru a le explica mai clar, Koestler introduce termenul "bisociere" care
înseamnă combinarea a două seturi de reguli, trăind simultan în ambele planuri
ideatice. Bisocierea este deci mai mult decât o asociere, căci gândirea este prezentă
simultan în sistemul de referinţă al ambelor idei.
Reacţia AHA semnalează fuziunea contextelor - apare atunci când cele două părţi se
combină (bisociază). Reacţia HAHA (râs) poate apărea atunci când individul percepe
situaţia în două moduri diferite, în mod normal incompatibile, sau atunci când finalul nu
este aşteptat şi se descarcă energia implicată.
Reacţia AH apare îndeosebi în artă, cauzând o emoţie self-transcending care
depăşeşte eul. Această reacţie este însoţită de un "sentiment oceanic de beatitudine".
(A. Koestler, 1967, p.120)
Pusă faţă în faţă cu două structuri ideatice, gândirea va găsi sau nu o legătură între ele,
iar aceasta se va manifesta exterior printr-o reacţie (verbală sau non-verbală). Dacă o
structură este reprezentată de sistemul cognitiv al individului, iar cealaltă este o idee
exterioară, reacţia rezultată din interacţiunea lor poate furniza informaţii certe despre
nivelul de conştientizare al persoanei respective.

Perspectiva lui Roger Penrose asupra conştiinţei, expusă în lucrarea "Shadows of the
Mind" (New York, Oxford University Press, 1994) are însă şi critici. Bernard J. Baars de
la "Wright Institute", California crede că Penrose exagerează afirmând că "ştiinţa
contemporană a eşuat în înţelegerea conştiinţei". Baars subliniază că există în prezent
o multitudine de teorii în biologie şi psihologie care descifrează natura şi funcţionarea
conştiinţei: Crick & Koch-1992, Edelman-1989, Gazzaniga-1994, Schacter-1990,
Kinsbourne-1993 etc. (1995, web). Evidenţele psiho-biologice ale conştiinţei sunt prea
puţin analizate de Penrose, consideră Baars, iar fizica cuantică nu poate oferi dovezi
plauzibile pentru cercetarea conştiinţei umane.
Teoria cuantică dezvăluie existenţa unui câmp energetic cosmic, universal, în care toate
elementele sunt corelate la nivel subatomic, cuantic, apropiindu-se astfel de concepţiile
religioase din Orient şi Occident. Victor Stenger avertizează însă că savanţii din fizica
cuantică nu trebuie să se hazardeze cu ipoteze dincolo de limitele la care a ajuns
ştiinţa, altfel riscă să se transforme în filosofi. Corelarea tuturor elementelor din univers
este deocamdată o afirmaţie fără bază ştiinţifică, iar postularea unei conştiinţe cuantice
universale nu se poate încă realiza fără mari riscuri ştiinţifice (Stenger, 1992, p.13-15).
Obiecţia lui Stenger este corectă în opinia noastră, cu precizarea că fiind un bun
fizician, Victor Stenger nu ţine cont şi de perspectiva psihologică asupra conştiinţei
umane, opiniile sale fiind într-o oarecare măsură o critică bazată pe un reducţionism
ştiinţific strict pozitivist.
Teoria cuantică aplicată în psihologie a fost abordată în ţara noastră de Ion Mânzat în
anul 1984. Acest proiect românesc unicat de psihologie cuantică a fost dezvoltat ulterior
şi publicat în volumul "Psihologia sinergetică. În căutarea umanului pierdut" (1999, p.
71-107).
Ion Mânzat aplică principiile cuantice în psihologie: principiul complementarităţii al lui
Niels Bohr "contraria non contradictoria sed complementa sunt" - contrariile nu sunt
opuse, ci complementare. De exemplu intuiţia intelectuală se instituie prin
complementaritatea conştientului şi a inconştientului, a inteligenţei şi creativităţii;
creativitatea se dezvoltă prin relaţia complementară sintre atitudinile şi aptitudinile
fundamentale.
Principiul de nedeterminare elaborat de Werner Heisenberg "starea sistemelor cuantice

nu poate fi descrisă exact, deoarece observarea poziţiei modifică impulsul (energia)
sistemului şi invers" care aplicat în psihologie devine "măsurarea şi diagnoza
psihologică nu pot fi realizate simultan fără erori". Intervenţia psihologului în experiment,
fie şi numai prin observarea lui modifică datele experimentale şi astfel influenţează
diagnosticul final.

