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Introducere

După cum se știe, medicina a descoperit 
treptat substraturile tot mai profunde ale pato-
logiei umane. Sspre exemplu, efectuând câteva 
sute de necropsii, Giovanni Morgagni a desco-
perit, în secolul al XVIII-lea, că în spatele mani-
festărilor clinice pe care le acuză bolnavii noștri 
se află de fapt niște modificări organice mult 
mai profunde. Astfel, s-au pus bazele patologiei 
organice. 200 de ani mai târziu, Rudolf Virkhow, 
utilizând microscopul optic, a constatat că în 
spatele modificările organice se află, de fapt, 
niște modificări celulare și mai profunde. Astfel, 
s-au pus bazele patologiei celulare. Iar 100 de 
ani mai târziu, Linus Pauling a arătat că la baza 
modificărilor celulare se află, de fapt, niște mo-
dificări moleculare și mai profunde – și astfel 
s-au pus bazele patologiei moleculare. 

Prin 1950, s-a constatat că anemia falciformă 
este determinată de modificarea moleculei de 
globină, în care acidul glutamic este înlocuit cu 
valina. Iar această modificare moleculară deter-
mină apariţia unor hematii deformate, sub for-
mă de seceră, care vor tulbura circulaţia sânge-
lui prin artere. Apoi, s-a constatat că modificarea 
globinei este determinată, și ea, la rândul ei, de 
mutaţia genei care o sintetizează și, astfel, s-au 
pus bazele unei adevărate patologii moleculare, 
care a transferat întreaga patologie umană de la 
nivelul organic la nivelul molecular. 

Se pare însă că nici nivelul molecular nu este 
ultimul nivel al patologiei umane, deoarece și 
moleculele sunt formate, la rândul lor, din niște 
atomi, care sunt formaţi și ei, la rîndul lor, din 
niște particule atomice, asupra cărora acţionea-
ză legile fizicii cuantice, care sunt – după cum 

susţin chiar fondatorii ei – mult mai stranii decât 
ne-am putea imagina la prima vedere. Iar aceas-
tă stranietate a lumii în care trăim a fost genera-
tă de studiul luminii, care a revoluţionat fizica 
modernă și va revoluţiona, probabil, și medicina 
contemporană. 

Particularităţile stranii ale fizicii cuantice

Încă de acum 3.500 de ani, oamenii și-au dat 
seama că lumina joacă un rol atât de important 
în viaţa lor încât au considerat Soarele, care ne 
dă lumina, ca pe un zeu. Și l-au denumit zeul Ra, 
care era considerat sursa vieţii și a creaţiei. Dar 
lumina este atât de importantă încât, după cum 
se arată în Biblie, după ce a creat cerul și pă-
mântul, Dumnezeu a creat lumina. Dumnezeu a 
zis să fie lumină și s-a făcut lumină (Facerea, 
1,3). Domnul nostru Iisus Hristos a spus el însuși 
că este lumina lumii (Ioan, 8,12). Iar lumina a 
jucat un rol foarte important și la botezul lui Ii-
sus Hristos, cînd s-a arătat duhul sfânt sub for-
mă de lumină. Și la Cinzecime, când duhul sfânt 
a coborât asupra apostolilor tot sub formă de 
lumină. Ca să nu mai vorbim de aureolele cu 
care erau înconjuraţi apostolii și sfinţii părinţi. 

Acum 2.500 de ani, Empedocle credea că lu-
mina cu care vedem noi lumea acesta minunată 
în care trăim este generată de ochii noștri și re-
flectată de obiectele din jur. Platon a mai mode-
rat puţin concepţia lui Empedocle și spunea că 
vederea este un fel de interacţiune între lumina 
emisă de ochi și lumina emisă de Soare. După 
Leucip și Democrit, care susţineau structura ato-
mică a materiei, și lumina ar avea o structură 
corpusculară, fiind formată dintr-un fel de pudră 
fină care este răspândită în univers. După un 
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timp foarte îndelungat, prin secolul al XIII-lea, 
călugărul franciscan Roger Bacon, care este – 
alături de Galileo Galilei, de Isaac Newton și 
René Descartes – unul dintre fondatorii știinţei 
moderne, a studiat și el refracţia, reflexia și, mai 
ales, acţiunea lentilelor asupra luminii. Apoi, au 
fost inventate microscopul și telescopul, cu aju-
torul cărora omul a început să vadă tot mai pro-
fund și tot mai departe. 

