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„Miracolele nu contravin legilor naturii, ci doar cunoştinţelor 
pe care le avem despre aceste legi.“

SFÂNTUL AUGUSTIN

„Îndrăznesc să cred că bucuria interioară are o anume 
forţă secretă care atrage norocul. Am remarcat adesea că 
lucrurile pe care le fac cu inima deschisă îmi reuşesc de 
obicei, chiar şi atunci când intervine hazardul…“

RENÉ DESCARTES, Scrisoare către Elisabeth, 
prinţesă palatină, noiembrie 1646

„Este extrem de important şi de benefic să păstrezi o doză 
de scepticism.“

JOE McMONEAGLE (spion-medium care a lucrat 
pentru CIA în cadrul programului Star Gate)
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Cuvânt  înainte

Un pui de găină care atrage un robot prin simpla putere a 
gândului. Un copac care se deplasează cu de la sine putere. 
O ostie care levitează în timpul unei slujbe religioase televizate. 
Studenţi care modifică trecutul în faţa monitoarelor de computer. 
Un scriitor căruia i se întâmplă exact ce scrie. Zombi cu origine 
controlată. Un medium care desenează în cele mai mărunte detalii 
un submarin inamic, construit în secret la zece mii de kilometri 
distanţă. Un membru al Rezistenţei franceze care izbuteşte să 
păstreze tăcerea sub tortura naziştilor, practicând bilocaţia. O pasăre 
care foloseşte omul ca mână de lucru, trimiţându-l la moarte când 
nu e mulţumită de el. Zeci de bile, monede şi mingi de golf care 
încep să se reverse în interiorul unei agenţii imobiliare, în mijlocul 
tranzacţiilor. O oarbă care oferă semnalmentele precise ale hoţilor 
care i-au furat bijuteriile în vreme ce ea era în comă. Toate acestea 
sunt aprioric imposibile, într-adevăr. Şi totuşi…

Aceste câteva fenomene plus toate celelalte prezentate în 
dicţionarul de faţă au fost observate, descrise şi autentificate 
de persoane demne de încredere, de cercetători şi de aparate de 
măsură performante. La unele dintre ele eu însumi am fost 
martor ocular. Sau actor involuntar – cine poate şti? Fiindcă fizica 
cuantică ne demonstrează că propria noastră conştiinţă este cea 
care creează realitatea.
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Imaginaţia a fost întotdeauna punctul meu de plecare şi tere-
nul de lucru. Nu sunt un om al ideologiilor, al credinţelor şi al 
abstracţiunilor. Simt pur şi simplu nevoia să înţeleg lumea şi pe 
cei din jur, vreau să-i îndrăgesc dincolo de limitele lor aparente 
şi de aceea analizez totul. Dar tot imaginând situaţii posibile 
pornind de la întâlniri improbabile sau de la evenimente extraor-
dinare capabile să zdruncine reperele oamenilor „normali“, astfel 
de lucruri chiar au început să mi se întâmple – ca şi când ima-
ginarul s-ar fi revărsat în realitate, iar vibraţiile spiritului mi-ar fi 
influenţat destinul.

Şi astfel, an după an, în urma confidenţelor pe care mi le-au 
făcut cititorii mei, confraţii sau oamenii de ştiinţă atraşi de lucrările 
mele de ficţiune, am aflat cu surprindere cât de frecvente sunt 
experienţele de acest gen. Numeroase persoane – simpli martori 
ridiculizaţi, cercetători depăşiţi de propriile descoperiri, prelaţi 
confruntaţi cu „probe“ neacceptate de superiorii lor, sceptici decon-
certaţi de evenimentele „imposibile“ pe care le-au trăit – mulţi au 
fost cei care mi-au mulţumit pentru că am abordat cu rigoare şi cu 
un umor firesc subiecte aşa-zis „supranaturale“ – adică şocante şi 
ieşite din comun… Ei sunt cei pentru care mi-am asumat misiunea 
de a alcătui acest dicţionar – dar şi pentru a-mi consolida propria 
memorie şi, mai presus de toate, pentru a-mi umple unele lacune.

