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Deşi toate organele omului sunt 
capabile de performanţe extraordi-
nare, totuşi creierul este cel mai 
per formant organ al organismului 
uman. Iar creierul a ajuns la aceste 

performanţe prin trecerea de la prelucrarea 
sub stanţelor şi a energiei, aşa cum fac toate ce-
lelalte organe, la prelucrarea superioară a infor-
maţiilor.

În acest sens, creierul a trecut mai întâi de la 
informaţia moleculară, necesară transmiterii in-
for maţiei geneti ce, reglării metabolismului şi a 
reacţiilor imunitare, la prelucrarea semnalelor 
elementare, primite dinăuntrul organismului, 
ne cesare reglării organelor interne. Creierul a 
trecut apoi, de la prelucrarea semnalelor ele-
mentare primite dinăuntrul organismului, la 
pre lucrarea semnalelor primite de la organele 
de simţ, din afara organismului, în vederea recu-
noaşterii surselor care le-au emis, a reprezentării 
lumii înconjurătoare, a stabilirii relaţiilor dintre 
diferitele obiecte şi fenomene, a evaluării infor-
maţiilor primite, privind valoarea de uti litate, 
va loarea hedonică, valoarea semanti că, valoarea 
morală şi valoarea deonti că, de obligatoriu, de 
indiferent şi interzis, necesare alegerii celor mai 
adecvate decizii (Resti an, 2009). 

Pentru a putea îndeplini toate aceste procese, 
creierul a trebuit să se ridice de la prelucrarea 
substanţelor şi a energiei, la prelucrarea supe-
rioară a informaţiei. Astf el, în ti mp ce fi catul a 
ră mas un organ specializat în prelucrarea sub-
stan ţelor, iar muşchii au rămas nişte organe 

specializate în prelucrarea energiei, creierul a 
devenit un organ informaţional, care s-a spe-
cializat în prelucrarea superioară a infor ma-
ţiilor. 

Acest lucru s-a realizat treptat. Mai întâi, cre-
ierul primiti v s-a specializat în transmiterea mai 
rapidă şi mai directă a semnalelor primite dină-
untrul organismului, aşa cum se întâmplă şi 
astăzi cu formaţiunile mai vechi ale creierului 
uman, în care se afl ă centrii de reglare a orga-
nelor interne, care lucrează cu semnale infe-
rioare, pe care le prelucrează în mod automat şi 
inconşti ent, după nişte programe moştenite, 
înscrise în structura creierului. 

Dar deşi s-a specializat în prelucrarea sem-
nalelor, structura informaţională a formaţiunilor 
mai vechi ale creierului nu se deosebeşte prea 
mult de structura substanţial-energeti că, adică 
de structura anatomică a acestor formaţiuni. 
Între procesele informaţionale, relati v simple, şi 
procesele substanţial-energeti ce care se des-
făşoară la nivelul formaţiunilor mai vechi ale 
creierului, există o anumită corespondenţă, care 
devine tot mai vagă pe măsură ce urcăm pe 
scara prelucrării informaţiilor. La un momnet 
dat este foarte greu să stabilim care este struc-
tura anatomică ce stabileşte valoarea seman-
ti că, valoarea eti că sau esteti că a unui semnal. 

La nivelul organelor interne există nişte tra-
ductori capabili să sesizeze variaţiile diferiţilor 
parametri, pe care le transformă în impulsuri 
nervoase, care sunt trimise de-a lungul căilor 
aferente până la centrii nervoşi din creier, unde 
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sunt prelucrate în mod automat şi inconşti ent, 
în funcţie de intensitatea lor, şi trimise de-a 
lungul căilor aferente până la nivelul organelor 
de execuţie capabile să corecteze modifi cările 
care le-au generat.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul proceselor 
informaţionale care se desfăşoară în căile afe-
rente care transmit informaţiile recepţionate de 
organele de simţ până la nivelul ariilor de pro-
iecţie ale scoarţei cerebrale.

După cum se şti e, la nivelul organelor de simţ 
informaţia emisă de diferitele obiecte şi feno-
mene este sesizată de nişte celule sensibile, care 
o trece prin intermediul unor procese fi zico-chi-
mice, destul de bine cunoscute, de pe semnalele 
opti ce, acusti ce, tacti le, olfacti ve şi gustati ve, 
care nu pot fi  transmise prin structura sistemului 
nervos, pe nişte semnale electrochimice, care 
pot fi  transmise prin structura sistemului nervos. 

Aceste semnale sunt preluate de nişte ne-
uroni aferenţi care le transmit, prin intermediul 
unor procese fi zico-chimice, până la nivelul cre-
ierului. Când ajung la capătul terminal al axo-
nului, informaţiile sunt decodifi cate şi trecute 
de pe trenurile de undă pe nişte mesageri chi-
mici, care le transportă de la neuronul presinap-
ti c până la neuronul postsinapti c. La nivelul ne u-
ro nului postsinapti c, informaţia este trecută din 
nou de pe semnalele chimice pe semnalele elec-
trice, care vor fi  transmise până la nivelul sinapsei 
următoare, până când se realizează recunoaş-
terea sursei care a emis semnalele respecti ve, 
apoi se evaluează semnalele primite şi se ajunge 
la o anu mită decizie. 

Dar, după cum am mai arătat, cu cât urcăm 
mai sus pe scara prelucrării informaţiilor, struc-
tura informaţională se detaşează tot mai mult 
de structura substanţială şi energeti că a creie-
rului, adică de structura anatomică a creierului. 
Deoarece informaţia reprezintă un alt aspect al 
realităţii, care are alte legi de conservare şi de 
transformare, ea nu se suprapune total peste 
pro cesele substanţiale şi energeti ce de care pare 
a fi  indisolubil legată (Resti an, 2009). 

Plecând de la o structură substanţial-ener-
geti că extrem de complicată, creierul a ajuns să-şi 
construiască o structură informaţională şi mai 
complicată, capabilă de performanţe extraor-
dinare. Astf el, creierul a ajuns cel mai performant 
organ al omului contemporan. 

Dar deşi este cel mai performant şi mai per-
fecţionat organ al omului contemporan, creierul 
are totuşi anumite limite (Barrow, 1999), anu-
mite erori (Fine, 2007) şi chiar anumite imper-
fecţiuni (Resti an, 1977). Dacă am aprecia rezul-
tatele acti vităţii creierului privind precizia cu 

care reglează comportamentul nostru, de multe 
ori am putea constata că el îşi îndeplineşte 
sarcinile sale mult mai difi cil decât o fac celelalte 
organe, aşa cum ar fi  inima, care pompează 
peste 7.000 de litri de sânge pe zi, sau rinichii, 
care fi ltrează 180 de litri de sânge pe minut, sau 
fi catul, care sinteti zează numeroasele substanţe 
chimice necesare organismului, sau stomacul, 
care digeră alimentele ingerate. 

Difi cultăţile pe care le întâmpină creierul ar 
putea fi  determinate în primul rând de com-
plexitatea sarcinilor pe care şi le-a asumat, 
pentru că este mult mai greu să reglezi com-
portamentul unui sistem atât de complicat cum 
este organismul uman, afl at într-un mediu foarte 
variabil, imprevizibil şi uneori chiar foarte osti l, 
aşa cum este mediul de viaţă al omului, decât să 
pompezi 7.000 de litri de sânge pe zi, sau să 
fi ltrezi tot sângele în 40 de minute, chiar dacă 
nici acest lucru nu este chiar atât de uşor de rea-
lizat.

Apoi este mult mai difi cil să treci de la adap-
tarea autoplasti că, adică de la modifi carea orga-
nismului în funcţie de schimbările mediului în-
con jurător, cu ajutorul unor programe moşte nite 
geneti c, aşa cum fac toate celelalte animale, la 
adaptarea aloplasti că, adică să schimbi mediul 
în funcţie de nevoile organismului, cu ajutorul 
unor programe dobândite prin învăţare.

Difi cultăţile pe care le întâmpină creierul ar 
putea fi  determinate apoi de mijloacele relati v 
limitate de care dispune pentru a rezolva sar-
cinile sale. Am văzut că acest organ a încercat să 
realizeze sarcinile sale prin prelucrarea supe-
rioară a informaţiilor. În acest sens, creierul a 
trecut de la informaţia moleculară, foarte uti lă 
în transmiterea informaţiei geneti ce, în reglarea 
metabolismului, a sistemului endocrin şi a siste-
mului imunitar, dar care se transmite foarte 
încet, deoarece este mult prea strâns legată de 
substanţa şi energia care o generează şi o 
transportă, la informaţia nervoasă, care poate fi  
trecută de pe un substrat pe altul şi poate fi  
transmisă mult mai repede şi mai direct la des-
ti natarul corespunzător. 

Dar deşi prin trecerea de la informaţia mo-
leculară la informaţia nervoasă creierul a reali-
zat un mare progres, el nu a reuşit să se detaşeze 
complet de informaţia moleculară, care conti nuă 
să fi e folosită în transmiterea sinapti că şi care 
conti nuă să lege informaţia nervoasă de sub-
stratul substanţial al creierului. Mesagerii sinap-
ti ci trebuie sinteti zaţi, trebuie transmişi prin 
fanta sinapti că, apoi trebuie degradaţi, iar 
aceste procese, pe lângă faptul că sunt mult mai 
complicate şi mai lente, pot fi  mult mai uşor 
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afectate de factorii patogeni. De aceea, majori-
tatea bolilor neuropsihice, aşa cum ar fi  boala 
Parkinson, depresia psihică şi schizofrenia, sunt 
rezultatul tulburării mesagerilor chimici, adică al 
substratului substanţial al creierului.