Dar primul care a studiat cu adevărat lumina 
a fost Isaac Newton. În acest sens, ar fi intere-
sant de remarcat faptul că, în 1669, când a fost 
numit, la numai 26 de ani, profesor de fizică și 
de matematică la Cambridge, prima lecţie pe 
care a ţinut-o Newton a fost despre lumină. În 
1704, a publicat un tratat de optică în care susţi-
nea teoria corpusculară a luminii. Înainte de 
Newton, călugărul franciscan Francesco Grimal-
di, studiind umbra corpurilor, care are niște 
margini ceva mai vagi, susţinuse concepţia on-
dulatorie a luminii. Chiar în vremea lui Newton, 
Christiaan Huygens a susţinut concepţia ondula-
torie a luminii ca fiind formată din niște valuri, 
pe care azi le numim unde. Abia în 1805, Tho-
mas Young a demonstrat experimental că lumi-
na este de natură ondulatorie. El a proiectat pe 
un ecran care avea două fante un fascicul de lu-
mină și a constatat că pe ecranul de proiecţie au 
apărut niște benzi înguste ca rezultat al interfe-
renţei celor două raze de lumină care au pătruns 
prin cele două fante – deci lumina ar avea o na-
tură ondulatorie. În 1832, Michael Faraday a 
descoperit câmpul electromagnetic și a arătat 
că lumina este, de fapt, de natură electromag-
netică. În 1870, James Maxwell descrie ecuaţiile 
câmpului electromagnetic. 

În 1900, plecând de la studiul luminii, Max 
Planck a arătat că energia se transmite sub for-
mă de cuante, adică de pachete, de unde a apă-
rut și denumirea de fizică cuantică. Iar în 1905, 
studiind efectul fotoelectric, Albert Einstein a 
arătat că lumina se transmite sub forma unor 
particule pe care fizicianul american Gilbert Le-
wis le-a denumit fotoni. În această situaţie, în 
care unii fizicieni susţineau că lumina este de 
natură corpusculară, iar alţii că lumina este de 
natură ondulatorie, Niels Bohr a elaborat prin 
1927, în timpul unei vacanţe de iarnă, principiul 
complementarităţii, pe care l-a comunicat apoi 
la Congresul Internaţional de Fizică din septem-
brie 1927, de la Como, Italia. În acest acest prin-
cipiu, se spune că lumina poate fi atât undă, cât 
și corpuscul. Deși principiul complementarităţii 
nu poate fi contestat, din cauza dificultăţii noas-
tre de a înţelege cum o undă se poate transfor-

ma în particulă și invers, el a creeat și mai creea-
ză încă și astăzi foarte multe discuţii contra-
dictorii. Spre exemplu, prin 1950, pentru a mai 
atenua puţin din misterul dualismului propus de 
Niels Bohr, fizicianul Richard Feynman, laureat 
al premiului Nobel pentru fizică cuantică, spune 
că lumina nu este nici undă, nici particulă, ci se 
comportă uneori ca o undă și alteori ca o parti-
culă, ceea ce ni se pare cam același lucru, deoa-
rece diferenţa dintre cele două moduri de com-
portament este atât de mare încât nu înlătură 
cu nimic misterul pe care chiar Feynman îl con-
sideră de nepătruns. 

Așadar, problemele luminii sunt atât de com-
plicate încât nici Albert Einstein, care a primit 
premiul Nobel pentru fizică cuantică, nu accep-
ta particularităţile extrem de stranii ale fizicii 
cuantice. Pentru că este foarte greu de înţeles 
cum un corpuscul, fie el și microscopic, se poate 
transforma în undă, care să difuzeze în spaţiu, să 
se afle oriunde în acel spaţiu și apoi să mai și 
comunice instantaneu cu alte particule indife-
rent de distanţa la care s-ar afla ele. Prin 1930, 
Erwin Schrödinger a elaborat, tot într-o excur-
sie, ca și Niels Bohr, ecuaţia care descrie proba-
bilitatea ca corpusculul respectiv să fie găsit, 
adică să colapseze, într-un anumit loc, în funcţie 
de pătratul probabilităţii funcţiei de undă. 