Vom trece astfel în revistă secole de mistere, de experienţe 
iraţionale şi descoperiri fabuloase, de înşelătorii, de cenzură şi 
de persecuţii – până la cele mai recente progrese ale ştiinţei – o 
ştiinţă care începe să accepte cu o tot mai mare deschidere ideea 
de a-şi pune la îndoială propriile legi. 

Ceea ce mă interesează mai presus de orice altceva este libera 
circulaţie a informaţiilor. Iar unica mea certitudine este aceasta: 
viaţa în sine are o imaginaţie debordantă. Lumea este un scena-
riu în curs de a fi scris şi rescris în permanenţă, un teren de joacă 
pe care realitatea şi ficţiunea se depăşesc continuu reciproc. Care 
a pornit însă prima în cursă? Este viaţa produsul unui plan iniţial 
sau este doar o reflexie a istoriei pe care fiecare dintre noi şi-o 
povesteşte sieşi?

Iată deci aceste istorii. Istorii care se succedă – şi uneori îşi 
răspund una alteia – prin simplul hazard al ordinii alfabetice: 
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întâmplări reale, însoţite de analize, ipoteze şi eventuale explicaţii 
care derivă doar de la mine însumi sau de la persoanele ale căror 
mărturii le citez.

Când vi se povesteşte un eveniment extraordinar, resimţiţi 
probabil o anume voluptate exclamând „E imposibil!“ – într-o 
izbucnire de entuziasm domolită imediat de prudenţă, fiindcă 
dorinţa de a afla mai multe păleşte în faţa temerii că sunteţi prea 
credul. Aşa reacţionez eu însumi, de cele mai multe ori. Cartezian 
ca metodă de abordare şi alergic la prozelitism, nu sunt decât 
victima unei curiozităţi fără limite, a unui veritabil nesaţ privind 
întâmplările insolite şi a dorinţei spontane de a le împărtăşi cu 
alţii. Dar o fac cu detaşare şi intuiţie, cu un dozaj fin între spiritul 
critic şi sentimentul miraculosului, pentru a aborda „imposibilul“ 
fără a mă lăsa tras pe sfoară, stupefiat sau lăsat fără posibilitatea 
unei explicaţii. Raţionalismul obtuz şi credulitatea lipsită de logică 
sunt cei doi mari inamici ai inteligenţei şi stâlpii de rezistenţă ai 
obscurantismului. Pentru a-l cita pe Descartes, adevărata îndoială 
înseamnă să te îndoieşti de tot, inclusiv de această îndoială în 
sine. Prin urmare, dicţionarul de faţă se doreşte a fi obiectiv, dar 
numai în ceea ce priveşte expunerea faptelor. Interpretarea lor se 
supune doar propriei libertăţi de gândire, a acelei deschideri spiri-
tuale care ar trebui să presupună o sinteză între discernământ şi 
acceptarea inexplicabilului – o formă de toleranţă la fel ca oricare 
alta. În orice caz, după părerea mea, simpla raţiune seacă este 
departe de a fi cel mai eficient motor al cercetării ştiinţifice. Lipsa de 
răspunsuri nu trebuie privită ca fiind umilitoare – cu condiţia să ştii 
să-ţi pui întrebările potrivite.

Pe scurt spus, scriind acest dicţionar nu am dorit decât să-mi 
informez cititorii, să-i pun pe gânduri, să-i îndemn să viseze, să 
se îndoiască, să zâmbească şi să năzuiască la mai mult. Am 
dorit să ne putem privi într-o lumină nouă atât pe noi înşine, 
cât şi ceea ce ne alcătuieşte şi ceea ce ne înconjoară – într-un 
cuvânt, să regăsim magia lumii explorându-i culisele în care, 
dincolo de spectacolul care ne este prezentat, dezinformările, 
prestidigitaţia, manipulările mentale, conspiraţiile tăcerii şi cele 
ale tapajului organizat sunt de multe ori, din păcate, intenţiile 
ascunse ale scenariului.



Inteligenţa, aşa cum ne sugerează etimologia termenului, 
este cea care stabileşte relaţiile între lucruri. Religia face şi ea 
acelaşi lucru. Să ne ferim deci de prostia şi de fanatismul care au 
ajuns să fie „făclii“ orbitoare ale acestui „secol al luminilor“. Să 
ne recăpătăm curiozitatea, să redevenim spectatori fără ochelari 
de cal, gânditori raţionali, visători lucizi.