Difi cultăţile pe care le întâmpină creierul ar 
mai putea fi  determinate de imposibilitatea de a 
opti miza nişte valori contradictorii, aşa cum ar fi  
plăcerea cu uti litatea sau interesul colecti v cu 
interesul personal. 

În sfârşit, difi cultăţile pe care le întâmpină 
creierul ar mai putea fi  determinate de modul în 
care omul foloseşte creierul pe care îl are. 
Creierul nostru este un organ foarte performant, 
care probabil nu este folosit la întreaga lui ca-
pacitate. Aşa cum omul contemporan, extrem 
de sedentar, nu mai foloseşte la capacitatea lor 
nici muşchii pe care îi are şi nici calculatorul 
elec tronic pe care l-a cumpărat, tot aşa el nu 
foloseşte la justa valoare nici creierul de care 
dis pune.

De aceea, în cazul unor genii, cum au fost 
Newton, Descartes, Leonardo da Vinci, Mozart, 
Ceaikovski, Eminescu, Edison, Einstein sau Max 
Plank, ne-am putea întreba dacă ei aveau un 
creier deosebit sau şi-au folosit mai bine creierul 
obişnuit pe care îl aveau. Adică un geniu are un 
creier mai bun sau îşi foloseşte mai bine creierul 
pe care îl are? Iluminarea schimbă creierul sau 
face să fi e folosit mai bine creierul pe care îl are?

Lucrurile sunt foarte complicate, deoarece 
creierul are o mare plasti citate. El se structurează 
şi se restructurează neîncetat sub infl uenţa in-
for maţiilor primite din afară. Informaţiile duc la 
îmbunătăţirea structurii neuronale, dar şi la mai 
buna folosire a ei. Meditaţia infl uenţează struc-
tura creierului (Hanson şi Mendius, 2009), tot 
aşa şi exerciţiul unui pianist infl uenţează struc-
tura creierului său (Pascal-Leone, 1995).

Dar cu toate performanţele de care este în 
stare, cu toate progresele pe care le-a realizat, 
creierul are totuşi anumite imperfecţiuni care ar 
putea să derive din sarcinile mult prea mari pe 
care şi le-a asumat, din complexitatea feno-
menelor, din mijloacele la care a trebuit să 
apeleze şi aşa mai departe.

1. Creierul şi-a asumat nişte sarcini mult 
prea mari. Trebuind să regleze relaţiile dintre 
două sisteme atât de complexe, cum este 
organismul uman şi mediul înconjurător, creierul 
şi-a asumat nişte sarcini foarte difi cile. Creierul 
are, în orice caz, o sarcină mult mai difi cilă decât 
au celelalte organe, pentru că atât mediul, cât şi 
organismul sunt două sisteme dinamice, care au 
anumite reguli şi anumite nevoi foarte greu de 
opti mizat. Iar creierul trebuie să găsească de 

fi ecare dată relaţia cea mai bună dintre starea 
foarte variabilă a factorilor de mediu şi starea 
organelor noastre interne. 

Astf el, de exemplu, dacă temperatura din 
me   diul extern scade, creierul va trebui să co-
mande unor organe de execuţie creşterea pro-
ducţiei de căldură şi, invers, dacă temperatura 
din mediul exterior creşte, creierul va trebui să 
comande unor organe de execuţie scăderea 
pro  ducţiei şi chiar pierderea unei canti tăţi de 
căl dură. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
scă derea volemiei şi a glicemiei. Când scade gli -
cemia, apare senzaţia de foame, care de clan-
şează comportamentul ali mentar, care uneori 
reuşeşte să găsească, dar alteori nu reşeşte să 
găsească alimentele nece sare. 

De multe ori însă, variaţiile de temperatură 
depăşesc posibilităţile sale de adaptare. De ase-
menea, de multe ori lipsa apei şi a alimentelor 
depăşește posibilităţile sale de adaptare. 

Pentru a depăşi aceste situaţii, spre deose-
bire de toate celelalte animale, omul a trecut de 
la adaptarea autoplasti că, adică de la adaptarea 
structurilor sale la modifi cările din mediu, la 
adap tarea aloplasti că, adică de modifi care a me-
diului la nevoile sale. Astf el a început lupta pe care 
omul o duce cu mediul înconjurător. La început 
mai modest, iar apoi tot mai curajos, omul și-a de-
păşit la un moment dat capacităţile de control, 
deoarece lucrurile s-au dovedit mult mai com pli-
cate decât păreau la prima vedere. 

Evident că dispunând de un creier extrem de 
performant, cu care l-a înzestrat Dumnezeu, 
omul nu putea rămâne la infi nit în peşteri. Cu 
ajutorul creierului său extrem de perfecţionat, 
omul a început să construiască locuinţe, străzi, 
sate şi oraşe, maşini, vapoare, submarine şi avi-
oane. A sinteti zat o mulţime de substanţe chi-
mice şi de medicamente cu ajutorul cărora reu-
şeşte să vindece multe boli. Astf el, omul a pus 
bazele civilizaţiei moderne în care trăim. Dar 
lucrurile s-au dovedit a fi  mult mai complicate 
decât se credea la prima vedere, deoarece, re-
zolvând o problemă, el a creat altele şi treptat a 
tulburat echilibrul extrem de fragil al naturii 
(Lorenz, 1996). 

Omul s-a crezut un fel de Dumnezeu, dar 
având o capacitate informaţională destul de 
limitată şi un orgoliu netemperat, el nu a putut 
ţine seama de toată complexitatea şi de sub-
ti litatea fenomenelor dintr-o lume hiperinte-
grată (Resti an, 1990). 

Astf el, adaptarea aloplasti că a dus la grave 
tulburări ecologice, la dispariţia multor specii, la 
epuizarea resurselor, la poluarea masivă a pă-
mântului, care a devenit o planetă intoxicată, şi 
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la difi cultăţi de adaptare la propriile lui modifi cări, 
ceea ce a dus la apariţia unor boli de civilizaţie. 

Astf el, cu toate avantajele sale incontestabile, 
civilizaţia a reprezentat, datorită capacităţilor 
sale limitate de înţelegere, a grandomaniei, a 
co modităţii şi a lăcomiei sale, un mare dezastru 
pentru mediul înconjurător. De aceea, probabil, 
deteriorarea mediului înconjurător reprezintă, 
după alungarea din Rai, cel de-al doilea mare 
păcat al omenirii.

2. Creierul are o capacitate informaţională 
foarte limitată. Deoarece informaţiile sunt ex-
trem de uti le pentru desfăşurarea proceselor de 
reglare, creierul caută să recepţioneze o canti tate 
tot mai mare de informaţii. De aceea, omul are 
nu numai o foame de alimente, ci şi o foame de 
informaţii (Maliţa, 1973). 

Dar deşi informaţiile sunt extrem de uti le şi 
deşi creierul încearcă să recepţioneze cât mai 
multe informaţii, el are totuşi o capacitate foarte 
limi tată de recepţionare şi de prelucrare a infor-
maţiilor. De aceea, din cei 1011/sec biţi pe care îi 
generează mediul înconjurător, organele de simţ 
nu pot să recepţioneze decât 107/sec biţi, iar din 
cauza capacităţii foarte limitate a căilor nervoase 
aferente, la creier nu reuşesc să ajungă decât 
106/sec biţi, iar din aceşti a numai 14 biţi/sec re-
uşesc să ajungă până la nivelul conşti inţei umane 
(Frank, 1962). 

Cea mai mare parte a informaţiilor primite 
sunt prelucrate automat şi inconşti ent. Doar 
atunci când informaţiile nu pot fi  prelucrate in-
conşti ent, ele ajung la nivelul conşti inţei. Dar 
conşti inţa are o capacitate informaţională ex-
trem de scăzută. Se pare că ea nu poate lucra cu 
mai mult de unul sau doi parametri în acelaşi 
ti mp. 

Capacitatea informaţională foarte limitată a 
creierului impune un anumit control al intrărilor 
în vederea selecţionării, din marea masă a infor-
maţiilor pe care le generează mediul înconju-
rător, a informaţiilor necesare proceselor de 
re glare a organelor interne şi a comportamen-
tului. Această selecţie se poate face, spre exem-
plu, cu ajutorul atenţiei, care stabileşte câmpul 
de in teres din care recepţionăm informaţiile 
necesare şi previne astf el supraîncărcarea creie-
rului cu in formaţii inuti le. Dar deşi creierul are 
anumite me canisme de selecţionare a informa-
ţiilor, în con diţiile agresiunii informaţionale la 
care este supus omul contemporan, selecţionarea 
este tot mai difi cil de efectuat.

Pe de altă parte, deşi creierul s-a specializat 
în prelucrarea superioară a informaţiilor, el nu 
dis pune de programe şi de reguli precise pentru 
pre lucarea informaţiilor, aşa cum necesită 

calculatorul electronic. Dar chiar dacă ar avea 
programele necesare, creierul tot nu ar putea 
funcţiona algoritmic, deoarece are o viteză de 
lucru mult mai mică decât calculatorul elec-
tronic. Iar prelucrarea algoritmică, de rezolvare 
pas cu pas a problemelor, necesită un ti mp 
foarte în delungat de prelucrare a informaţiilor. 
Acest lucru a obligat creierul să apeleze la nişte 
mij loace mai puţin precise, dar mai adaptate 
capa cităţilor sale informaţionale.