Multă vreme s-a crezut că principiul dualis-
mului undă-corpuscul se aplică numai corpuri-
lor subatomice, adică sub 10-13 cm, așa cum ar fi 
fotonul, care este extrem de mic și nu are masă 
de repaus. Dar, apoi, s-a constatat că principiul 
dualismului se aplică și la corpurile ceva mai 
mari, cum este electronul. Mai târziu, s-a con-
statat că el se aplică și corpurilor și mai mari, 
precum atomii. Mai recent, Anton Zeilinger a 
demonstrat experimental că și corpurile mai 
mari, cum este fluerena, formată din opt atomi 
de carbon, se poate afla în stare de suprapune-
re, adică de undă și de corpuscul. Adică dintr-o 
lume ondulatorie, supusă unor anumite legi, 
particulele pot să colapseze într-o lume corpus-
culară, supusă altor legi.

Dar ca și când principiul complementarităţii, 
conform căruia o particulă cuantică poate fi atât 
undă, cât și corpuscul, nu ar fi suficient de stra-
niu, s-a demonstrat că particulele cuantice sunt 
nonlocative. Adică, atunci când un electron emi-
te un foton, el difuzează în spaţiu și se va putea 
afla peste tot în cadrul câmpului respectiv. Ori-
unde ne-am duce în câmpul respectiv, unda pur-
tătoare, după cum îi spune Louis de Broglie, 
poate fi găsită, cu telefonul mobil, spre exem-
plu, sau – dacă vreţi – ne găsește ea pe noi ori-
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unde ne-am afla, așa cum se întâmplă în cazul 
GPS-ului. 

Realitatea depinde de observator

Ca și când nici acest lucru nu ar fi suficient de 
straniu, undele cuantice nu colapsează, adică nu 
se transformă în corpusculi, după cum spunea 
cunoscutul fizician John von Neumann, precum 
și alţi mulţi fizicieni, decât atunci când sunt sesi-
zate de o un observator conștient, adică de un 
om, sau de un aparat de măsură, precum telefo-
nul mobil, care în cele din urmă tot la conștiinţa 
omului ajunge. Iar după cum arată Werner Hei-
senberg, laureat al premiului Nobel pentru fizi-
că cuantică, ceea ce se întâmplă depinde, de 
fapt, de modul nostru de a observa sau de faptul 
că am observat fenomenul respectiv. Adică, 
după cum susţin foarte mulţi fizicieni, în colap-
sarea funcţiei de undă, adică în transformarea 
undei în corpuscul, intervine nu numai probabi-
litatea ca obiectul să se afle acolo, ci și probabi-
litatea ca el să fie sesizat acolo de un observator 
conștient. Pentru că degeaba corpul respectiv 
se află acolo dacă el nu este sesizat de nimeni. 
De aceea, Albert Einstein se întreba nedumerit 
dacă Luna se mai află acolo când noi nu ne ui-
tăm la ea. Sau ce zgomot face căderea unui co-
pac într-o pădure în care nu se află nimeni. 

În acest sens, în 1975, când am descris câm-
pul informaţional, noi am arătat că lumea este 
plină de semnale, dar niciun semnal nu devine 
informaţie concretă până când nu apare un des-
tinatar în stare să sesizeze și să recunoască sem-
nalul respectiv. Până când nu este sesizat de un 
destinatar, semnalul rămâne un simplu semnal. 
Adică el nu devine informaţie până când nu apa-
re un destinatar în strare să îl sesizeze, să îl recu-
noască și să îl transforme în informaţie, care să 
aibă o anumită semnificaţie. Ar fi suficient să 
arătăm că hormonii care sunt transportaţi de 
sânge prin tot organismul nu devin mesageri 
care transportă o anumită informaţie decât 
atunci când vor fi recunoscuţi de niște receptori 
celulari. 

În acest sens, fizicianul John Wheeler a ară-
tat chiar că nicio proprietate a obiectului re-
spectiv nu devine reală dacă ea nu este sesizată 
de un observator conștient. De aceea, am putea 
spune că frumuseţea unui obiect se află în capul 
nostru, nu în obiectul respectiv, ceea ce este 
evident, deoarece nu toţi apreciem la fel același 
obiect sau fenomen. 

Am văzut că, deoarece se tem de o știinţă la 
persoana întâi, care să ia în considerare obser-
vatorul, unii fizicieni, precum Richard Feynman, 

laureat al premiului Nobel pentru fizică cuanti-
că, caută să reducă rolul observatorului conști-
ent la un aparat de măsură. Deși și el recunoaște 
faptul că, dacă un fascicul de electroni care este 
proiectat pe un ecran cu două fante nu este ob-
servat de niciun aparat de măsură, atunci elec-
tronii respectivi se vor comporta ca niște unde și 
vor da naștere la fenomenul de interferenţă. Iar 
dacă fasciculul respectiv este observat de un 
aparat de măsură, atunci electronii respectivi 
vor colapsa și se vor comporta ca niște particule. 
În acest fel, Richard Feynman se rezumă la exis-
tenţa unui aparat de măsură. Dar nu putem 
ignora faptul că în spatele fiecărui aparat de mă-
sură se află întotdeauna un observator conști-
ent, care interpretează fenomenele respective. 