Se poate ca, lecturând articolele din acest dicţionar, să consta-
taţi cum concepţia dumneavoastră despre realitate începe să se 
schimbe, oricare v-ar fi acum orizonturile, convingerile, speran-
ţele şi credinţele. Motivul este unul simplu: vă veţi confrunta cu 
fenomene iraţionale care, de multe ori, se vor fi petrecut aproape 
sub ochii dumneavoastră. Şi veţi înţelege astfel că forţa care 
guvernează viaţa este imaginaţia. În plus, poate că veţi accepta, 
pe măsură ce veţi citi, o lege decisivă a evoluţiei interioare: ceea 
ce, aparent, ne depăşeşte nu are menirea să ne umilească, ci să ne 
ajute să mergem mai departe.

Deseori în activitatea mea şi deopotrivă în relaţiile cu ceilalţi, 
îmi cer mie însumi imposibilul. Cu toată modestia, trebuie să 
recunosc că uneori primesc, în aceste cazuri, semne, indicii şi 
imbolduri care tind să facă acest imposibil posibil. Şi exact acest 
lucru vi-l doresc eu, oferindu-vă dicţionarul de faţă. De la A la Z, 
să împingem tot mai departe limitele inimaginabilului. De la capa-
cităţile mentale ale albinelor la creatorii de zombi, de la Abandon 
(victorie prin) până la ZOC (zombi cu origine controlată), să ne 
dăruim, cu discernământ, curiozitate, savoare şi nesaţ, libertatea 
de a extinde cât mai mult domeniul posibilului.

DIDIER VAN CAUWELAERT
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ABANDON
victorie prin

Era pe la sfârşitul anilor 1990, la o Sărbătoare a Cărţii, 
în saloanele Primăriei din Paris. Aidoma articolelor din 
acest dicţionar, scriitorii erau aşezaţi unul după altul, în 
ordine alfabetică, într-un şir disparat şi complementar, cei 
mai cunoscuţi oferindu-le în mod indirect posibilitatea de 
a fi descoperiţi de public celorlalţi, în faţa cărora mulţimea 
era mult rarefiată.

Remarcasem de câteva minute un domn între două 
vârste care, într-un colţ al standului meu, aştepta un 
moment de respiro. Ţinea sub braţ un masiv dosar verde, 
aşa că am început să bănuiesc ce era mai rău. La fiecare 
ediţie a Salonului Cărţii suntem confruntaţi cu propriii 
admiratori care, de multe ori, vor să ne supună atenţiei un 
manuscris. Cum nu sunt editor, îmi propun întotdeauna 
să răspund cu „nu, mulţumesc“, dar de multe ori plec 
acasă cu un surplus de bagaje, fiindcă şi eu la rândul meu 
am nutrit cândva speranţa iluzorie că destinul meu literar 
ar depinde de scriitorii mei preferaţi.

Profitând de o clipă liberă, când îmi reumpleam stiloul 
cu cerneală, domnul cu dosarul verde s-a apropiat şi m-a 
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abordat direct: „Mă scuzaţi, dar v-am citit cărţile şi deci 
ştiu că vă pot povesti ce mi s-a întâmplat.“

Redus la esenţă, expozeul său a durat numai trei minute. 
Cu un an în urmă, când urcase într-un cireş pentru a 
culege fructele, domnul cu pricina căzuse şi rupsese o 
ramură care, lovindu-l, îi făcuse o tăietură urâtă la piciorul 
stâng. Netratată corespunzător, rana se infectase şi se 
cangrenase. Când se dusese în sfârşit la spital, medicii îi 
spuseseră că era prea târziu: unica şansă de a-i salva 
viaţa era amputarea. În ajunul zilei stabilite pentru ope-
raţie, bolnavul ieşise în stradă folosind un baston, ca să-şi 
„plimbe piciorul“ pentru ultima dată, aşa cum mi-a măr-
turisit el cu acea calmă resemnare a oamenilor simpli în 
faţa inevitabilului.