3. Creierul nu s-a putut detaşa complet de 
informaţia moleculară. Una dintre marile per-
for manţe ale creierului a fost reprezentată de 
trecerea de la informaţia moleculară, mult prea 
strâns legată de substanţa şi de energia care o 
generează şi transportă, la informaţia nervoasă, 
care poate trece mult mai uşor de pe informaţia 
fi zică reprezentată de semnalele opti ce, acusti ce 
şi tacti le, care nu pot fi  transmise prin structurile 
organismului, pe informaţia nervoasă, care 
poate fi  transmisă prin structurile organismului. 
Dar o mare difi cultate a creierului constă în fap-
tul că el nu s-a putut detaşa complet de infor-
maţia moleculară. 

Deşi informaţia nervoasă se transmite elec-
trochimic de-a lungul neuronilor cu o viteză 
foarte mare, creierul nu a putut abandona trans-
miterea prin mesageri chimici a informaţiei de 
la un neuron la altul. Iar mesagerii chimici care 
trans  mit informaţia prin sinapsă de la un neuron 
la altul complică foarte mult procesul de trans-
mitere şi prelucrare a informaţiei. În primul 
rând, mesagerii chimici se sinteti zează foarte 
încet. Apoi ei trebuie sinteti zaţi în funcţie de 
nevoi, ei trebuie neutralizaţi după ce şi-au 
îndeplinit mi siunea de transmitere a informaţiei. 
Iar meta bolismul neurotransmiţătorilor poate fi  
foarte uşor tulburat, ceea ce poate duce la 
apariţia unor boli neuropsihice, aşa cum ar fi  
boala Parkinson, în care apare o scădere a do-
paminei, schizofrenia, în care apare o hiper reac-
ti vitate a sistemului domapinergic, şi de presia 
psihică, în care apare o scădere a catecolaminelor 
şi a sero toninei, care este corectată cu medica-
mente. 

Pe de altă parte, informaţia moleculară îi 
con feră creierului posibilitatea de a avea, pe 
lângă legătura nervoasă, şi o legătură moleculară 
cu organismul, deoarece mesagerii sinapti ci pe 
care îi sinteti zează creierul pot ajunge în sânge 
şi să acţioneze asupra structurilor somati ce. Se 
şti e că celulele cardiace dispun nu numai de re-
ceptori pentru catecolamine, ci şi de receptori 
pentru serotonină şi pentru endorfi ne. De ase-
menea, limfocitele dispun, pe lângă receptorii 
pentru anti gen, şi de receptori pentru catecola-
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mine, histamină, serotonină şi endorfi ne. 
Aceasta înseamnă că, la un moment dat, creierul 
poate infl uenţa funcţionarea organelor nu 
numai prin inter mediul informaţiei nervoase, ci 
şi prin inter me diul informaţiei moleculare pe 
care o sinte ti zează.

4. Creierul nu dispune de mijloace de apărare 
anti informaţională foarte efi ciente. Organismul 
uman caută să îşi protejeze cât mai bine creierul. 
El este situat în cuti a craniană, pentru a-l feri de 
acţiunea factorilor fi zici. Apoi există o barieră 
hemato-encefalică care protejează creierul de 
acţiunea factorilor chimici.

Dar, fi ind un organ informaţional, creierul ar 
trebui protejat şi de informaţiile care îl asaltează. 
În acest sens, creierul are nişte mijloace de 
apărare anti informaţională, aşa cum ar fi  pragurile 
de excitabilitate, inhibiţia, fi ltrarea, atenţia, obo-
seala şi somnul, selecţionarea şi comasarea in for-
maţiilor, cu ajutorul cărora creierul încearcă să îşi 
menţină o homeostazie informaţională. 

Dar aceste mecanisme de apărare anti  infor-
maţională sunt de multe ori depăşite de supra-
solicitarea informaţională la care este supus. 
După apariţia limbajului, după apariţia scrisului 
şi a ti parului, noi trăim astăzi, prin intermediul 
tehnologiei informaţionale şi mai ales a inter-
netului, cea mai mare explozie informa ţională 
din istoria omenirii. Aceasta face ca creierul să 
fi e cel mai solicitat organ al omului contemporan, 
solicitare care depăşeşte de multe ori capacitatea 
de apărare a creierului, ducând la apariţia unor 
boli de natură informaţională, cum ar fi  stresul 
informaţional, bolile psihice şi bolile psiho so-
mati ce (Resti an, 1997).

5. Formaţiunile mai noi ale creierului nu 
dispun de reguli precise de prelucrare a infor-
maţiilor. Deşi s-ar părea că formaţiunile mai noi 
ale creierului, care sunt în stare de performanţe 
deosebite, dispun de programele cele mai bune 
şi mai precise, totuşi formaţiunile mai noi ale 
creierului, care răspund de reglarea compor ta-
mentului, nu dispun de programe atât de precise 
ca formaţiunile mai vechi ale creierului, care 
răspund de reglarea organelor interne. Forma-
ţiunile mai vechi ale creierului dispun de nişte pro-
grame precise de prelucrare a informaţiilor moş-
tenite geneti c şi înscrise în propria lor structură.

După cum a arătat Paul McLean (1990), cre-
ierul omului contemporan este format, de fapt, 
din trei creiere suprapuse. Un creier moştenit 
de la repti le, insti ncti v şi refl ex, care răspunde 
de reglarea organelor interne. Un creier hedonic 
şi pasional, moştenit de la mamiferele primiti ve, 
care răspunde de relaţiile noastre afecti ve cu 
lumea în care trăim, şi un creier mai nou, specifi c 
omului contemporan, responsabil de reglarea 

raţională a comportamentului uman într-o lume 
extrem de variabilă, de imprevizibilă şi, de multe 
ori, extrem de agresivă. 

Dar în ti mp ce formaţiunile mai vechi im-
plicate în reglarea organelor interne lucrează 
după nişte programe precise, moştenite geneti c 
şi înscrise în structura lor, formaţiunile mai noi 
ale creierului lucrează după nişte programe mai 
vagi, pe care trebuie să le dobândească singure, 
prin procesul de învăţare, în cadrul relaţiilor pe 
care omul le are cu lumea în care trăieşte. 

Formaţiunile mai noi ale creierului nu se nasc 
cu programe precise de lucru, înscrise în struc-
tura lor. Dimpotrivă, formaţiunile mai noi ale 
creierului trebuie să dobândescă programele 
necesare printr-un lung proces de învăţare. 

Deoarece omul trăieşte într-un mediu extrem 
de variabil, de imprevizibil şi de multe ori chiar 
extrem de osti l, factorii geneti ci nu puteau pre-
vedea provocările la care va fi  supus fi ecare 
individ. De aceea, ei nu-i puteau transmite cre-
ierului nişte programe precise dinainte sta bilite. 
Şi de aceea creierul a rămas să-şi dobân dească 
singur programele necesare. 

Dar se pare că, prin prisma complexităţii şi 
varia bilităţii fenomenelor, nici programele pe 
care le dobândesc prin învăţare formaţiunile noi 
ale creierului nu vor fi  atât de precise ca 
programele moştenite geneti c. Acest lucru se 
datorează, pe de o parte, complexităţii, varia-
bilităţii şi im previzibilităţii fenomenelor, iar pe 
de altă parte capacităţii de lucru extrem de scă-
zute a creie rului. 

De multe ori trebuie efectuate atât de multe 
operaţiuni, încât rezolvarea precisă, pas cu pas a 
problemelor nu se poate face în ti mp real, din 
cauza vitezei de lucru extrem de scăzute a cre ie-
rului. De aceea, creierul a trebuit să apeleze la 
nişte metode de lucru mai puţin precise, dar cu 
care să poată rezolva cel puţin aproximati v pro-
blemele cu care este confruntat. 

Problemele sunt însă şi mai complicate, de-
oarece atât factorii insti ncti vi, cât şi factorii 
emo ţionali intervin în reglarea comporta men-
tului, poate chiar mai mult decât intervin factorii 
raţionali în reglarea organelor interne. De aceea, 
în cazul în care creierul afecti v este lezat, nu 
poate lua nici o decizie, chiar dacă formaţiunile 
raţionale sunt intacte (Damasio, 2000). 

De aceea, reglarea comportamentului într-un 
mediu extrem de complex, extrem de variabil şi 
de multe ori extrem de osti l, se face după nişte 
pro grame mai puţin precise, care trebuie do-
bândite prin procesul de învăţare în cadrul rela-
ţiilor noastre cu mediul. 

Desigur că neocortexul poate lucra şi el după 
nişte programe precise atunci când dispune de 
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ele. Astf el, spre exemplu, el poate rezolva pro-
bleme de matemati că sau poate pune un diag-
nosti c, după nişte algoritmi pe care i-a descoperit 
el însuşi. Însă, de obicei, aceşti  algoritmi simplifi că 
foarte mult problemele, aşa încât ei nu pot fi  
folosiţi automat în rezolvarea complicatelor 
noastre pro bleme de viaţă. De aceea, pentru re-
zolvarea problemelor extrem de complicate cu 
care suntem confruntaţi, creierul trebuie să ape-
leze la programele euristi ce. 

6. Deşi este foarte performantă, prelucrarea 
euristi că presupune anumite riscuri. Dacă for-
maţiunile mai vechi ale creierului, implicate mai 
ales de reglarea organelor interne, funcţionează 
automat şi inconşti ent, după nişte reguli precise, 
moştenite geneti c şi înscrise în structura cir-
cuitelor nervoase, formaţiunile mai noi ale creie-
rului, implicate în reglarea comportamentului 
într-un mediu extrem de complex, extrem de va-
riabil şi extrem de imprevizibil, lucrează după 
nişte programe euristi ce, care, deşi sunt mai 
puţin precise, reuşesc de obicei să rezolve pro-
blemele, chiar dacă nu găsesc întotdeauna solu-
ţia cea mai bună. 