Oricum ar fi, comportamentul particulelor 
cuantice, adică al lumii înconjurătoare, poate fi 
influenţat de niște factori externi, printre care 
cel mai important factor ni se pare a fi conștiinţa 
omului. Louis de Broglie, laureat al premiului 
Nobel pentru fizică cuantică, a arătat, în 1924, 
că fiecare particulă are atașată o undă-pilot care 
o poartă prin lume. Astăzi, se știe că fiecare 
electron – și în corpul nostru se află foarte mulţi 
electroni – poate emite niște fotoni, care circulă 
prin organism, care pot să influenţeze alţi elec-
troni și care pot influenţa, la rândul lor, diferitele 
procese biochimice de care depinde sănătatea 
noastră. Așa cum se întâmplă în cazul stresului 
oxidativ, în care radicalii liberi de oxigen sunt 
avizi să se unească cu substanţele din jur pre-
cum acizii nucleici, pe care îi distrug. Dar elec-
tronul poate emite foarte mulţi fotoni, chiar și 
niște fotoni virtuali, cu viaţă foarte scurtă, dar 
care pot produce, totuși, anumite tulburări.

Adică în corpul nostru există o activitate 
cuantică foarte efervescentă, deoarece în toate 
reacţiile chimice în care intervin electroni se vor 
emite diferiţi fotoni, care nu pot să nu influenţe-
ze nivelurile moleculare și celulare ale organis-
mului uman. De aceea, toate organele noastre 
emit niște unde electromagnetice care s-ar pu-
tea să reprezinte chiar substratul fenomenelor 
aflate la baza patologiei umane. 

După cum spunea Basarab Nicolescu, lumea 
este organizată pe mai multe niveluri. Peste ni-
velul atomic există un nivel molecular, iar peste 
nivelul molecular există un nivel celular, peste 
care există un nivel tisular… și așa mai departe. 
Basarab Nicolescu mai spune că fiecare nivel are 
legile lui. De aceea, el vorbește de o transdisci-
plinaritate, capabilă să treacă de la un nivel la 
altul. Iar Ștefan Lupașcu, care a fost profesor la 
Sorbona, a arătat că principiul complementari-
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tăţii ar trebui să ne facă să înlocuim principiul 
terţiului exclus, din logica binară, în care A ex-
clude nonA, principiu cu care gândim de obicei 
și conform căruia un obiect poate fi sau undă 
sau corpuscul, cu principiul terţiului inclus, con-
form căruia un corpuscul poate fi atât undă, cât 
și corpuscul în același timp. 

De la molecule la unde

Albert Einstein spunea că materia este o 
energie condensată și că energia se poate trans-
forma în materie și invers. Erwin Schrödinger, 
laureat al premiului Nobel pentru fizică cuanti-
că, susţinea că, de fapt, corpul nostru este un 
pachet de unde. Însă fizicienii spun că mai jos de 
particulele atomice se află niște stringuri, niște 
vibraţii – adică niște unde. Iar eu cred că orga-
nismul, pe care îl considerăm ca un conglomerat 
de molecule, este, de fapt, un extrem de compli-
cat sistem de comunicaţii, de-a lungul căruia se 
pot transmite nu numai semnale moleculare, ci 
și semnale ondulatorii. În acest sens, ar fi intere-
sant de remarcat faptul că și Richard Feynman, 
atras de informatica pe care o studia fiul său, s-a 
referit și el, spre sfârșitul vieţii sale, la informaţia 
cuantică și la aspectul informaţional al sisteme-
lor biologice. Pentru că, după cum am subliniat 
în repetate rânduri, dincolo de celule se află niș-
te molecule, dincolo de molecule se află niște 
atomi, dincolo de atomi se află niște cuante, iar 
dincolo de cuante se află informaţia, care le 
unește pe toate într-un tot coerent, care repre-
zintă însăși viaţa.