Şi la un moment dat trecuse pe lângă o femeie, o necu-
noscută, care tresărise fără a se opri din mers. Cu un gest 
automat, după câteva clipe domnul nostru întorsese capul; 
femeia încremenise locului şi îl privea cu un aer la fel de 
surprins ca al lui. Părând să-şi depăşească cu greu ezitarea, 
tulburată, femeia se apropiase cu paşi repezi. „Scuzaţi-mă, 
domnule, dar mi s-a spus să vă întreb ceva. Aveţi o problemă 
la picior, nu-i aşa?“ Omul răspunsese cu un surâs amar. 
Bastonul şi bandajul gros de la gambă nu prea lăsau loc de 
îndoială. Necunoscuta continuase: „Aveţi cumva o pisică? 
Fiindcă pe ea trebuie s-o întrebaţi. Scuzaţi-mă!“

Şi roşind, se răsucise pe călcâie şi se îndepărtase în 
grabă, de parcă ar fi fost prinsă ascultând pe la uşi – ca 
şi când s-ar fi ruşinat de ceea ce se auzise ea însăşi rostind, 
a subliniat domnul cu dosarul verde.

Omul rămăsese o clipă nemişcat pe trotuar, uluit de 
cele întâmplate. Avusese o pisică, într-adevăr, dar cu şase 
luni în urmă îi murise. Şi ce legătură avea asta cu toată 
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situaţia, oricum? Femeia aceea era bolnavă la cap, fără 
îndoială. Iar el avea alte lucruri la care să se gândească.

Şi totuşi, odată întors acasă, nu reuşise să-şi scoată din 
minte ultimele cuvinte ale necunoscutei. De ce îi vorbise 
aşa şi de ce simţea el un asemenea freamăt interior? Nu 
credea în prea multe la vremea aceea, şi mai ales nu credea 
în bunele intenţii ale unor oameni dezinteresaţi. Şi nici în 
existenţa vreunei lumi „de dincolo“. Întins pe canapea, nu 
înţelegea în ce fel l-ar putea ajuta motanul siamez pe care-l 
îngropase cu jumătate de an în urmă în grădina casei.

Degetele lui simţiseră fire de blană pe pernele de cati-
fea – tot ce mai rămăsese din Mozart, tovarăşul lui vreme 
de treisprezece ani. Şi deodată avusese un fel de tresărire. 
La urma urmei, ce avea de pierdut? Se ridicase de pe cana-
pea, pusese un sac nou în aspirator, aspirase firele de pe 
catifea şi le scosese apoi din sac. Cu o meticulozitate derizo-
rie, le întinsese pe plaga de la picior şi refăcuse pansamentul, 
cerându-i concomitent ajutor motanului şi abandonându-se 
pradă unei speranţe absurde.

A doua zi dimineaţă se trezise simţind un miros oribil – 
mult mai greţos decât cel pe care îl degaja de obicei carnea 
lui în descompunere. Desfăcuse pansamentul şi îndepăr-
tase stratul de fire de blană în care se concentrase puroiul. 
Atunci constatase, stupefiat, că plaga îşi schimbase culoarea: 
marginile ei aveau o nuanţă rozalie.

Ajuns la spital, solicitase să fie încă o dată examinat 
înainte de a i se tăia piciorul. Şi după numeroase in  sistenţe, 
medicii îi făcuseră pe plac. Dosarul verde pe care mi-l 
adusese conţinea o sută de pagini de rapoarte medicale, 
analize şi mărturii ale specialiştilor care confirmau, pe coli 
de hârtie cu antetul spitalului, diagnosticele înainte şi 
după ceea ce pacientul numea „intervenţia lui Mozart“. 
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Medicii se exprimaseră cât se poate de clar: cangrena 
documentată anterior se „vindecase“ în mod inexplicabil, 
iar noul ţesut se refăcea mai rapid decât în mod obişnuit.

Când am ridicat privirea din dosarul medical, am consta-
tat că în jurul domnului între două vârste se formase un 
grup de cititori. Ţinându-mi cărţile în braţe, se întorseseră 
cu spatele la mine, îi admirau piciorul stâng şi cicatricele 
abia vizibile sub pantalonul ridicat. O doamnă a lăsat pe 
masă cartea mea şi mi-a luat din mână dosarul verde.

Câteva minute mai târziu, vestea despre miracolul lui 
Mozart se răspândise deja, publicul discutând cu aprindere 
argumentele pro şi contra.