După cum se şti e, semnalele sesizate de tra-
ductorii interni răspândiţi în diferitele organe 
sunt recepţionate şi trimise inconşti ent şi auto-
mat până la nivelul centrilor de reglare din bul-
bul cerebral, unde sunt prelucrate automat şi 
in conşti ent, după nişte programe geneti ce, în-
scrise în structura creierului, iar deciziile care 
rezultă sunt trimise tot inconşti ent şi automat 
până la organele de execuţie, care ar putea co-
recta modifi cările care au generat informaţiile 
respecti ve. 

Astf el, formaţiunile mai vechi ale creierului 
funcţionează algoritmic, adică după nişte reguli 
precise, moştenite geneti c şi înscrise în structura 
sistemului nervos, care şti e astf el perfect ce are 
de făcut în diferitele situaţii, dacă scade tensi-
unea arterială, dacă scade glicemia şi aşa mai 
departe. Natura nu a lăsat acest lucru la lati tu-
dinea creierului, ci i-a indicat precis programele 
după care trebuie să prelucreze informaţiile 
respec ti ve. 

Dar natura nu a putut face acest lucru în cazul 
reglării comportamentului, pentru simplul moti v 
că mediul înconjurător este extrem de variabil şi 
de imprevizibil şi deci nu putea prevedea cu pre-
cizie la ce provocări va trebui să facă faţă viitorul 
organism. De aceea, formaţiunile mai noi ale 
creierului, care sunt implicate în reglarea com-
portamentului, nu dispun de nişte reguli precise 
şi trebuie să dobândescă singure programul de 
prelucrare a informaţiilor primite. De aceea 
creie rul a trebuit să treacă de la prelucrarea 

algoritmică, după nişte reguli precise, la prelu-
carea euristi că, prin încercare-eroare, care pre-
su pune un risc şi un permanent proces de învă-
ţare. 

Deşi este caracteristi că formaţiunilor mai 
vechi ale creierului, prelucrarea algoritmică poate 
fi  folosită şi de structurile mai noi ale creierului, 
care, prin intermediul procesului de învăţare, 
pot intra în posesia algoritmilor necesari pentru 
a re zolva anumite probleme. Însă, datorită com-
plexităţii fenomenelor, de obicei nici atunci când 
dispune de regulile precise de prelucrare a sem-
nalelor, creierul nu poate lucra algoritmic. 
Pentru a rezolva algoritmic o problemă, creierul 
ar trebui să efectueze un număr atât de mare de 
operaţii încât nu ar putea găsi soluţia problemei 
în ti mp uti l.

Astf el, spre exemplu, pentru a putea efectua 
o mutare în cadrul unei parti de de şah, jucătorul 
ar trebui să aleagă mutarea respecti vă din 1080 
de variante posibile. Şi chiar dacă ar putea pre-
lucra inimaginabila cifră de 1012 variante pe se-
cundă, tot i-ar trebui 1098 ani pentru a putea 
efectua o mutare. 

De aceea, creierul a fost obligat să apeleze la 
metoda euristi că, cu care să realizeze o reducere 
cât mai mare a operaţiilor necesare. Tocmai pre-
lucrarea euristi că este cea care deosebeşte 
creierul uman de celelalte animale şi mai ales 
de calculatorul electronic, care nu poate func-
ţiona decât după nişte reguli precise. Metoda 
euristi că îi oferă creierului posibilitatea de a re-
zolva în ti mp uti l şi probleme pentru care nu 
dispune de metode precise de rezolvare. 

Dar metoda euristi că nu asigură o rezolvare 
precisă a problemelor. Ea presupune, de fapt, 
re zolvarea problemelor prin metoda de încer-
care-eroare. Iar rezultatele metodei de încer-
care-eroare depind de strategia de selecţionare 
a in formaţiilor, de apreciere a rezultatelor şi de 
capacitatea de învăţare a organismului.

În acest sens, creierul va alege soluţia care i 
se pare cea mai probabilă şi va vedea dacă se 
potriveşte sau nu. Dacă nu se potriveşte, alege o 
altă soluţie şi aşa mai departe, până când re-
uşeşte să supervizeze semnalele primite.

Prima regulă ar fi  să vadă dacă este vorba de 
o problemă. A doua regulă ar fi  să formuleze 
pro blema. Apoi să elaboreze un plan de rezolvare 
a problemei. Să aleagă o operaţie, care i se pare 
cea mai probabilă. Apoi să simuleze evoluţia fe-
no menelor. Să anti cipeze care ar fi  rezultatul 
obţinut. Şi, pentru aceasta, creierul a trebuit să 
devină un organ anti cipati v. Dacă rezultatul este 
anti cipat ca favorabil, să aleagă soluţia res-
pecti vă. Dacă nu, să o abandoneze şi să aleagă o 
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altă soluţie şi aşa mai departe. Iar dacă nici una 
dintre ipoteze nu este favorabilă, atunci ar trebui 
să reformuleze problema, să stabilească un alt 
plan de rezolvare şi aşa mai departe, până când 
rezolvă problema.

Deşi, cu ajutorul metodei euristi ce, creierul 
reuşeşte să rezolve majoritatea problemelor cu 
care este confruntat, metoda euristi că nu este 
foarte sigură. Ea face apel la foarte multe cu-
noşti nţe, la foarte multă experienţă şi la foarte 
mult talent. De aceea, cu ajutorul metodei euris-
ti ce se poate greşi mult mai uşor decât cu aju-
torul metodei algoritmice şi de aceea în medi-
cină, spre exemplu, se caută introducerea unor 
algoritmi de diagnosti c, care pun alte probleme, 
cum ar fi  cea a simplifi cării şi a uniformizării fe-
nomenelor (Resti an). 

7. Creierul este format din mai multe module 
care nu colaborează perfect. Dar creierul nu 
este format numai din trei creiere suprapuse, 
după cum arată Paul McLean, ci, după cum arată 
Robert Ornstein (1989), creierul este format 
dintr-o mulţime de module.

Creierul nu este o reţea omogenă care are 
doar rolul de a transmite informaţiile de intrare 
spre anumite căi de ieşire, ci şi o aglomerare de 
noduri şi de intersecţii, care au rolul de a face 
posibilă interferenţa şi prelucrarea unor anumite 
informaţii pentru a se putea ajunge la decizia 
cea mai adecvată. 

Peste 80% din cei 100 de miliarde de neuroni 
sunt neuroni intercalari, care se interpun între 
căile de intrare şi căile de ieşire ale creierului. 
Neuronii intercalari formează nodurile, nucleele, 
ganglionii, formaţiunile nervoase care supun 
informaţiile primite unor prelucrări extrem de 
complicate şi de subti le, pentru a putea găsi de-
cizia cea mai adecvată. 

Astf el, de exemplu, ariile 14 şi 15 din lobul 
occipital s-au specializat în prelucrarea infor-
maţiilor vizuale, ariile lui Broca şi Wernike s-au 
specializat în funcţia limbajului, iar cortexul 
cingulat anterior s-a specializat în evaluarea 
eti că şi esteti că a informaţiilor (Kawabato şi Zeki, 
2004). 

De aceea, creierul este format, după cum 
arată G. Boss (1987) şi J.A. Fodor (1984), dintr-o 
mulţime de module care au rolul de a îndeplini 
anumite funcţiuni pentru a putea găsi de fi ecare 
dată calea de ieşire cea mai adecvată pentru 
fi ecare informaţie de intrare. Aceste module au 
o structură ierarhizată. La baza structurii se afl ă 
nişte module mai vechi care îndeplinesc funcţiile 
refl exe. Deasupra lor se afl ă module mai noi şi 
din ce în ce mai complexe, care caută să pre-
lucreze în aşa fel informaţia pe care o primesc 

încât să găsească soluţia problemelor extrem de 
complicate cu care este confruntat organismul 
uman. 

Dar deşi anumite zone s-au specializat în 
îndeplinirea unor anumite funcţiuni, totuşi, da-
torită numeroaselor legături interne, nici o zonă 
din creier nu deţine exclusivitatea absolută 
pentru o anumită funcţie (John, 1976). Foarte 
multe module sunt implicate în prelucrarea 
aceloraşi informaţii. De aceea, sti mulii specifi ci 
pot sti mula instantaneu zone foarte îndepărtate 
din creier (Singer, 1995). 

Apariţia diferitelor module a reprezentat un 
mare progres pe calea prelucrării superioare a 
informaţiilor, în vederea susţinerii unui joc cât 
mai avantajos cu mediul în care trăieşte. Astf el, 
spre exemplu, apariţia unor zone care să regleze 
lim bajul arti culat a reprezentat un mare progres 
în procesul de comunicare dintre oameni. Dar 
pentru a putea lua deciziile cele mai adecvate 
pentru întregul organism, modulele creierului 
trebuie să colaboreze între ele. Însă deoarece 
au luat naştere în diferite etape ale evoluţiei, 
de oarece ele nu se maturizează simultan, de-
oarece lucrează cu valori diferite şi urmăresc 
scopuri diferite, colaborarea dintre ele este 
destul de difi cilă. 

8. Creierul are mai multe niveluri infor ma-
ţionale care nu comunică perfect. Dacă infor-
maţia este expresia ordinii şi a organizării şi 
creierul este organizat pe mai multe niveluri, în-
seamnă că el are mai multe niveluri informa-
ţionale.