După cum am văzut, fizicienii susţin că mate-
ria și energia sunt distribuite în cuante, ceea ce 
înseamnă că lumea este discontinuă. Tot ei sus-
ţin și că noi nu putem cunoaște lumea în toată 
complexitatea ei. Conform principiului de incer-
titudine al lui Werner Heisenberg, laureat al 
premiului Nobel pentru fizică cuantică, noi nu 
putem cunoaște în același timp atât poziţia, cât 
și viteza unei particule. Ceea ce înseamnă că ori-
cum cunoașterea noastră este foarte limitată. 
Nu este nevoie să ajungem până la revelaţia di-
vină pentru a constata că știinţa nu este singura 
modalitate de cunoaștere a omului contempo-
ran, ci este suficient să ne oprim la fizica cuanti-
că pentru a ajunge la concluzia că noi nu putem 
descoperi mare lucru dacă nu am avea intuiţia și 
imaginaţia pe care ni le-a dat Dumnezeu, cu aju-
torul cărora proiectăm o lume care este în mare 
parte creaţia imaginaţiei noastre. Iar imaginaţia 
fizicienilor este uneori atât de mare încât la un 
moment dat sunt acuzaţi că ei mai mult inven-
tează decât descoperă!... De aceea, probabil, 

Werner Heisenberg spunea un lucru și mai stra-
niu: și anume că particulele elementare, despre 
care tot vorbim, nu sunt reale, ele alcătuiesc o 
lume a posibilităţilor sau a potenţialităţilor și nu 
una a faptelor reale sau a obiectelor solide. 

Dar probabil că cea mai stranie particularita-
te a fizicii cuantice este reprezentată de dualita-
tea acestei lumi, precum și faptul că trecerea 
dintr-o stare în alta este determinată de conști-
inţa noastră. Acest lucru l-a determinat pe Niels 
Bohr să spună că lumea nu este acolo unde nu te 
uiţi. Adică lumea este acolo unde te uiţi. Iar Al-
bert Einstein spunea același lucru atunci când se 
întreba dacă Luna mai este acolo când noi nu ne 
mai uităm la ea. Iar John von Neumann afirma 
că, în mod clar, conștiinţa noastră este cea care 
creează realitatea și că obiectul este creat de 
observator. Iar John Wheeler vorbea de un uni-
vers participativ, în care noi jucăm rolul de crea-
tori – sau, cel puţin, de coparticipanţi la creaţie. 
Ca și când bolnavul și-ar crea propriile lui modi-
ficări moleculare sau ele nu ar exista până când 
nu le-am sesizat noi, ceea ce în cazul bolilor psi-
hosomatice s-ar putea să fie parţial adevărat. 
Dacă în cazul bolilor somatice simptomele sunt 
proiectate de jos în sus, în cazul bolilor psihoso-
matice simptomele sunt proiectate de sus în jos. 
Adică, deși simptomatologia lor se manifestă la 
nivelul corpului, etiologia lor se află în conștiin-
ţă. În orice caz, în zilele noastre, toţi medicii știu 
că foarte multe boli pot avea o etiologie psiho-
somatică și că pesimismul și depresia, care nu 
sunt de origine materială, pot juca un rol foarte 
important în agravarea unor boli somatice. 

Pe lângă principiul complementarităţii, con-
form căruia o particulă se poate manifesta când 
ca undă, când ca particulă, fizica cuantică mai 
susţine că particulele interconectează, adică co-
munică între ele instantaneu, indiferent la ce 
distanţă s-ar afla, așa cum și gândurile noastre 
reușesc să facă (câteodată) acest lucru. Princi-
piul interconectării arată că, dacă doi fotoni 
emiși de un electron vor fi difuzaţi în lume, ei 
vor rămâne conectaţi între ei indiferent de dis-
tanţa la care se vor afla. Adică o modificare a 
unuia dintre ei va determina modificarea instan-
tanee și a celuilalt foton. Nici cu această interco-
nectare instantanee, pe care a denumit-o acţiu-
ne bizară de la distanţă, Albert Einstein nu a 
putut fi de acord. Dar ea a fost demonstrată te-
oretic de Ch. Bell. Iar apoi Alain Aspect a de-
monstrat experimental că electronii aflaţi la dis-
tanţă comunică între ei. Probabil că tocmai pe 
această corelaţie dintre particulele cuantice, 
aflate la distanţe foarte mari, se bazează unele 
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fenomene fiziologice, așa cum ar fi empatia sau 
legăturile dintre creierele unor oameni înrudiţi 
sau chiar neînrudiţi, care pot fi demonstrate cu 
ajutorul înregistrărilor EEG. 

