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INTRODUCERE 

ouă tendinţe principale s-au dezvoltat în psihologia mo-
dernă. Una a fost introdusă de Sigmund Freud, iar cealaltă 

de Karl Gustav Jung. Sigmund Freud a pledat pentru o inter-
pretare materialistă a psihologiei, în vreme ce Carl Gustav Jung a 
introdus rolul spiritului în psihologie. La o interpretare super-
ficială, cele două tendinţe apar antagoniste, însă, în lumina 
cunoaşterii moderne, descoperim că ele sunt complementare şi 
alcătuiesc un întreg.  

Sigmund Freud a descoperit rolul subconştientului în psi-
hologia umană. El a conectat subconştientul cu structurile bazale 
ale creierului şi natura animală a omului. În interpretarea lui 
Freud, subconştientul introduce în gândirea umană dorinţe şi 
tendinţe, care urmăresc realizarea unor programe şi obiective de 
natură biologică, necesare supravieţuirii omului ca individ şi 
specie. Subconştientul generează în gândire, pe lângă dorinţe şi 
tendinţe biologice şi aspecte specific umane, precum egoism, 
spirit de luptă, competiţie, dominaţie etc. În interpretarea lui 
Freud, tulburările psihice apar în gândire din cauza contradicţiilor 

D 
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apărute între dorinţele subconştientului şi legile societăţii. Socie-
tatea introduce o serie de restricţii, care limitează accesul liber al 
individului la realizarea dorinţelor naturale. Soluţia sugerată de 
Freud a fost rezolvarea inteligentă a contradicţiilor. Omul trebuie 
să se supună regulilor societăţii, dar poate depăşi anumite preju-
decăţi perimate. Freud a descoperit o parte din adevăr, dar în 
realitate adevărul este mult mai sofisticat. 

Pe de altă parte, Jung a scos în evidenţă rolul super-egoului 
în psihologia umană. Super-egoul este expresie a componenţei 
spirituale (sufletul). Împreună cu W. Pauli, Jung a introdus ideea 
că psihicul uman apare din interacţiunea sufletului cu compo-
nentele materiale ale creierului. Jung şi Pauli au sugerat ideea că 
sufletul uman interacţionează cu creierul la nivel sub-cuantic.  

Punctele de vedere materialist şi spiritualist îşi continuă 
disputa şi cercetările. Aspectele divergente vor conduce în final la 
o sinteză de ordin superior. Cercetătorii pro-materialişti se vor 
convinge în final de rolul unor componente spirituale în geneza 
psihicului uman, iar adepţii pro-spirituali vor utiliza compo-
nentele materiale descoperite în explicaţiile lor.  

În altă ordine de idei, noile date ştiinţifice provenite din 
cosmos şi lumea biologică schimbă paradigma materialistă a 
universului folosită până acum. Universul nu este numai un 
sistem cosmologic, care a evoluat după legile fizicii, aşa cum au 
considerat oamenii de ştiinţă până acum. Înţelegem, în prezent, 
că universul este o lucrare sistem care a fost proiectată inteligent 
să urmărească realizarea unor obiective de ordin superior. 
Organizarea cosmosului, originea vieţii, evoluţia biologică, ge-
neza fiinţelor inteligente (oamenii) şi progresul cunoaşterii sunt 
componentele unui program unic. Universul se conturează ca un 
sistem Meta-Informaţional, proiectat şi direcţionat de o 
Inteligenţă Meta-Cosmică şi un Spirit Divin. Apariţia unor fiinţe 
inteligente pe Terra demonstrează că la originea proiectului şi pe 
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parcursul realizării lui a intervenit o Inteligenţă de ordin superior. 
Numai o Inteligenţă superioară are capacitatea de a crea alte 
inteligenţe. După multe secole de confuzie materialistă, avem, în 
sfârşit, posibilitatea de a demonstra rolul unei Inteligenţe şi Spirit 
Divin în creaţie. Pentru prima oară în istoria omenirii, Dumnezeu 
devine o certitudine ştiinţifică. Trăim într-un univers inteligent 
proiectat şi într-o creaţie logică, care urmăresc obiective supe-
rioare. Toate evenimentele şi procesele importante din creaţie 
prezintă o dublă determinare: cauzală şi programată să realizeze 
obiective de ordin superior. Toate procesele sunt interconectate 
logic între ele. Nu trăim într-o realitate absurdă, ghidată de 
forţele oarbe ale naturii şi de hazard, aşa cum au considerat 
oamenii de ştiinţă şi filosofii până acum, ci într-un univers logic 
proiectat şi ghidat de o Inteligenţă Creatoare şi Spirit Divin.  