După cum arată D. Marr (1989), creierul re-
prezintă o reţea multi nivelară, care lucrează cu 
diferite ti puri de informaţie. De aceea, în creier 
se poate vorbi nu numai de o informaţie mole-
culară sau de o informaţie nervoasă, ci şi de o 
informaţie psihică, de o informaţie afecti vă, de 
o informaţie semanti că, de o informaţie conşti -
entă, de o informaţie inconşti entă şi aşa mai 
departe. 

Adică nu toate informaţiile cu care lucrează 
creierul au aceeaşi valoare. După cum arată E. 
R. John (1973), informaţia primită de la organele 
de simţ reprezintă o informaţie de gradul I. Per-
cepţiile care rezultă în urma prelucrării infor-
maţiei primite de la organele de simţ reprezintă 
o informaţie de gradul II. Iar conşti inţa care re-
zultă din integrarea tuturor informaţiilor va lucra 
cu o informaţie de gradul III. 

A. Korzybski arată că creierul lucrează cu mai 
multe niveluri de abstracti zare, de la recepţia 
sem nalelor până la eti chetarea lor lingvisti că. 
Iar G. Bateson (1972) arată că, plecând de la răs-
punsul refl ex care se desfăşoară după nişte 
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programe moştenite geneti c, în creier există mai 
multe niveluri de cunoaştere care se construiesc 
ierarhic. 

De aceea, informaţiile cu care lucrează creierul 
nu pot fi  confundate între ele, pentru că deși 
este absolut necesară, informaţia de la un nivel 
inferior nu este identi că cu informaţia de la ni-
velul superior. Astf el, spre exmplu, deși intrarea 
și ieșirea ionilor de Na și de K este foarte im-
portantă pentru funcţionarea neuronului, ea nu 
este sufi  cientă pentru transmiterea informaţiilor 
prin sinapsă, de la un neuron la altul și cu atât mai 
puţin pentru valoarea semanti că a informaţiei. 

Datorită organizării sale extrem de complicate 
și de ierarhizate, creierul lucrează cu foarte 
multe ti puri de informaţie care nu trebuie con-
fundate între ele și probabil că cea mai mare 
per for manţă a creierului constă tocmai în tre-
cerea, cu ajutorul unor mecanisme de bott om-up, 
de la nivelurile inferioare la nivelurile superioare 
de procesare a informaţiei, de la informaţia 
fi zică, la informaţia chimică, apoi la informaţia 
psihică. Dar comunicarea dintre aceste niveluri 
nu se poate face perfect. În ge neral, modifi cările 
nivelurilor inferioare au re per  cusiuni foarte mari 
asupra nivelurilor supe rioare de pre lucrare a 
informaţiei, putând duce la apariţia multor boli 
(Resti an, 2009). 

9. Omul are mai multe creiere care urmăresc 
scopuri diferite. Deoarece creierul omului s-a 
dezvoltat nu prin apariţia unui creier nou, ci prin 
suprapunerea peste creierul primiti v a unor 
creiere mai evoluate, omul contemporan a ajuns 
să aibă mai multe creiere. Dar el nu are doar trei 
creiere suprapuse, după cum a arătat Paul Mc 
Lean, ci, după cum arată Robert Ornstein (1989), 
chiar mai multe creiere, uneori suprapuse, 
alteori în paralel, iar alteori intricate. 

Partea cea mai veche a creierului nostru este 
moștenită de la repti le și reglează funcţiile de 
bază ale organismului, cum ar fi  respiraţia, cir-
culaţia, glandele endocrine, alimentaţia, me ta-
bolismul, mișcările refl exe, reacţiile de apă rare 
și altele.

La mamiferele primiti ve, peste creierul repti l 
s-a adăugat un etaj nou, și anume sistemul 
limbic, care înconjoară trunchiul cerebral și care 
re glează organele interne și comportamentul 
uman în funcţie de valorile afecti ve ale infor-
maţiilor primite. Astf el, spre deosebire de rep-
ti le, mamiferele au început să aibă emoţii și să 
își iubească puii și partenerii, asigurând astf el 
con ti nuitatea speciei. Spre deosebire de repti le, 
care își părăsesc ouăle și din câteva zeci de ouă 
doar câteva reușesc să ajungă totuși la maturi-
tate, mamiferele își îngrijesc puii foarte puţini 

pe care îi nasc până când se dovedesc în stare să 
facă faţă provocărilor din mediu. 

Peste sistemul limbic, la om a apărut neo-
cortexul, care este, sau ar trebui să fi e, locul 
gândirii și al raţiunii. Iar din neocortex, la om s-a 
dezvoltat cel mai mult lobul frontal, care a 
contribuit nu numai la rafi narea comporta men-
tului uman, ci și la schimbarea fi zionomiei 
omului, care nu mai are faţa teșită a înaintașilor 
săi, ci fruntea înaltă, așa cum o vedem astăzi la 
contemporanii noștri. 

Dacă formaţiunile vechi au apărut pentru a 
regla insti nctele primare, formaţiunile mai noi 
ale creierului au apărut pentru a regla com por-
tamentul omului într-un mediu foarte variabil și 
mai ales în mediul social în care trăiește.

Prin apariţia neocortexului, Dumnezeu i-a 
oferit omului un organ foarte performant cu 
aju torul căruia să poată prelucra în mod superior 
informaţiile primite, să poată lua deciziile cele 
mai bune și să poată alege între bine și rău.

Dar omul nu are numai numai trei creiere 
suprapuse, ci chiar mai multe creiere (Berns, 
2007). După ce Broca a descoperit centrii lim-
bajului, care sunt situaţi în emisfera dominantă, 
s-a constatat că cele două emisfere cerebrale nu 
sunt absolut identi ce. Emisfera cerebrală 
dreaptă este mai implicată în prelucrarea in-
formaţiilor spaţiale, iar emisfera stângă este mai 
implicată în prelucrarea informaţiilor temporale. 
Emisfera dreaptă este mai implicată în procesele 
afecti ve, iar emisfera stângă în procesele logico-
matemati ce și așa mai departe. De aceea, am 
putea vorbi de un creier drept şi un creier stâng.

Dar pe lângă cele trei creiere ale lui Paul 
McLean, pe lângă emisfera dreaptă şi emisfera 
stângă, omul mai are şi un creier afecti v, re-
prezentat de sistemul limbic, cu ajutorul căruia 
iubeşte, urăşte, se bucură şi se întristează, şi un 
creier raţional reprezentat de neocortex, cu aju-
torul căruia încearcă să rezolve, uneori cu foarte 
mare succes, complicatele probleme ale vieţii, 
un creier agresiv şi un creier egoist reprezentat 
de formaţiunile mai vechi ale creierului, şi un 
creier moral şi un creier altruist, reprezentat de 
anumite zone din scoarţa cerebrală şi aşa mai 
departe. Aceste creiere au, după cum se vede, 
scopuri diferite şi de multe ori se luptă între 
ele. 

10. Discrepanţa dintre creierul ecotrop și 
creierul idiotrop. Pentru a putea lua deciziile 
corespunzătoare păstrării stabilităţii și sati s fa-
cerii nevoilor organismului, într-un mediu foarte 
complex și foarte variabil, creierul trebuie să 
cunoască nu numai starea mediului extern, ci și 
nevoile organismului, adică starea mediului 
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intern. În acest sens el primește, prin intermediul 
sistemului nervos autonom, o serie de informaţii 
privind funcţionarea organelor interne și situaţia 
unor parametri, așa cum ar fi  nivelul glicemiei, 
nivelul concentraţiei osmoti ce, nivelul presiunii 
de oxigen, nivelul tensiunii arteriale și așa mai 
departe. Din păcate, creierul primește mult mai 
multe informaţii din mediul extern, iar marea 
majoritate a formaţiunilor nervoase lucrează 
pentru prelucrarea informaţiilor din mediul 
extern. De aceea am putea spune că creierul 
cunoaște mult mai bine starea mediului extern 
decât starea mediului intern.

Informaţiile primite din mediul intern sunt 
prelucrate în mod automat și inconști ent de 
către formaţiunile mai vechi ale creierului, for-
maţiunile mai noi ale creierului fi ind consacrate 
mai ales prelucrării informaţiilor primite din 
mediul extern. De aceea, nici comportamentul 
alimentar, spre exemplu, nu este reglat în funcţie 
de nevoile concrete ale organismului, de lipsa 
unor vitamine sau a unor aminoacizi esenţiali, 
pe care nu-i poate sinteti za, ci în funcţie de ca-
lităţile organolepti ce ale alimentelor, de gustul 
și de mirosul lor. De aceea, alimentaţia nu sa ti s-
face nevoile concrete ale organismului.

Iar dacă vrea să-și facă o imagine oarecare 
de  spre structurile somati ce sau să infl uenţeze în 
mod poziti v funcţionarea organelor interne, 
creierul trebuie să reducă aportul informaţiilor 
externe, așa cum se recomandă în procesul de 
meditaţie. 

11. Creierul recunoaște ceea ce ști e deja. 
Pentru a putea lua deciziile cele mai adecvate, 
pe lângă cunoașterea stării și a nevoilor orga nis-
mului, creierul trebuie să mai cunoască și starea 
obiectelor și a fenomenelor din mediul înconju-
rător. Acest lucru se face prin intermediul unor 
modele interne. Prin intermediul unui proces de 
învăţare, în creier apar niște modele interne ale 
obiectelor și fenomenelor din lumea înconjură-
toare, niște modele ale relaţiilor dintre ele și așa 
mai departe, cu ajutorul cărora creierul reușește 
să recunoască starea mediului înconjurător 
(Resti an, 2009).