Dar, ca și când nici aceste particularităţi nu ar 
fi suficiente, fizica cuantică mai susţine fenome-
nul de tunelizare, conform căruia particulele 
cuantice ar avea capacitatea de a trece printr-o 
membrană, ca și cum noi am avea capacitatea 
de a trece prin zid. Deși până la un punct, acest 
lucru ar putea fi explicabil din moment ce uni-
versul este mai mult spaţiu gol decât spaţiu plin 
cu materie. Spre exemplu, la un metru cub din 
univers nu există decât un singur atom. Iar de-
părtarea dintre nucleu și electron este atât de 
mare încât 99% din dimensiunea atomului este 
spaţiu gol. Prin acest spaţiu gol din atom și din-
tre atomi trec, de fapt, razele cosmice și razele X 
– fără ca asta să ne deranjeze prea mult... Deși și 
razele X se lovesc câteodată de componentele 
atomului din ADN și determină niște mutaţii, 
devenind astfel cancerigene. Dar dacă nu accep-
tăm fenomenul de tunelizare, adică de trecere 
prin membrane sub formă de undă, atunci cum 
s-ar putea explica trecerea unei molecule foarte 
mari, cum este molecula de ARN mesager, prin 
membrana nucleară pentru a ajunge la ribozo-
mii din citoplasmă, unde se sintetizează protei-
nele conform informaţiei genetice transmise de 
ADN. 

Iar în această lume stranie, după cum susţi-
neau Niels Bohr și Richard Feynman, precum și 
alţi mulţi fizicieni, noi vrem să tratăm cu un bis-
turiu și cu niște pastile un bolnav, ca și când el ar 
fi doar un pachet de molecule și nu de energie 
condensată, după cum îl denumește Albert Ein-
stein, sau un pachet de unde, după cum spune 
Erwin Schrödinger. Sau un sistem de comunica-
ţii, prin care circulă foarte mulţi mesageri chi-
mici, foarte multe semnale nervoase, dar și 
foarte multe unde, care sunt absolut necesare 
pentru reglarea numeroaselor procese biochi-
mice de care depinde sănătatea noastră. De 
aceea, dacă această lume stranie nu poate fi 
ocolită de fizicieni, atunci nici noi nu ne putem 
opri la nivelul molecular, care dă, într-adevăr, 
doar rezultate extraordinare, dar care nu poate 
rezolva toate problemele cu care suntem con-
fruntaţi. Spre exemplu, medicina moleculară nu 
poate vindeca bolile cronice, care afectează mai 
mult de jumătate din omenire. De aceea, va tre-
bui să acceptăm că, pe lângă moleculele văzute, 
în organismul nostru mai există și niște unde ne-
văzute, care joacă un rol foarte important în 
existenţa noastră. De aceea, așa cum înaintașii 

noștri și-au completat concepţiile organiciste cu 
concepţiile celulare și, mai apoi, cu concepţiile 
moleculare, mult mai productive, tot așa și noi 
va trebui să ne însușim concepţiile submolecu-
lare, epigenetice, cuantice și informaţionale, 
care deschid noi perspective asupra patologiei 
umane. 

Emisia de biofotoni

Cea mai bună dovadă că fizica cuantică joacă 
un rol deosebit în patologia umană o reprezintă 
faptul că organismul nostru recepţionează și 
emite o mulţime de fotoni. Prima observaţie 
privind emisia de fotoni a fost făcută de în 1920 
de Alexander Gurwitsch, care a constatat că ce-
lulele în diviziune emit o radiaţie, pe care a de-
numit-o radiaţie mitogenetică. El credea că este 
vorba de un câmp morfogenetic, așa cum l-a 
descris ulterior Rupert Sheldrake și așa cum 
poate fi văzut pe electronografia unei frunze 
rupte, în care câmpul ei electromagnetic apare 
întreg, ca și când nu ar fi fost ruptă. Abia mai 
târziu s-a constatat că această radiaţie mitoge-
netică este formată de fapt din fotoni, care au 
fost denumiţi mai târziu biofotoni. 

Prin 1970, Fritz Albert Popp arată că toate 
celulele vii pot emite niște fotoni cu o lungime 
de undă cuprinsă între 200 și 800 nm. S-a con-
statat că toate celulele pot emite, dar pot și re-
cepţiona biofotoni foarte slabi, care nu pot fi 
văzuţi cu ochiul liber. S-a constatat că celulele 
canceroase, precum și celulele din aterom emit 
mai mulţi biofotoni decât celulele sănătoase. 
Dar s-a mai constatat că abilitatea de a acumula 
și de a emite biofotoni scade odată cu înainta-
rea în vârstă, ceea ce înseamnă că biofotonii au 
un rol foarte important în patologia umană. 