În altă ordine de idei, lumea modernă arată ca o societate 
bolnavă. Numărul mare de sinucideri, crime, depresii, nevroze, 
alcoolism şi dependenţa de droguri sunt expresia acestei stări de 
declin. Adăugăm la toate acestea şi declinul familiilor tradiţionale, 
diminuarea natalităţii, extinderea sexualităţii anormale etc. 
Lumea civilizată pare că se îndreaptă spre anihilare. Se conturează 
tot mai evident creşterea corupţiei, imoralităţii şi violenţei. 
Terorismul şi şirul de intervenţii militare asupra unor popoare 
mai slab înarmate sunt expresia unei societăţi bolnave aflate în 
declin. Ne îndreptăm spre un al treilea război mondial cu arme 
atomice, ce va fi urmat de anarhie. Trebuie făcut ceva! 

Două cauze principale ne poartă în direcţie greşită. Una este 
filosofia materialistă şi stilul de viaţă introdus de civilizaţia 
modernă. Cealaltă cauză este declinul religiilor istorice. Religiile 
istorice, inclusiv creştinismul, nu au progresat odată cu progresul 
cunoaşterii generale. Ele au rămas la un nivel medieval şi acum au 
intrat în contradicţie cu ştiinţa şi cunoaşterea modernă. Din 
această cauză, religiile istorice şi-au pierdut credibilitatea şi 
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capacitatea de a participa la rezolvarea problemelor lumii 
moderne.  

Omenirea are nevoie în prezent de o Religie Universală, 
bazată pe ştiinţă, logica creaţiei divine şi o interpretare modernă a 
învăţăturii lui Christos. Religia Universală trebuie să realizeze o 
sinteză inteligentă între ştiinţă, religie şi logica creaţiei divine. Ea 
trebuie să realizeze convergenţa şi unificarea religiilor istorice pe 
un nivel de cunoaştere superior. Ea trebuie să inducă o nouă 
reformă a creştinismului. Christos a profetizat unificarea reli-
giilor. Învăţătura lui va reprezenta nucleul central al Religiei 
Universale. Religia Universală va fi Creştinismul Modern Unifi-
cator. Ea va avea menirea să vindece epidemia creată de filosofia 
materialistă asociată cu interpretările religioase medievale. 
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C a p i t o l u l  I  

UNIVERSUL INFORMAŢIONAL 

ână acum, majoritatea oamenilor de ştiinţă au interpretat 
universul ca un sistem cosmologic, ghidat de forţe fizice, care 

au acţionat conform conjuncturilor şi hazardului. Cercetătorii au 
căutat să explice organizarea cosmosului, galaxiilor, stelelor şi 
planetelor, prin cauze fizice şi au reuşit. Ei însă au difuzat ideea 
greşită a unui univers care s-ar fi dezvoltat fără un program şi fără 
obiective de ordin superior, un univers pur material. În acelaşi 
timp, ei au subminat nevoia psihicului uman de a trăi într-o lume 
logică creată de o Inteligenţă Superioară. Oamenii au nevoie de o 
Divinitate Atotputernică dispusă să-i ajute în împrejurările difi-
cile ale vieţii. Ei au dorinţa înnăscută de a supravieţui morţii 
trupului printr-o revenire la viaţă. Fără să înţeleagă, cercetătorii 
materialişti au creat o prăpastie între paradigma creată de ei şi 
cunoaşterea profundă înscrisă de Creator în sufletul nostru.  