Informaţiile primite de la organele de simţ 
vor fi  prelucrate de aceste modele interne cu 
aju torul cărora creierul va recunoaşte sursa, 
mărul, para sau casa, care le-a emis. Dar creierul 
nu va putea recunoaşte obiectele şi fenomenele 
pentru care nu dispune de modele interne, iar 
obiectele vor fi  recunoscute în funcţie de par-
ti cularităţile modelelor interne şi nu de parti -
cularităţile obiectelor care le-au emis. De aceea, 
creierul nu poate recunoaşte decât ceea ce şti e 
deja. El caută informaţiile de care are nevoie, 
dar descoperă ceea ce şti e. 

Percepţia nu este o copie a naturii, ci a cunoş-
ti nţelor noastre. 

Deşi creierul se structurează în permananţă 
sub infl uenţa informaţiilor primite din afară, 
schim barea lui nu este atât de rapidă ca mo-
difi cările care au loc în mediul înconjurător. De 
aceea, creierul dă dovadă de un anumit conser-
vatorism. 

12. Creierul evaluează informaţiile conform 
propriilor sale interese. Pentru a putea sati sface 
nevoile, insti nctele şi dorinţele sale, creierul va 
trebui să evalueze informaţiile pe care le pri-
meşte nu numai în funcţie de valorile lor obiec-
ti ve, ci şi în funcţie de interesele sale şi, mai ales, 
în funcţie de interesele sale. De aceea, valorile 
pe care le atribuie creierul vor fi  extrem de su-
biecti ve, deoarece ele au ca scop sati sfacerea 
nevoilor şi păstrarea stabilităţii organismului. 

Valorile subiecti ve sunt stabilite mai ales de 
formaţiunile mai vechi ale creierului, de dien-
cefal şi de sistemul limbic, care contribuie la 
sati s facerea nevoilor şi a insti nctelor primare. 
Este adevărat că formaţiunile mai noi ale cre-
ierului, cum ar fi  lobul frontal, caută să im pună 
un anumit respect al valorilor morale, dar de 
multe ori ele nu reuşesc să domine forma ţiunile 
mai vechi ale creierului şi de aceea în com por-
tamentul omului predomină totuşi va lorile he-
donice şi valorile de uti litate.

De aceea, de multe ori creierul preferă min-
ciunile sale în comparaţie cu adevărul altora.

13. Rolul convingerilor în prelucrarea infor-
maţiilor. Atunci când nu are nişte interese 
majore determinate de nişte nevoi sau de nişte 
insti ncte primare, pentru a putea conduce in-
formaţiile primite dinăuntru şi din afara orga-
nismului spre calea de ieşire cea mai adecvată, 
creierul apelează la o serie întreagă de concepte, 
de convingeri şi de credinţe. Astf el, spre exemplu, 
atunci când recunoaşte un măr, creierul îl va 
încadra într-o mulţime mai mare de fructe co-
mesti bile, adică în conceptul de fruct. În felul 
acesta el îi va acorda în mod automat anumite 
parti cularităţi corespunzătoare fructelor comes-
ti bile, ceea ce îi va uşura foarte mult prelucrarea 
informaţiilor primite.

Dar chiar şi atunci când nu are sufi ciente 
date pentru a evalua informaţiile primite, cre-
ierul va apela la nişte presupuneri, la nişte te-
meri sau la nişte aşteptări, aşa cum se întâmplă 
în cazul credinţelor. Şi, de fapt, marea majoritate 
a deciziilor pe care le ia creierul se bazează pe 
nişte credinţe absolut subiecti ve. 

De aceea, pentru a demonstra importanţa 
convingerilor şi a credinţelor în prelucrarea 
infor  maţiilor, ar fi  foarte interesant de remarcat 
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experimentul efectuat de Robert Rosenthal 
(1964), care a reparti zat în mod aleator 60 de 
şoareci la 12 cercetători. La jumătate dintre cer-
cetători le-a spus că şoarecii pe care i-au primit 
sunt supradotaţi, iar la cealaltă jumătate le-a 
spus că şoarecii pe care i-au primit sunt foarte 
proşti . În mod surprinzător, rezultatele obţinute 
de cercetătorii respecti vi au confi rmat caracte-
rizările neadevărate pe care le-au primit de la 
Robert Rosenthal. Acest lucru a fost confi rmat şi 
pe elevi. Dacă nişte elevi mediocri au fost reco-
mandaţi ca fi ind geniali, ei au fost cotaţi ca atare 
de către profesori.

Aceasta înseamnă că, pe lângă principiul ne-
determinării, al lui Heisenberg, conform căruia 
cercetătorul nu poate determina cu exacti tate 
toţi parametrii care intervin într-un experiment, 
mai intervine şi subiecti vitatea cercetătorului, 
ceea ce ne face să avem rezerve serioase faţă de 
veridicitatea cercetărilor şti inţifi ce. 

14. Creierul este obligat să lucreze cu mai 
multe valori. Fiind obligat să regleze relaţiile 
dintre două sisteme extrem de complexe, cre-
ierul a devenit obligat să lucreze cu mai multe 
valori. Formaţiunile mai vechi ale creierului, care 
reglează insti nctele primare, lucrează cu valori 
de uti litate, sistemul limbic lucrează cu valori 
afecti ve, lobul frontal lucrează cu valori deonti ce, 
de obligatoriu, indiferent şi interzis, alte forma-
ţiuni lucrează cu valori morale şi aşa mai departe 
(Resti an, 1978). 

Decizia opti mă ar trebui să intersecteze toate 
aceste valori, ceea ce este foarte greu de realizat. 
De aceea, de cele mai multe ori predomină anu-
mite valori. De obicei predomină valorile he-
donice şi individul este considerat uşurati c. Iar 
atunci când predomină valorile morale, el poate 
fi  considerat ascet. 

15. Predominenţa valorilor afecti ve. Deşi 
omul este considerat ca o fi inţă raţională, totuşi 
comportamentul lui este direcţionat mai ales de 
valorile afecti ve. S. Freud (1980) a arătat că omul 
este condus de principiul plăcerii. Iar M. Cabanac 
a arătat că plăcerea joacă un rol deosebit în re-
glarea funcţiilor fi ziologice. D. Goleman (1995) 
arată că majoritatea deciziilor din viaţă sunt 
luate pe baza senti mentelor şi a valorilor afec-
ti ve. 

Damasio (1994) a arătat că bolnavii care 
suferă leziuni ale sistemului afecti v nu mai pot 
lua nici o decizie, deşi formaţiunile care asigură 
funcţiile raţionale sunt intacte. Iar dacă le lezăm 
amigdala, care stabileşte valoarea de plăcere 
sau de neplăcere a alimentelor, animalele nu 
mai mănâncă nimic. De aceea, comportamentul 
este de obicei rezultatul unui amestec între 

valorile afecti ve şi cele raţionale şi aproape în-
totdeauna predomină valorile afecti ve. 

16. Apariţia unor confl icte interne. Deoarece 
formaţiunile mai vechi ale creierului încearcă să 
sati sfacă nevoile şi insti nctele primare de care 
depinde existenţa organismului, iau deciziile 
corespunzătoare înainte de a aştepta analizele 
făcute de formaţiunile mai noi ale creierului, în 
lobul frontal ajung o mulţime de decizii sau de 
propuneri luate de aceste module. Rolul lobului 
frontal ar fi  acela de a analiza şi de a opti miza 
aceste decizii parţiale propuse de diferitele 
module în vederea unei decizii fi nale, care să 
respecte nu numai nevoile organismului, ci şi 
restricţiile sociale, adică logica deonti că, de 
obligatoriu, de indiferent sau interzis (Resti an, 
1978). Acest lucru este însă foarte greu de 
realizat, deoarece deciziile propuse de diferitele 
module sunt de multe ori contradictorii şi foarte 
greu de opti mizat. Deciziile trimise de sistemul 
limbic bazate pe valorile hedonice nu corespund 
de obicei cu deciziile deonti ce luate de lobul 
frontal. 

Astf el, apare un confl ict intern între diferitele 
module, care conduce la frustrări şi la nevroze, 
după cum au arătat psihanalişti i (Freud, 1980). 
Întreaga psihanaliză şi o mare parte din lite-
ratură, dacă nu chiar şi viaţa noastră de fi ecare 
zi, este plină de astf el de confl icte. 

17. Lupta cu gândurile. Sfi nţii părinţi au 
insistat foarte mult asupra luptei cu gândurile, 
deoarece păcatele apar mai întâi în creier, sub 
forma unor gânduri parazite, care îi ispiteau 
spre păcat. Degeaba se retrăgeau ei în pusti u, 
căci gândurile parazite tot îi găseau şi îi îndem-
nau spre păcat. 

Prin anul 380, Sf. Evagrie Ponti cul a scris o 
carte despre lupta cu gândurile, în care arăta 
modul în care gândurile parazite ne îndeamnă la 
cele 8 păcate. Sf. Evagrie Ponti cul a descris 8 
păcate, şi anume lăcomia pântecelui, desfrâna-
rea, iubirea de arginţi, mânia, întristarea, plicti -
seala, slava deşartă şi mândria, dintre care 
Evagrie Ponti cul consideră lăcomia pântecelui, 
iubirea de arginţi şi trufi a ca fi ind cele mai 
importante; biserica a reţinut până azi cele 
şapte păcate de căpetenie, şi anume mândria, 
iubirea de arginţi, desfrânarea, lăcomia, invidia, 
mânia şi lenea.

Desigur că omul trebuie să mănânce. Dar el 
nu trebuie să fi e lacom. Lăcomia duce la obe-
zitate, iar obezitatea duce la diabet şi la boli 
cardiovasculare. 