Se știa încă din 1910, de când Niels Bohr a 
elaborat modelul atomului în care electronii nu 
pot ocupa decât anumite orbite, că un electron 
care este excitat va sări de pe o orbită pe alta și 
va emite niște fotoni, care vor zbura prin spaţiu 
cu 300.000 km pe secundă. Dar fotonul este 
acea particulă cuantică care reprezintă substra-
tul luminii și care ne dă atâta bătaie de cap. Dar, 
după cum a arătat A. Popp, spre deosebire de 
fotonii emiși de un bec, care difuzează în toate 
părţile, celulele vii emit niște biofotoni coerenţi, 
un fel de laseri biologici. Iar decoerenţa lor re-
prezintă un semn – sau poate chiar o cauză? – 
de îmbolnăvire. Apoi, M. Rahama, I. Bokkon și J. 
Tuszynski au arătat că stimularea neronilor in-
fluenţează emisia de biofotoni. Iar I. Bokkcon, Y. 
Salary și I. Tuszynski au evidenţiat că biofotonii 
pot fi conduși prin căile nervoase, ceea ce în-
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seamnă că ei au un anumit rol în comunicarea 
dintre neuroni. 

Se știe că lumina poate acţiona supra struc-
turilor biologice, putând avea niște efecte favo-
rabile, ca de exemplu stimularea sintezei de vi-
tamina D (care, după cum s-a constatat în 
ultimul timp, are din ce în ce mai multe funcţii 
foarte importante), dar și stimularea altor sub-
stanţe absolut necesare organismului. 

Însă se știe că, pe lângă efecte pozitive, expu-
nerea excesivă la radiaţiile solare poate avea și 
efecte negative, așa cum ar fi alterarea molecu-
lelor de ADN, dar și a moleculelor de porfirină 
sau chiar de steroizi, ceea ce poate duce la can-
cer, precum și la alte boli foarte grave. 

Apoi, s-a constatat că unii factori patogeni, 
așa cum ar fi stresul oxidativ, leziunile celulare și 
cancerul, pot influenţa emisia de biofotoni. Iar 
administrarea de antioxidanţi – cum sunt gluta-
tionul, coenzima Q10 și vitamina C – pot scădea 
emisia de biofotoni. Unele plante adaptogene, 
precum rodiola și ginsengul siberian, pot scădea 
emisia de biofotoni. Dar și acupunctura și medi-
taţia pot scădea emisia de biofotoni, ceea ce în-
seamnă că nu numai substanţele antioxidante 
folosite de medicina convenţională, ci și produ-
sele și procedurile folosite de medicina comple-
mentară pot reduce emisia de biofotoni din 
stresul oxidativ, care este implicat în foarte mul-
te boli cronice. J. Pokorny, J. Martan și A. Foletti, 
precum și K.S. Soh arată că meridianele de acu-
punctură ar fi de fapt niște fibre optice, prin 
care se transmit biofotoni, care nu colapsează 
decât la organul ţintă al meridianului respectiv. 
Iar B. Rubik și H. Jabs au arătat că tratamentul 
prin atingere duce la creșterea emisiei de biofo-
toni în zonele tratate și la scăderea emisiei de 
biofotoni în mâinile terapeutului. 

Iar unii cercetători, precum R. Penrose și S. 
Hameroff, presupun că creierul nostru are o 
structură cuantică, adică el nu este format nu-
mai din molecule, care se văd și pe care mizează 
medicina moleculară, ci și din niște tuburi mi-
nuscule prin care circulă niște unde, care nu se 
văd. Iar noi am arătat că dacă în ochi are loc o 
colapsare a funcţiei de undă, adică o trecere de 
la nivelul ondulatoriu la nivelul corpuscular, adi-
că de la lumină la electroni, care se transmit 
de-a lungul nervului optic până la creier, la nive-
lul creierului se realizează o emisie de biofotoni, 
adică o trecere de la nivelul corpuscular la nive-
lul ondulatoriu al gândurilor și al conștiinţei 
noastre. În orice caz, prin corpul nostru nu circu-
lă numai sânge sau numai niște molecule de 
mesageri chimici, ci și o mulţime de biofotoni, 

care, având o coerenţă foarte pronunţată, trans-
mit o informaţie foarte condensată, sub forma 
unor laseri biologici. 