Ştiinţa cuantică întâlneşte filosofia şi religia
În opinia noastră, un merit al fizicii cuantice este descrierea structurii multidimensionale
a universului. Teoria cuantică modernă demonstrează existenţa în simultaneitate a unui
număr infinit de universuri, legate între ele de diferite forme de "singularităţi", "găuri
negre" sau "găuri albe", a căror esenţă este de fapt lumina, energia luminoasă.
Conştiinţa, ca element fundamental al universului, există în fiecare din aceste planuri,
ca o calitate fundamentală a fiecărei dimensiuni. Aplicând principiile fizicii cuantice pe o
scară largă, observăm similaritatea între universul multidimensional şi conştiinţa
multidimensională, începând de la universuri cu structuri primare (cărora le poate
corespunde conştiinţa simplă) şi până la universuri complexe, integratoare, care
înglobează un număr infinit de universuri aşa zis "simple" (cărora le poate corespunde o
conştiinţă extinsă).
Dacă privim Realitatea obiectivă ca un întreg, misterul fizicii se transformă în mistică.
Poate că Oppenheimer, Bohr şi Einstein nu se gândeau atunci când au descoperit legile
atomului cât de mari implicaţii vor avea acele descoperiri asupra omenirii. Dintre
acestea, poate cea mai greu de înţeles (citeşte "acceptat") pare a fi relativitatea
scurgerii timpului.
Ilustrarea cea mai simplă a acestei legi, care de altfel a inspirat multe filme SF este
următoarea: dacă o navetă spaţială pleacă de pe Pământ spre o direcţie oarecare în
spaţiu, cu o viteză care se apropie de cea a luminii, timpul curge mai încet pentru
echipaj. Altfel spus, dacă după 5 minute petrecute pe navă (măsurate pe un ceas de pe
naveta spaţială) echipajul se întoarce pe Terra, constată că cei pe care i-a lăsat acasă
sunt mai bătrâni cu câţiva ani, pe Pământ trecând un timp mult mai lung! Demonstrată
experimental de către savanţi, relativitatea scurgerii timpului a format, în opinia noastră,

o conexiune în gândirea umană între lumea materială şi cea spirituală. Călătoria în timp
este începând cu Einstein o posibilitate concretă, a cărei aplicare practică este blocată
doar de dezvoltarea unor tehnologii destul de performante pentru a putea deplasa un
mobil cu o viteză apropiată de cea a luminii. Deşi controversat, experimentul
Philadelphia, realizat de Einstein, a demonstrat că astfel de tehnologii deja există şi că
nu e nevoie de o deplasare pe orizontală/ verticală cu viteza luminii ci de o vibraţie
apropiată de cea a luminii. Vasul din experimentul Philadelphia nu a fost teleportat prin
accelerarea vitezei lui de mişcare până la viteze foarte mari (precum s-au gândit
scenariştii din filmul "Înapoi în viitor"), ci prin creşterea foarte mare a frecvenţei de
vibraţie a câmpului electromagnetic în care fusese plasată nava.
Posibilitatea depăşirii limitelor temporale a fost demonstrată de fizicieni cuantici
(Penrose, Einstein, Wheeler, ş.a.), aceştia definind şi explicând structuri până de curând
necunoscute ale continuumului spaţio-temporal precum singularităţile cuantice, găurile
negre-albe, conurile de lumină. Savantul rus A. Kozârev dezvoltă chiar o teorie în care
demonstrează că timpul este o formă cuantică de energie, cu o frecvenţă stabilă, care
poate fi depăşită în unele forme de conştiinţă extinsă! El observă că în Univers există
forme de viaţă care trăiesc cu un nivel de conştiinţă sub nivelul vibraţiei timpului (şi
pentru care există doar prezent), dar şi fiinţe care trăiesc în dimensiuni vibraţionale
superioare frecvenţei timpului, pentru care curgerea trecut-prezent -viitor înseamnă cu
totul altceva.
Şi iată-ne ajunşi adânc în domeniul misticii: căci omul este materie, dar şi conştiinţă. Iar
fizica cuantică demonstrează că totul în univers este vibraţie. Şi dacă ne este greu să
modificăm frecvenţa de vibraţie a corpului fizic, cu conştiinţa putem opera relativ uşor,
iar descrierile experienţelor trăite de mistici demonstrează că de fapt conştiinţa are un
acces nelimitat.

Revelaţiile misticilor sunt validate de experienţele fizicii cuantice
Fizicienii susţin că în esenţă totul e lumină, dar mai mult sau mai puţin încătuşată de
energie gravitaţională, şi încetinită astfel până la frecvenţe foarte mici - de la lumina