Ce putem crede despre acest caz? Vindecarea s-a 
produs graţie acţiunii postume a unei pisici, prin ceea ce 
mai rămăsese din organismul ei, sau datorită faptulului 
că stăpânul ei se abandonase – pentru a cita termenul pe care 
el însuşi îl folosise – pradă unei ultime speranţe? Această 
„victorie prin abandon“, această renunţare la luptă susţi-
nută de speranţă apare ca ipoteză de lucru în numeroase 
alte cazuri de vindecări inexplicabile, care nu-şi au locul în 
dicţionarul nostru sumar. Dar cum putem interpreta rolul 
necunoscutei din stradă? Cuvintele ei menite să atragă 
atenţia par s-o fi surprins şi pe ea în aceeaşi măsură în care 
l-au nedumerit şi pe destinatarul lor.

Oare avem de-a face aici, ca urmare a caracterului 
urgent al situaţiei, cu un mesaj în căutarea unui interme-
diar – pentru a-l parafraza pe Pirandello cu ale sale „per-
sonaje în căutarea unui autor“ – respectiv prima persoană 
„receptivă“ întâlnită în drum? Nu ştiu. Dar cu acest gen de 
întrebare ne vom confrunta deseori în paginile care urmează.

Şi astăzi mă întreb de ce a simţit domnul cu pricina 
nevoia de a-mi destăinui mie acea poveste. Rana i se 



vin decase, medicii confirmaseră miracolul, omul nu mi-a 
cerut nici sfatul, nici ajutorul, şi nici n-a dorit să-i mediatizez 
cazul sub semnătura mea. De fapt, persoana mea nu i-a 
folosit la nimic. În cele din urmă a plecat din sală cu tot cu 
publicul meu, fără să-mi spună măcar „la revedere“.

Câteva luni mai târziu m-am îmbolnăvit de o sigmoidită 
acută, care mi-a provocat un abces intestinal şi dureri insu-
portabile. Am refuzat operaţia de urgenţă, care ar fi avut 
consecinţe imaginabile, şi toată noaptea am luptat împo-
triva ameninţării unei peritonite, folosindu-mi toată forţa 
mentală de care eram capabil şi lăsându-mă totodată în 
voia sorţii, mânat de certitudinea că mai aveam prea multe 
de făcut în viaţă ca să mor pur şi simplu. Confruntat cu eşe-
cul antibioticelor administrate intravenos, într-o mobilizare 
generală a tuturor mijloacelor empirice aflate la dispoziţia 
mea – rugăciuni, mantre, tehnici de respiraţie şi de vizuali-
zare – n-am ezitat să cer, pentru orice eventualitate, şi ajuto-
rul celor două pisici ale mele răposate, Célestine şi Chapy.

A doua zi dimineaţă, infecţia se retrăsese în mod specta-
culos. Analizele au demonstrat că totul revenise la normal. 
„Nu ştiu cum, dar aţi câştigat; îmi iau instrumentele şi mă 
retrag“, mi-a declarat tânărul meu chirurg, dr. Jean-Philippe 
Blanche, cu un surâs pe care nu-l voi uita niciodată.

Privind acum în urmă, nu pot să nu mă gândesc că băr-
batul cu dosarul verde a jucat pentru mine acelaşi rol pe 
care l-a interpretat pentru el necunoscuta întâlnită în stradă.
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ABSOLUT 
puiul de g\in\ [i absolutul

Nimeni n-a dovedit în mod absolut caracterul real al 
unui fenomen paranormal, în sensul pe care îl atribuim în 
mod curent termenului. Înainte să negăm această afirma-
ţie, să ne oprim pentru o clipă asupra unei definiţii. 
Absolut înseamnă „care nu comportă nicio restricţie sau 
incertitudine“. Şi, mai precis, într-un sens uşor extins, 
„identic pentru toţi observatorii, oricare ar fi sistemul lor 
de referinţă“.1 Să ne amintim că, pentru a fi considerat real 
din punct de vedere ştiinţific, un fenomen trebuie să fie 
măsu rabil, cuantificabil şi reproductibil – ceea ce nu se 
întâmplă aproape niciodată în domeniul parapsihologiei. 
Chiar dacă, odată eliminate ipoteze ca înşelătorie, eroare 
sau iluzie, izbutim să măsurăm, să cuantificăm şi să 
dovedim caracterul real al unui fenomen psi, este aproape 
de fiecare dată imposibil să-l reproducem în mod identic 
în prezenţa unor observatori diferiţi şi în laboratoare diferite. 
Am spus aproape. 