Din fericire, noile date şi interpretări ştiinţifice demonstrează 
în mod clar existenţa unei logici a creaţiei divine, care permite 
elaborarea unei noi paradigme. Universul nu este doar un sistem 

P
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cosmologic, ghidat de forţe fizice şi hazard, ci un sistem inteligent 
proiectat şi direcţionat informaţional. Universul este un sistem 
informaţional şi inteligenţial, ce urmăreşte obiective de ordin 
superior. În acest caz, organizarea cosmosului, originea vieţii, 
evoluţia speciilor, apariţia fiinţelor inteligente şi progresul cu-
noaşterii umane (istoria) fac parte dintr-un program divin. Toate 
au fost şi rămân legate între ele printr-un lanţ logic. Originea 
vieţii a determinat evoluţia speciilor spre complexitate şi progres. 
Fiinţele inteligente au apărut ca obiectiv logic al evoluţiei bio-
logice. Oamenii au primit menirea divină de a progresa şi înţelege 
logica creaţiei divine. Lor le revine misiunea de a participa în 
mod inteligent la realizarea unor obiective divine care-i privesc. 
Aspectele esenţiale ale creaţiei au fost programate inteligent şi 
urmăresc obiective de ordin superior.  

Interpretările materialiste practicate până acum de oamenii 
de ştiinţă au reprezentat nişte explicaţii simplificate ale creaţiei 
divine. Ele au fost elaborate într-o etapă anterioară a cunoaşterii. 
În prezent, aceste interpretări materialiste sunt depăşite şi trebuie 
să fie înlocuite cu interpretări informaţionale, urmărind obiective 
de ordin superior. Voi prezenta în continuare o serie de date şi 
argumente în sprijinul noii paradigme.  

1) Universul nu a început de la un nucleu iniţial punctiform, 
ci de la o imensă „Gaură Neagră”, rezultată din încheierea ciclului 
precedent. Modelul informaţional pledează pentru evoluţia 
ciclică a universului. Sfârşitul ciclului precedent explică originea 
informaţiei şi programului ciclului actual. 

2) Datele moderne arată că la originea universului (ciclul 
actual) au existat o Informaţie Primordială şi un program inte-
ligent. Ele au fost transmise din ciclul universal precedent. 
Nucleul Primordial al actualului ciclu a prezentat cu siguranţă o 
asimetrie spaţio-temporală specifică. El a avut o axă magnetică cu 
un pol nord şi un pol sud. A mai prezentat şi o axă proprie de 
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rotaţie şi un sens specific de rotaţie în jurul ei. Toate corpurile 
cereşti prezintă aceste caracteristici.  

Analizată de un presupus observator situat la nivelul polului 
nord magnetic al Nucleului Primordial, rotaţia în jurul propriei 
axe putea să fie în sensul acelor de ceas, sau invers acelor de ceas. 
Nu pot preciza acest sens, dar cu siguranţă a fost unul din ele. 
Acest lucru demonstrează că universul nostru (ciclul actual) a 
prezentat de la început o asimetrie spaţio-temporală specifică. Ea 
a acţionat ca o informaţie primordială, care a marcat evoluţia 
ulterioară a întregului ciclu.  

3) Asimetria primordială a universului a determinat sepa-
rarea materiei de antimaterie şi rolul dominant al materiei în 
actualul ciclu. Galaxiile, stelele şi planetele sunt alcătuite în 
actualul ciclu din materie. Antimateria probabil s-a întors în 
Gaura Centrală Neagră (Nucleul Primordial), care nu a dispărut 
total după Big Bang, ci continuă să joace un rol esenţial în evo-
luţia universului. Antimateria s-a mai concentrat şi în nucleele 
galaxiilor şi în alte locuri.  