pură, până la materie densă, la roci palpabile fizic. Misticii susţin că totul este doar
Lumină dumnezeiască, dar mai mult sau mai puţin acoperită, încătuşată de materie.
Fizicienii demonstrează că există posibilitatea călătoriei în timp, a unificării trecutuluiprezentului-viitorului, misticii trăiesc profund această realitate.
Misticii descriu alte lumi, îngereşti sau astrale, unde şi gândul se mişcă prea încet.
Fizicienii explică posibilitatea existenţei în simultaneitate a mai multor planuri de
existenţă, în acelaşi spaţiu, dar cu frecvenţe diferite. Credem că identitatea dintre lumea
descrisă de savanţi şi cea a misticilor începe să se facă simţită. Iar dincolo de mulţimea
teoriilor şi de inefabilitatea experienţelor, Universul este simplu, atât pentru fizicieni cât
şi pentru mistici.
Ca principiu fundamental al Universului, conştiinţa respectă în totalitate legile lui:
multidimensionalitatea Universului înseamnă multidimensionalitatea conştiinţei.
Conştiinţa este una singură, dar o regăsim în oameni atât sub forma de conştiinţă de
sine, cu licăriri de luciditate din prezent, cât şi în forma Conştiinţei Cosmice, cu acces
permanent la trecut-prezent şi la un viitor mai mult sau mai puţin apropiat. Privind dintro perspectivă integrală, lumea misticilor şi lumea savanţilor cuantici este aceeaşi, unică
şi totuşi dinamică. Deşi nu au avut această intenţie, fizicienii cuantici au demonstrat
Trinitatea creştină, existenţa în simultaneitate a lui Dumnezeu ca Întreită Fiinţă: Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt. Dar au demonstrat şi explicat ştiinţific de asemenea şi experienţele
călugărilor tibetani sau ale yoghinilor, care susţin de atâtea zeci de veacuri că universul
este conştiinţă şi energie, Conştiinţă Cosmică şi Lumină, yin şi yang.
Un exemplu grăitor al paralelismelor dintre teoriile noii fizici şi cele alte tradiţiilor
spirituale ne este oferit de către Fritjof Capra în lucrarea "Taofizica" (prima ediţie
apărută în 1975). În opinia savantului, paralelismul dintre experimentul ştiinţific şi
experienţa mistică ar putea să pară surprinzătoare din perspectiva naturii diferite a
acestor două acte de observaţie. Fizicienii îşi realizează experimentele în echipă, în
timp ce misticii realizează actul de cunoaştere numai prin introspecţie, fără ajutorul
vreunui aparat şi în totală singurătate. Oricine ar dori să repete experimentele ştiinţifice
din fizica cuantică, efectuate iniţial de oameni de ştiinţă ar avea nevoie de ani de studiu.
Numai după aceea persoana în cauză va fi capabilă să pună Naturii întrebări despre un

anumit fenomen şi să înţeleagă răspunsul pe care îl va primi. În mod similar, experienţa
mistică necesită mulţi ani de practică sub îndrumarea unui maestru, iar dacă discipolul
reuşeşte să parcurgă toate etapele, el va fi capabil să retrăiască experienţa mistică. (F.
Capra, 1995, p.3). Multitudinea paralelismelor între teoriile fizicii cuantice şi filosofiile
orientale l-au condus pe Fritjof Capra la concluzia că principalele modele şi teorii ale
fizicii moderne conturează o concepţie despre lume aflată în perfect acord cu viziunea
mistică orientală.
Mai mult, în 1983, la 7 ani după apariţia primei ediţii a lucrării, analizând evoluţiile din
fizica cuantică, Capra va remarca: "noile rezultate nu infirmă existenţa asemănărilor
dintre fizică şi filosofiile orientale, ci, dimpotrivă, le pun şi mai bine în evidenţă" (op. cit.,
p.269). Recomandăm cu căldură tuturor acelora pasionaţi de noua fizică să consulte
această lucrare extraordinară a lui Fritjof Capra, putând să găsească în paginile ei nu
numai descrieri detaliate ale teoriilor din fizica cuantică şi ale filosofiilor din Orient, dar şi
modele de gândire constructive, libere de orice limitări.
Ca psihologi, ne dorim să trăim momentul în care religia îşi va da mâna cu ştiinţa şi
fiecare să renunţe la unele dogme în favoarea Realităţii, a Simplităţii. Fără a fi idealişti
considerăm că va veni clipa în care explicaţiile ştiinţifice şi misterele Universului vor fi
accesibile tuturor oamenilor, iar mistica va deveni o ştiinţă a re-întâlnirii fiinţei umane cu
Armonia universală. Pasul esenţial în dezvoltarea omenirii nu va fi extinderea vieţii pe
alte planete, ci înţelegerea deplină a celei de pe Pământ, va fi pasul de al alienare la
unificare, la reîntregire, de la legea karmei (care sintetic poate fi redată ca "după faptă şi
răsplată") la legea iubirii ("dacă cineva te-a lovit pe un obraz, întoarce-i şi celălalt
obraz"), atât de bine explicată de Iisus Christos.
Din fericire nu ne lipsesc vizionarii, atât în ştiinţă cât şi în diferitele religii, iar drumul de
urmat ne este arătat în permanenţă. Începând cu secolul XXI, credem că totul este o
chestiune de timp.
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