1 Definiţie preluată din Dicţionarul Robert al limbii franceze (n.a.).
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Dintre cele câteva protocoale ştiinţifice extraordinare la 
care mi-a fost dat să asist, l-am ales pentru acest articol 
pe cel care m-a impresionat cel mai mult, dat fiind că este 
deopotrivă cel mai simplu şi cel mai puţin contestabil – 
nimeni nu şi-a asumat riscul s-o facă, de altfel, motiv pen-
tru care presa a tratat foarte puţin subiectul. De fapt, 
pentru a respecta într-un domeniu atât de sensibil obiec-
tivitatea impusă de statutul lor, jurnaliştii serioşi se axează 
pe fapte şi fenomene criticabile. Dacă îndoiala nu-şi are 
locul, tăcerea este cea care domneşte.

Protocolul în chestiune a fost pus la punct de dr. René 
Peoc’h şi a constituit subiectul tezei sale de doctorat în 
medicină, titlu pe care l-a obţinut cu brio în 1986.1 Pornind 
de la o realitate cunoscută şi de nenumărate ori confirmată 
(anume că, atunci când iese din ou, un pui de găină se 
ataşează de primul obiect în mişcare pe care îl vede, consi-
derându-l mama lui), Peoc’h a decis să înlocuiască găina 
cu un robot – de fapt un tihoscop, conceput şi realizat de 
inginerul Pierre Janin. Acest generator numeric aleatoriu, 
ca un cilindru metalic de dimensiunile unui pachet de 
orez, este dotat cu două motoare. Fiecare dintre ele acţio-
nează independent o pereche de rotiţe precum cele ale 
unui cărucior de supermarket. Astfel, aparatul se poate 
deplasa în orice sens, aleatoriu şi, dacă este aşezat pe o 
coală mare de hârtie, stiloul cu care este prevăzut ne 
permite să-i stabilim traiectoria.

Crezând că această cutie metalică este mama lui, puiul 
de găină o urmăreşte pretutindeni. Dar ce se întâmplă 

1 Teza poate fi consultată pe internet, la adresa http://psiland.free.fr/
savoirplus/theses/peoch/pdf (n.a.).
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dacă îl separăm de ea şi îl aşezăm într-o cuşcă din sticlă 
amplasată lângă coala de hârtie pe care continuă să funcţio-
neze tihoscopul? Ei bine, robotul se apropie de peretele 
transparent al cuştii şi acolo se va deplasa mai departe în 
acelaşi mod aleatoriu. Ce concluzie putem desprinde din 
acest experiment repetat de nenumărate ori? Puiul o vrea 
pe mama lui, aşa că atrage tihoscopul prin puterea gându-
lui. Fenomenul se numeşte psihokinezie sau, ca să folosim 
o sintagmă mai modestă, efect psihofizic.

Publicarea tezei de doctorat a lui René Peoc’h sub egida 
Universităţii din Nantes, în 1986, a suscitat, în mod firesc, 
anumite critici, fără substanţă însă. Unii au strâmbat din 
nas la unele erori în calculul statistic, pe care autorul le-a 
corectat imediat. Apoi, i s-a reproşat o oarecare „scăpare“ 
în protocolul ştiinţific, cauzată de condiţiile experimentale 
„contradictorii“ pe care şi-a bazat, firesc, concluziile: acţi-
unea mentală a puiului asupra robotului se manifestă de 
fiecare dată, în mod similar, fie că generatorul numeric 
aleatoriu care acţionează robotul este plasat într-o încă-
pere alăturată sau la trei kilometri distanţă, fie că e în întu-
neric sau la lumină. Concentrându-se asupra „mamei“ 
pentru a o determina să vină la el, puiul acţionează ca un 
magnet mai puternic decât hazardul şi decât programul 
informatic care guvernează mişcările aleatorii ale rotiţelor.