Aceste păcate se furişează în mintea noastră 
sub forma unor gânduri parazite care sunt foarte 
greu de controlat. Sf. Evagrie Ponti cul arată că 
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metoda cea mai efi cientă de a le controla este 
aceea a replicării lor cu virtuţile complementare. 
Lăcomia poate fi  combătută prin înfrânare, în-
tristarea prin bucurie, iar trufi a prin smerenie, 
deşi este evident că acest lucru nu este prea 
uşor, deoarece aceste gânduri izvorăsc, de fapt, 
din străfundul formaţiunilor mai vechi ale creie-
rului şi sunt susţinute de sistemul de recompensă 
al creierului.

18. Sistemul de recompensă-pedeapsă. 
Deoarece sati sfacerea nevoilor organismului 
este întovărăşită de o stare de confort şi chiar de 
plăcere, creierul şi-a dezvoltat un sistem de 
re compensă-pedeapsă, care cuprinde căile 
mezo limbice şi care are ca mediator principal 
do pa mina. Acest sistem susţine şi întăreşte com-
     por  tamentele care produc plăcere şi evită 
comportamentele care nu produc plăcere. 

Deşi acest sistem s-a dovedit a fi  foarte uti l, 
deoarece majoritatea evenimentelor şi feno-
menelor plăcute sunt şi foarte uti le, totuşi 
uneori poate apărea o discrepanţă între valoarea 
hedonică şi valoarea de uti litate.

De multe ori însă sistemul de recompensă-
pedeapsă s-a dovedit a fi  foarte riscant, deoa-
rece nu toţi factorii care produc plăcere sunt 
uti li organismului. Iar unii factori, aşa cum ar fi  
opioidele, amfetaminele, alcoolul şi nicoti na, 
care produc plăcere prin sti mularea dopa mi ner-
gică, sunt chiar periculoşi pentru organismul 
uman. Dar ele conti nuă să fi e uti lizate datorită 
sis temului de recompensă-pedeapsă care le sus-
ţine, deşi pot duce la îmbolnăvire şi chiar la de-
ces.

19. Dependenţele. Uti lizarea unor substanţe 
care acţionează asupra sistemului de recom-
pensă, prin sti mularea sintezei de dopamină, 
aşa cum ar fi  opioidele, amfetamina, cocaina, 
cana bisul, barbituricele, benzodiazepinele, alco-
olul, nicoti na şi cafeina, poate duce la apa riţia 
dependenţelor. 

Dependenţa presupune uti lizarea compulsivă 
şi repeti ti vă a substanţelor respecti ve, a căror 
op rire determină apariţia sindromului de absti -
nenţă. 

Din cauza acestei imperfecţiuni, bolnavul se 
afl ă între conti nuarea uti lizării drogului, cu tul-
burările sale, şi abandonarea uti lizării drogului, 
cu tulburările aferente. 

20. Creierul poate fi  foarte uşor manipulat. 
Deşi creierul încearcă să realizeze o prelucrare 
su perioară a informaţiilor pentru a putea lua de-
ciziile cele mai adecvate, el poate fi  foarte uşor 
de manipulat de nişte virusuri ale minţii denumite 
meme. Termenul de memă a fost introdus de R. 
Dawkins şi vine de la genă şi memorie. De la 

genă, deoarece şi memele sunt unităţi replicati ve 
şi de la memorie, dat fi ind că ele acţionează 
asupra creierului.

Mema este o informaţie care transmite o 
idee, un concept, o paradigmă, o credinţă, un 
aforism, un slogan, o lozincă, un brand, un mo-
del, o dogmă, o prejudecată, care se transmit 
foarte uşor de la o personă la alta. Memele se 
comportă ca nişte virusuri. De aceea, R. Brodie 
(2010) le numeşte virusuri ale minţii. Memele 
se răspândesc foarte uşor şi infl uenţează şi chiar 
manipulează comportamentul uman, pentru că 
memele se transmit fără să vrem, deoarece ele 
intră în creier odată cu informaţia necesară pro-
ceselor de reglare, prin repeti ţie, prin aso ciere 
sau prin disonanţă cogniti vă. 

Mema intră cel mai uşor în creier prin aso-
cierea cu o informaţie legată de supravieţuire, 
de sex sau de alimentaţie. Sexul şi alimentele re-
prezintă un fel de cal troian cu ajutorul căruia 
sunt introduse în creier foarte multe meme. De 
aceea, pentru a avea un succes mai rapid, recla-
mele asociază o maşină sau o pastă de ras cu o 
femeie. 

Când ajunge în creier, mema va infl uenţa 
mo dul de prelucrare a informaţiilor şi de luare a 
deciziilor. Infl uenţa ar putea să fi e favorabilă, 
dar ar putea să fi e şi nefavorabilă. 

Cultura este de obicei formată din meme 
care au condus la progres, deşi de multe ori 
printre ele se afl ă şi prejudecăţi care s-au opus 
progresului. Unii spun că personalitatea noastră 
este mai mult rezultatul infectării cu meme, pe 
care le luăm din mass media şi din contactul cu 
ceilalţi indivizi, decât al învăţării sistemati zate. 
În felul acesta noi suntem manipulaţi fără să ne 
dăm seama.

21. Iluzia conşti inţei. Noi credem că facem 
ceea ce vrem noi, că avem o voinţă şi un liber 
arbitru. Dar cea mai mare parte a proceselor 
neuropsihice se desfăşoară automat şi incon-
şti ent (Piaget, 1968; Schacter, 1987, Gazzaniga, 
1999). Prelucrarea inconşti entă a semnalelor re-
prezintă regula, iar prelucrarea conşti entă repre-
zintă excepţia după care funcţionează creierul 
(Lewicki, 1986). 

Acest lucru se produce datorită faptului că 
această conşti inţă are o capacitate foarte mică 
de pre lucrare a informaţiilor. După cum am 
văzut, din cei 1.000.000 de biţi care ajung în 
fi ecare se cundă la nivelul creierului, numai 14 
biţi/sec reuşesc să ajungă la nivelul conşti inţei. 
Conşti inţa are o capacitate informaţională foarte 
mică. De aceea, majoritatea informaţiilor sunt 
pre lucrate automat şi inconşti ent. 

Semnalele primite de la traductorii interni 
situaţi în diferite organe interne sunt trimise 
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automat şi inconşti ent până la centrii de reglare 
din formaţiunile inferioare ale creierului, unde 
sunt prelucrate în mod automat şi inconşti ent, 
după nişte programe geneti ce înscrise în struc-
tura creierului şi trimise tot automat şi incon-
şti ent spre organele de execuţie capabile să în-
deplinească deciziile corespunzătoare. 

Semnalele primite de la organele de simţ 
sunt trimise şi ele în mod automat şi inconşti ent 
până la nivelul scoarţei cerebrale. Ajunse la ni-
velul scoarţei cerebrale, aici ele dau de nişte 
circuite logice capabile să recunoască starea 
surselor care le-au emis. Prin integrarea semna-
lelor opti ce, olfacti ve şi gustati ve emise de un 
măr, circuitele nervoase vor recunoaşte mărul 
res pecti v. În semnalele opti ce, olfacti ve şi gus-
tati ve emise de o pară, ele vor recunoaşte para 
respecti vă şi, astf el, starea mediului înconjurător. 

În conti nuare, semnalele care ies din mo de-
lele interne ale diferitelor obiecte şi fenomene, 
care pot reprezenta un măr sau o pară, se vor 
putea întâlni în mod automat şi inconşti ent cu 
semnalele emise de modelul intern al propriei 
noastre identi tăţi, privind insti nctele, nevoile 
do rinţele şi plăcerile noastre. Aceste semnale 
vor putea reprezenta, spre exemplu, senzaţia de 
frică, de foame, de sete, de frig, de confort sau 
de disconfort, care vor putea deveni conşti ente.

Astf el, spre exemplu, dacă semnalele privind 
exis tenţa unor alimente apeti sante se vor întâlni 
într-un circuit logic conjuncti v cu semnalele de 
foame emise de hipotalamus şi cu semnalele de 
plăcere emise de amigdală, atunci ele vor putea 
acti va, absolut automat şi inconşti ent, un circuit 
neuronal care va conduce semnalele nervoase 
spre lobul frontal, unde se vor întâlni cu alte 
semnale privind oportunităţile sau restricţiile 
eti ce, deonti ce şi morale care ar trebui respec-
tate şi unde se va putea declanşa comporta-
mentul ali mentar. 

În cazul în care semnalele primite nu pot fi  
recunoscute în mod automat şi inconşti ent, sau 
deciziile care rezultă nu pot fi  îndeplinite în mod 
automat şi inconşti ent, atunci va apărea un 
blocaj în procesul de prelucrare al informaţiilor, 
care ar putea reprezenta un pericol pentru exis-
tenţa or ga nismului şi se va declanşa intrarea în 
func ţi une a conşti inţei, care va trebui să rezolve 
într-un fel sau altul problema.

În cazul în care semnalele primite nu mai pot 
fi  prelucrate în mod automat şi inconşti ent, 
adică nu-şi mai pot găsi singure drumul spre o 
anumită cale de ieşire, respecti v spre o anumită 
de cizie, apare o blocare a căilor nervoase. Sem-
nalele care nu mai pot înainta automat prin re-
ţeaua logică a sistemului nervos declanşează o 

alarmă, care va determina intrarea în funcţiune 
a unei zone mai mari din sistemul nervos. În 
acest fel, blocajul caută să mobilizeze o zonă 
mult mai mare de lucru, în speranţa că, având la 
dispoziţie o zonă mai mare, vor găsi mai uşor o 
cale de ieşire. Această împrăşti ere a semnalelor 
care nu au putut fi  prelucrate în mod automat şi 
inconşti ent poate fi  sugerată de explozia electro-
encefalografi că care apare, după cum arată J. 
Ingram (2005), în momentul solicitării creierului 
cu semnale ceva mai complicate.