4) În evoluţia universului programat informaţional, proce-
sele esenţiale au o semnificaţie superioară şi urmăresc obiective 
logice. În acest caz, în succesiunea ciclurilor universale, într-un 
ciclu materia joacă rolul principal, în vreme ce în ciclul precedent 
şi în cel următor antimateria va avea acest rol. Se conturează în 
mod clar ideea că prin trecerea de la un ciclu la altul, asimetria 
Nucleului Primordial a universului se schimbă. Descoperim în 
acelaşi timp un lucru interesant. Simetria perfectă dintre materie 
şi antimaterie, care în contextul actualului univers este încălcată, 
este restabilită pe un nivel superior în şirul ciclurilor universale. 
Trecând de la un ciclu la altul, Gaura Neagră Centrală se 
transformă în Nucleul Primordial al viitorului ciclu, rotindu-şi 
axa magnetică cu 180 grade. În felul acesta, asimetria 
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spaţio-temporală a ciclului următor se va schimba şi va trece de la 
materie la antimaterie. 

5) Asimetria spaţio-temporală a unui ciclu universal joacă un 
rol important şi în originea vieţii şi evoluţia biologică. Am 
publicat în revista ştiinţifică „Journal of Theoretical Biology”, în 
anul 1982 (85,345), o explicaţie pentru faptul că toate organis-
mele vii de pe Terra şi din univers utilizează doar un set specific 
de molecule asimetrice şi resping setul simetric opus. 

Sunt aproximativ 20 de aminoacizi utilizaţi de organismele 
vii. Fiecare aminoacid poate prezenta o asimetrie spaţială de tipul 
mâinii stângi (L), sau de tipul mâinii drepte (D). Toate orga-
nismele vii utilizează în structurile lor numai acizi aminaţi de tip 
L şi îi resping pe cei de tip D. Pe de altă parte, toate organismele 
utilizează în ADN şi ARN molecule de D pentoze şi resping L 
pentoze. Am observat că acizii aminaţi de tip L alcătuiesc împre-
ună cu pentozele de tip D şi cu bazele nucletidice din materie un 
set unitar de molecule asimetrice. Setul opus, alcătuit din D 
aminoacizi şi L pentoze s-ar potrivi cu bazele nucleotidice alcă-
tuite din antimaterie. Aceste aspecte demonstrează:  

a) Universul are potenţa de a evolua spre un ciclu cu predo-
minenţă materiei, sau cu predominenţă antimateriei. b) Uni-
versul descrie o evoluţie ciclică cu alternanţa materiei cu anti-
materia de la un ciclu la altul. c) Informaţia Primordială a 
actualului ciclu, împreună cu schimbarea selectivităţii au fost 
transmise din ciclul precedent. d) Informaţia Primordială a 
actualului ciclu a avut repercusiuni fundamentale asupra originii 
vieţii şi bioevoluţiei. e) Trăim într-un univers informaţional, în 
care toate procesele sunt legate logic între ele în contextul unui 
program inteligent.  

6) Asimetria primordială a ciclului actual a determinat nu 
numai selectivitatea organismelor pentru un anumit set de 
molecule asimetrice, ci toate asimetriile moleculare ulterioare 
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ADN, ARN, clorofila, citocromi, mioglobina, hemoglobina etc. 
Ea s-a propagat în toate asimetriile organismelor vii. Omul 
prezintă o emisferă cerebrală stângă, dedicată vorbirii şi gândirii 
logice şi o emisferă cerebrală dreaptă dedicată imaginaţiei şi 
gândirii spaţiale. Inima este în stânga, iar ficatul în partea dreaptă 
la toţi oamenii. Sunt doar puţine anomalii cu „situs inversus”. O 
asimetrie predominantă are o semnificaţie profundă. Toate 
converg spre originea universului, spre asimetria spaţio-temporală 
primară şi dominantă materiei în actualul ciclu. Toate orga-
nismele, începând cu uni-celularele şi ajungând la oameni, 
prezintă asimetrii de tip dreapta-stânga, dispuse pe multiple 
nivele şi conectate între ele.  