Singura contestare cât de cât argumentată pe care o 
putem găsi pe internet, din câte ştiu eu, este cea a lui 
Damien Triboulot. Specializat în „studiul raţional al feno-
menelor paranormale“, el şi-a bazat critica pe „efectul de 
latură“ şi „efectul de colţ“ – respectiv latura şi colţurile 
cuştii de care se apropie robotul mobil. „Oprindu-se lângă 
această latură şi nemaiputând înainta, maşinăria este obli-
gată s-o ia înapoi. Se înregistrează astfel în această zonă o 
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serie de deplasări care dau impresia că robotul este atras 
spre latura cu pricina. În mod similar, există un efect de 
colţ. Cuşca având patru laturi şi efectul de latură reparti-
zându-se în mod egal, ceea ce se înregistrează pe latura pe 
care se află puiul nu este câtuşi de puţin uimitor.“1

Da, numai că Damien Triboulot ignoră (sau se preface 
că ignoră) rezultatele experimentului invers, publicate de 
Peoc’h. Cercetătorul a echipat robotul cu o telecomandă şi, 
prin intermediul ei, a atacat puiul când acesta a ieşit din 
ou. Puiul a conchis că mama îl loveşte şi, odată plasat în 
cuşcă, respinge cât mai departe de el monstrul cu rotiţe. Deci, 
adio, efect de latură şi efect de colţ.

Argumentele lui Triboulot au fost contestate pe diverse 
site-uri; metodologia sa de lucru a fost considerată aproxima-
tivă, iar cunoştinţele în domeniu vagi, aşa cum a demonstrat 
informaticianul Pierre Macias.2 De asemenea, nimeni nu 
poate susţine că studiile lui Peoc’h s-au limitat la facultă-
ţile paranormale ale zburătoarelor. Titlul tezei sale de 
doctorat este explicit în acest sens: Evidenţierea unui efect 
psihofizic la om şi la puiul de găină.3 Problema e că, la om, 
rezultatele sunt mult mai puţin clare. Subiectul uman 
reuşeşte să atragă şi să respingă robotul într-o măsură 
semnificativă, dar nu de fiecare dată şi nu pentru mult 
timp. Motivele pot fi diverse: poate că subiectul nu crede 
că maşinăria metalică e mama lui, poate că apropierea ei 
nu e privită ca o ameninţare gravă, poate că se îndoieşte de 

1 Damien Triboulot, Les Contes de Peoc’h: le petit poussin, http://www.
zetetique.ldh.org.poussin (n.a.).

2 Pierre Macias, Critique de la critique, http://www.psiland.org (n.a.).
3 Teza lui René Peoc’h, op. cit. (n.a.).

http://www.zetetique.ldh.org.poussin
http://www.zetetique.ldh.org.poussin


propriile-i capacităţi parapsihice – toate fiind elemente de 
natură emoţională care par să afecteze puterea minţii 
asupra materiei. Prin urmare, în acest domeniu cel puţin, 
s-ar putea spune că gândirea umană este mai puţin eficientă 
decât cea a găinii.

Excepţie face o situaţie precisă: când omul doarme. 
Peoc’h şi echipa sa au demonstrat cum, robotul făcând un 
zgomot neplăcut, subiecţii umani îl resping în somn cu o 
eficacitate de zece ori mai mare decât cea înregistrată în 
stare de veghe, atunci când se concentrează în mod activ 
pentru a îndepărta maşinăria.1

În consecinţă, cele mai fondate critici formulate la adresa 
lui René Peoc’h se referă la concluziile sale. Profesorul Barbin 
de la Academia de medicină, preşedintele comisiei în faţa 
căreia şi-a susţinut Peoc’h teza de doctorat, a declarat că el 
şi colegii săi au refăcut calculele statistice şi au obţinut 
rezultate diferite, valorile fiind mult mai mari: şansele ca 
deplasarea robotului spre puiul de găină să fie produsul 
hazardului sunt de una la cinci mii. Reluând studiile medi-
cului francez, cercetătorii de la Universitatea Princeton au 
ajuns la o altă valoare: o şansă la zece miliarde.

1 Bulletin de la Fondation Odier nr. 2, iunie 1994 (n.a.).