Prin intrarea în funcţiune a unor zone mai 
mari din sistemul nervos, prelucrarea semna-
lelor respecti ve devine conşti entă, deoarece o 
acti  vitate care nu se mai poate desfăşura auto-
mat, care implică zone mai mari din sistemul 
nervos, care caută să rezolve o problemă, să de-
blo cheze anumite reţele nervoase, să recu-
noască obiecte mai puţin obişnuite, să caute 
anu  mite informaţii în memoria de scurtă sau de 
lungă durată, sau să aleagă nişte decizii mai puţin 
obişnuite, soli cită intrarea în acţiune a conşti inţei. 

Solicitarea unor zone mai mari din creier face 
posibilă intrarea în acţiune a gândirii, care va 
căuta, prin uti lizarea unui spaţiu mai mare de 
lucru şi a unui ti mp mai îndelungat de prelucrare 
a informaţiilor, să rezolve problema. 

În acest sens, gândirea poate să facă apel la 
alte informaţii şi alte reguli. Ea va apela în primul 
rând la memoria de lucru, iar dacă nu identi fi că 
o cale de ieşire nici cu ajutorul semnalelor găsite 
în memoria de lucru, atunci ea poate face apel 
la memoria de lungă durată, deoarece gândirea 
este, după cum arată W.H. Calvin (1996), un 
amestec de senzaţii şi de aminti ri. Dacă nici cu 
ajutorul semnalelor evocate din memorie nu 
reuşeşte să găsească nici o cale de ieşire, atunci 
gândirea poate face apel la informaţiile supli-
mentare din mediul extern. Dacă nici astf el nu 
poate rezolva problema, atunci ea poate solicita 
reanalizarea relaţiilor posibile dintre semnalele 
respecti ve. Dacă nici aşa nu poate rezolva pro-
blema, atunci ea va reanaliza scopurile şi dorin-
ţele organismului în funcţie de situaţia creată. 
În sfârşit, dacă nici astf el nu poate găsi o cale de 
ieşire, atunci sub presiunea fl uxului de informaţii 
care solicită căile de comunicaţii ale creierului, 
gândirea va trimite semnalele respecti ve din 
nou în inconşti ent, unde ea va reprezenta, după 
cum susţin psihanalişti i, o frustrare care va in-
fl uenţa fără să şti m psihicul nostru.

Dar deşi prelucrarea conşti entă are un spaţiu 
mult mai mare de lucru, ea are o capacitate in-
formaţională mult mai mică, o viteză de lucru 
mult mai redusă şi oboseşte foarte uşor, ceea ce 
consti tuie un foarte mare impediment în 
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prelucrarea conşti entă a informaţiilor. De aceea, 
creierul va încerca să prelucreze în mod automat 
şi inconşti ent informaţiile primite, chiar şi atunci 
când fenomenele au evoluat şi ar necesita o mo-
difi care în prelucrarea informaţiilor. Astf el, cre-
ierul dă dovadă de un mare conservatorism şi 
de multe ori sunt necesare modifi cări foarte 
mari pentru a forţa creierul să-şi schimbe moda-
lităţile de prelucrare a informaţiilor. 

23. Puterea inconşti entului. Deşi cea mai 
mare parte a informaţiilor sunt prelucrate auto-
mat şi inconşti ent şi, deci, deciziile noastre ar 
putea fi  luate inconşti ent, noi ne amăgim cu 
iluzia că putem să facem ce vrem noi, adică ce 
vrea conşti inţa noastră.

În realitate însă, lucrurile sunt mult mai com-
plicate decât s-ar părea la prima vedere. Iar 
faptul că inconşti entul ne conduce nu ar trebui 
să ni se pară chiar atât de nefavorabil. Pentru că 
inconşti entul nu este numai sediul sinelui, el nu 
reprezintă numai sediul pulsiunilor, al moti va-
ţiilor şi al refulărilor care zac, după cum susţin 
psi ha nalişti i, în străfundurile creierului nostru, ci 
şi sediul prelucrărilor automate a numeroaselor 
infor maţii necesare reglării comportamentului, 
după cum susţin cogniti vişti i (Malim, 1999). Iar 
de această prelucrare automată şi inconşti entă 
depind, de fapt, funcţiile noastre vitale şi com-
por   tamentul nostru de fi ecare zi, care se des fă-
şoară aproape automat şi inconşti ent, fără să 
ne cesite un efort foarte mare din partea 
conşti inţei.

Acti vitatea spontană a creierului care face să 
răbufnească mereu o mulţime de gânduri spon-
tane, care nu ne lasă să ne odihnim şi pe care nu 
le putem controla cu ajutorul conşti inţei, arată 
că această conşti inţă nu poate controla inconşti -
entul. Acti  vitatea spontană a creierului aduce în 
dis cuţie nu numai liberul arbitru, ci şi instanţa 
care gândeşte în mintea noastră. Noi gândim cu 
con şti inţa noastră sau suntem gândiţi automat 
de inconşti ent.

Experienţele făcute de Benjamin Libet (1999) 
au arătat că deciziile noastre sunt luate cu 200 
ms înainte ca noi să fi m conşti enţi de ele, ceea 
ce înseamnă că ele sunt luate de inconşti ent. 

În acest caz, se pune însă problema cine a co-
mandat deciziile. Unde este situată voinţa noastră, 
în conşti ent sau în inconşti ent. În ce mai constă 
liberul nostru arbitru şi, în cele din urmă, de ce 
este necesară această iluzie a voinţei noastre şi 
cine poartă răspunderea deciziilor luate. 

Desigur că lobul frontal, în care s-ar afl a Eul 
personalităţii noastre, mai are la dispoziţie 
câteva sute de ms pentru a fi  de acord, sau nu, 
cu decizia luată de inconşti ent şi, de cele mai 
multe ori, conşti inţa reuşeşte să selecţioneze 

deciziile cele mai bune şi să blocheze deciziile care 
nu corespund normelor morale sau sociale care ar 
trebui respectate. Dar după cum arată psiha nalişti i, 
nici deciziile refulate nu se lasă complet înfrânte. 
Ele vor rămâne în inconşti ent, de unde vor forţa 
mereu conşti inţa să iasă la lumină.

Oricum deciziile dintre care conşti inţa poate 
alege sunt luate inconşti ent după alte criterii şi 
alte valori decât cele cu care lucrează conşti inţa. 
Inconşti entul lucrează cu valorile de uti litate şi 
de plăcere, în ti mp ce conşti entul lucrează cu 
va lori eti ce, esteti ce, morale şi deonti ce, de obli-
gatoriu, de indiferent şi interzis. 

Deşi lucrurile nu sunt chiar atât de tranşate şi 
valorile pot să circule cu oarecare difi cultate 
între conşti ent şi inconşti ent, totuşi în creier 
apare o luptă conti nuă între valorile de uti litate 
şi valorile hedonice, care corespund de obicei 
nevoilor organismului, şi valorile eti ce şi de on-
ti ce, care corespund normelor sociale.

24. Infl uenţa imperfecţiunilor creierului 
asupra personalităţii umane. Evident că aceste 
imperfecţiuni nu pot să nu aibă anumite re-
percusiuni asupra personalităţii noastre. Da to-
rită acestor imperfecţiuni, suntem vicioşi, iri ta-
bili, imprevizibili, vanitoşi, emoti vi, imorali, 
în că  păţânaţi, habotnici şi vulnerabili (Fine, 
2007). 

Datorită acestor imperfecţiuni, există foarte 
multe ti puri de personalitate. Nu există o per-
sonalitate perfectă, la fi ecare dintre noi pre-
dominând una sau alta dintre aceste imperfec-
ţiuni.

Din caza acestor imperfecţiuni ne îmbolnă-
vim mai uşor. Datorită faptului că nu avem o 
barieră informaţională foarte bună şi uşor de 
controlat, creierul a ajuns să fi e cel mai solicitat 
organ al omului contemporan şi acest lucru 
poate duce nu numai la apariţia stresului in-
formaţional, ci şi la foarte multe boli psihice şi 
psihosomati ce (Resti an, 1997). 

25. Farmecul imperfecţiunilor. Dar aceste 
imperfecţiuni au nu numai defectele, ci şi 
farmecul lor. Un creier fără imperfecţiuni, care 
ar putea prevedea totul, care nu ar avea incer-
ti tudini, care ar fi  absolut previzibil, care nu ar 
greşi, care nu ar oscila între iubire şi raţiune, 
care nu ar fi  dominat de pasiuni ciudate, care nu 
s-ar ghida după nişte credinţe himerice, care nu 
ar suferi şi nu s-ar bucura de frumuseţea naturii 
şi chiar a unor ecuaţii matemati ce, care nu ar 
plânge, care nu ar spera atunci când nu mai 
există nici o speranţă, ar fi  un fel de robot. Iar o 
lume formată din roboţi ar fi , probabil, cea mai 
imperfectă dintre lumi.

Dacă nu ar fi  existat aceste imperfecţiuni, nu 
s-ar fi  scris atâtea romane, nu am fi  avut de ce să 
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ne mirăm, de ce să ne bucurăm şi de ce să ne 
întristăm. Mulţi ne-au păcălit. Mulţi ne-au 
dezamăgit. Dar mulţi ne-au bucurat şi ne-au 
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uimit cu imperfecţiunile lor. Pentru că im-
perfecţiunile bine temperate dau farmecul per-
sonalităţii umane şi al lumii în care trăim. 