7) În altă ordine de idei, în cadrul universului acţionează două 
forţe antagoniste. Una este gravitaţia, care caută să concentreze 
materia dispersată în univers. Cealaltă tendinţă este reprezentată de 
mai multe forţe, care încearcă să realizeze expansiunea materiei în 
spaţiu. După Big Bang, materia din univers s-a extins şi spaţiul de 
desfăşurare a creaţiei a crescut. Deducem din evoluţia ciclică a 
universului că, în ultima perioadă a ciclului precedent, gravitaţia a 
predominat şi materia s-a concentrat în Gaura Neagră centrală a 
ciclului. În consecinţă, presiunea şi temperatura au crescut în 
Gaura Neagră până au atins limita superioară programată. Atunci, 
conform formulei lui Einstein: E = mc², a avut loc o profundă 
transformare. Particulele de materie s-au combinat cu cele de 
antimaterie şi, sub influenţa temperaturilor limită, au dat naştere 
unor hiperfotoni. Brusc, forţele de expansiune au depăşit gravitaţia 
şi s-a produs Big Bang-ul. Aşa se explică originea universului. 
Expansiunea hiperfotonilor a creat un imens spaţiu gol între Gaura 
Neagră centrală şi inelul de materie generat ulterior de evoluţia 
hiperfotonilor. Ne aflăm pe un inel imens de materie, care se 
roteşte în jurul unei „Găuri Negre Centrale” (devenită Nucleu 
Primordial). Expansiunea spaţiului a deschis calea organizării 
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cosmosului, galaxiilor, stelelor şi planetelor. Totul a decurs con-
form proiectului divin.  

8) Pe de altă parte, extensia spaţiului a dus la scăderea trep-
tată a temperaturii în marele cosmos. Cunoaştem din termo-
dinamică că există o limită pentru cea mai mică temperatură 
posibilă. Ea este zero absolut. Când temperatura cosmosului va 
atinge zero grade absolut, o profundă transformare va avea din 
nou loc. Fotonii de mică energie şi materia neagră, care în prezent 
susţin expansiunea universului, vor suferi o modificare care-i va 
aduce sub influenţa gravitaţiei. Ea va deveni forţa dominantă în 
cosmos. În felul acesta, materia şi energia din univers vor con-
verge din nou spre Gaura Neagră Centrală. Sfârşitul ciclului 
actual va pregăti începutul unui nou ciclu.  

9) Descoperim în cadrul ciclului actual suficiente probe care 
demonstrează evoluţia ciclică a universului. Una din ele, incon-
testabilă în sine, este faptul că simetria fizică (CPT) nu poate să fie 
realizată decât în contextul unui univers ciclic, având alternanţa 
materiei cu antimateria de la un ciclu la altul. 

10) Desenând un ADN format din materie şi vis-à-vis un 
presupus ADN din antimaterie observăm că sensurile de rotaţie 
ale celor două helixuri sunt opuse şi simetrice în oglindă, ca mâna 
stângă cu mâna dreaptă. Sensul de succesiune a informaţiei în 
timp rămâne însă pentru ambele forme de ADN (5‘–3‘). Aceasta 
demonstrează că succesiunea proceselor biologice şi bioevoluţia 
în sine se vor desfăşura similar într-un ciclu în care materia joacă 
rolul principal şi în altul în care antimateria îi ia locul. Totul este 
superb şi demonstrează frumuseţea şi unitatea creaţiei divine.  
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C a p i t o l u l  I I  

TEORIA SISTEMELOR 

META-INFORMAŢIONALE 

reau să introduc în ştiinţă şi filosofie noţiunea de meta-in-
formaţie şi sistem meta-informaţional. Aceste noţiuni sunt 

esenţiale pentru elaborarea unei noi paradigme. Prototipul siste-
mului meta-informaţional accesibil cunoaşterii noastre este 
dezvoltarea embrionului. 

Pornind de la informaţia genetică inclusă în celula-ou, 
embrionul generează serii lungi de informaţii, interconectate 
logic între ele. Ele generează structuri, funcţii şi mecanisme cu rol 
într-un program comun. Structurile, funcţiile şi mecanismele 
generate într-o etapă, generează noi informaţii care, la rândul lor, 
creează mecanisme şi funcţii aparţinând unei noi etape. Dez-
voltarea continuă, pas cu pas, de la A la Z, conform unui program 
inteligent, ducând în final la realizarea unui nou organism. 
Dezvoltarea embrionului reprezintă un proces meta-infor-
maţional. Informaţia genetică inclusă la originea embrionului a 

V