De la patologia moleculară la patologia 
cuantică

Aceasta înseamnă că nu numai prin trata-
mentele chimice, ci și prin intermediul unor 
unde electromagnetice am putea obţine anumi-
te efecte. În acest sens, ar fi important de re-
marcat experienţele lui Harold Burr, care a con-
statat că variaţiile câmpului electric pot influenţa 
regenerarea membrelor tăiate la salamandră. 
Iar K.H. Schoenbach și Stephen Beebe au reușit 
să stimuleze apoptoza celulelor canceroase prin 
administrarea unor pulsaţii de curent electric cu 
o durată de 300 de nanosecunde și cu o magni-
tudine de 60 kilovolţi pe centimetru. Adică nu 
numai citostaticele și nu numai razele X sau ra-
zele gama, ci și anumite unde electromagnetice 
pot distruge celulele canceroase. 

De aceea, o mulţime de cercetători sublinia-
ză faptul că undele electromagnetice pot avea 
efecte foarte utile în tratamentul unor boli. 
Acest lucru este foarte ușor de înţeles din mo-
ment ce toate corpurile, deci și organele noas-
tre, care au o activitatea electrică, emit unde 
electromagnetice. Problema este de a stabili 
caracteristicile acestor unde și de a găsi alte 
unde care să le amplificice sau să le anihileze, în 
funcţie de nevoi. Iar acest lucru este și el foarte 
posibil, deoarece undele electromagnetice pot 
interfera, pot fi reflectate, refractate, ecranate 
sau concentrate într-un fascicul coerent, așa 
cum se întâmplă în cazul laserelor, care sunt 
deja folosite în medicină. 

Foarte mulţi cercetători arată că organismul 
nostru primește și emite biofotoni, care, după 
cum am mai arătat, au o serie întreagă de funcţii 
fiziologice. Acești fotoni pot fi aduși nu numai 
de radiaţia solară, ci și de plantele și de alimen-
tele care au acumulat fotonii generaţi de soare. 
De aceea, nu sunt de ignorat nici produsele albi-
nelor, care adună, pe lângă nectarul florilor, și 
fotonii acestora. De asemenea, nu este de igno-
rat nici terapia florală a lui Bach, în care florile 
ne pot transmite fotonii pe care i-au acumulat 
de la soare pe niște căi absolute inofensive. 

Se știe că Jacques Benveniste, care a vorbit 
despre memoria apei în cazul diluţiilor homeo-
pate, a arătat că moleculele din soluţie emit niș-
te unde electromaganetice de joasă frecvenţă, 
care nu numai că pot pot influenţa structura 
apei, dar se pot transmite mai departe la alte 
sisteme. Iar Luc Montagnier, laureat al premiu-
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lui Nobel pentru medicină, susţine că a reușit să 
producă apariţia – sau, mai bine zis, reapariţia 
– unei molecule de ADN cu ajutorul unor unde 
electromagnetice sau, mai bine zis, cu ajutorul 
semnăturii electromagnetice pe care ADN-ul a 
lăsat-o în soluţia respectivă. 

În orice caz, s-au construit deja aparate, așa 
cum ar fi metatronul, cu ajutorul căruia putem 
face o scanare cuantică a organismului, cu aju-
torul căreia să evaluăm starea de sănătate a fie-
cărui organ, ţesut sau celulă din organismul nos-
tru prin amplificarea și analizarea semnalelor 
emise de acestea. Chiar mai mult, aparatul poa-
te emite unde care să corecteze eventualele tul-
burări ondulatorii pe care le prezintă organismul 
respectiv, ceea ce poate să pară de necrezut. În 

acest sens, Corneliu Moldovan comunică anu-
mite rezultate în tratamentul cancerului cu ast-
fel de metode neconvenţionale. Iar Ciprian Ene 
consemnează o serie de rezultate pozitive în tra-
tamentul bolilor inflamatorii, al alergiilor, al bo-
lilor autoimune și al cancerului, toate prin tera-
pie cuantică. Același lucru se poate spune și 
despre laser-terapie, care poate fi utilă în com-
baterea durerilor, în relaxarea musculaturii, vin-
decarea rănilor, regenerarea nervilor și crește-
rea oaselor, ceea ce înseamnă că s-a trecut deja 
de la lupta cu moleculele la lupta cu undele, nu 
numai cu ajutorul psihoterapiei, al biofeedback-
ului, al meditaţiei și al rugăciunii, ci și al unor 
dispozitive extrem de sofisticate. 
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