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  Nu cred că ne gândim serios la scala 
lucrurilor. Provoc cititorul să se măsoare cu un 
metru. Mai toți avem înălțimea sub 2 metri. Ce 
este această valoare? cum se înscrie ea în 
univers? Știm de ceva timp că suntem limitați 
la ambele capete ale scalei. Mergând în lumea 
submicronica ajungem la particule subatomice, 
imposibil de măsurat și studiat. Natură sau " 
cineva" blochează informația.  Dincolo, privind 
la cosmos, ajungem doar până la granița 
universului vizibil, cam 13.5 miliarde de ani 
înapoi.  Mai departe nu avem cum vedea, viteză 
relativă a galaxiilor e prea mare și rămânem cu 
ochii în "ceață". Să privim la graficul lui Dan 
Pavel. Eliminăm Zona Plank care este 
imposibil de cercetat sau de măsurat prin 
mijloace tehnice. (Incertitudinea Heisenberg-
1927)   
 
     Aici, mărime sau  masa  (măsuri  obiective 
lumii în care trăim și o studiem) sunt raportate 
la marimea omului.  Ce sare în ochi? Că omul 
are dimen-siuni neglijabile față de Imensitatea  
universului. Formele de viață cer energie și 
mișcare - deci ele sunt limitate la o mărime 
eficientă în gravitația și spațiul-timp  oferit  
de sistemul solar.  Deci suntem natural 
potriviți mediului la un momentul dat. Aceasta 
nu e fizică.  
Nici matematică.  
Este o constatare a unui organism viu capabil 
de observație, înțelegere și extrapolare.  
Fizica se ocupă cu studiul legilor naturii. 
Fizicienii folosesc matematică, legi și  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
experimente. Filosofii încearcă să explice 
natura prin cuvinte. 
  Un fizician a "înțeles" ceva ce mulți 
filozofi încă nu înțeleg, și acesta a fost Niels 
Bohr, când a spus: 
 
       Nu există o lume cuantică. Există doar o 
descriere fizică cuantică abstractă. Este greșit 
să credem că sarcina fizicii este de a afla cum 
este natură. Fizica se referă la ceea ce putem 
spune despre natură. 
 
         Înțelegerea fizicii înseamnă înțelegerea 
limitelor limbajului, un subiect care  
l-a preocupat în mod central pe 
filosoful  Ludwig  Wittgenstein (format în 
inginerie aeronautică și fizică nucleară la 
Manchester înainte de Primul Război Mondial). 
Celebrul său Tractatus se încheie astfel: "Nu, 
nu, nu: "Ceea ce nu poate fi descris, trebuie 
trecut sub tăcere. Sfârșit." 
 
       Bohr a mers mai departe, spunând ceva ce 
probabil va fi ironizat de mulți fizicieni de 
astăzi: 
Trebuie să ne fie clar că, atunci când vine 
vorba de atomi, limbajul poate fi folosit doar 
ca în poezie. Poetul, de asemenea, nu este nici 
pe departe atât de preocupat de descrierea 
faptelor, cât de crearea de imagini și de 
stabilirea de conexiuni mentale. 
 



  Am parcurs o facultate de inginerie fără 
ca problema limbajului să fie ridicată o singură 
dată. Mulți ani după, am aflat de Wittgenstein 
și de noțiunea să de "jocuri de limbaj" ca fiind 
absolut singurul concept din acest domeniu 
care are o fărâmă de sens. Limbajul este 
întotdeauna situat într-un context social și nu 
poate fi separat de acesta. Trebuie să studiezi 
modul în care este folosit cuvântul, pentru a-i 
înțelege sensul. Dacă vreți să căutați 
"conștiința" în fizica cuantică, urmăriți doi 
fizicieni cuantici vorbind și căutați cu mare 
atenție orice semn al acesteia. 

  Filosoful și "omul de știință 
spiritual"  Rudolf Steiner (*) spunea că 
limbajul este adecvat doar pentru lumea 
materială. Putem spune: "Iată o cărămidă pusă 
peste altă". Și ceea ce spui va fi adecvat lumii 
materiale. Dar pentru a spune ce se întâmpla în 
mintea oamenilor care au așezat acele pietre, 
adică simbolistica faptului - ei bine, această 
poate fi o poveste diferită pentru fiecare 
persoană și nu poate fi niciodată articulată pe 
deplin în limbaj. Am descoperit acest lucru în 
Ierusalim, unde fiecare piatră în parte are cel 
puțin trei mitologii complet separate. 
Limbajul nu este adecvat pentru a exprima 
experiențe spirituale. Această este o linie de 
demarcație fundamentală. În momentul 
în care vorbești despre experiențe interioare, 
devii ca Wittgenstein, care spune (ca să 
parafrazez):  
 
  Niciodată nu ating ținta cu cuvintele 
mele, dar dacă te uiți în jurul locului unde 
trag, vei începe să vezi că țintesc mereu spre 
aceeași țintă în mișcare și îți vei face o idee 
despre ceea ce încerc să spun de fapt. De fapt, 
acesta ar putea fi singurul loc în care chiar a 
nimerit ținta, este o descriere perfectă a 
procesului său". 
 
  Steiner oferă, de asemenea, singura 
imagine a evoluției limbajului pe care am 
văzut-o vreodată și care are sens. El spune că 
aceasta este împărțită în trei faze: era chineză, 
când limbajul trebuia să fie frumos, ca îngeresc; 
apoi a venit era romană, când trebuia să fie 
precis și adecvat lumii materiale care excela în 
construirea de drumuri și poduri; și acum era 

modernă, când limbajul trebuie să devină bun, 
când oamenii vor să vadă că vorbele tale sunt 
pozitive și au un efect benefic.  
 
  De fapt, va fi era rusă, rusa 
are notorietatea opacă și poetică și este o limbă 
a viitorului. În rusă lipsește articolul hotărât 
"the", așa că ei pun mereu întrebări profunde 
pe coridorul fizicii, cum ar fi "Ce este timpul?". 
 
   Viziunea lung temporală a lui Steiner, 
este în mod evident "bună", în sensul că 
încurajează un limbaj evident pozitiv și onest. 
E  consecvent și  dă un exemplu: 
 
Face fizică "bine" în lume? Avem destule 
bombe atomice pentru a arunca în aer 
întreaga planetă și a ucide orice ființă vie de 
pe ea, de câteva sute de ori, cel puțin. S-ar 
presupune că ar fi  suficient să ne ucidem pe 
toți o singură dată, dar "uciderea excesivă" nu 
are niciun sens pentru majoritatea oamenilor. 
 
Paranteză:  
 
Presa susține că Israelul deține submarine 
echipate cu arme nucleare pentru a riposta cu 
o a doua lovitură unui atac  surpriză care va 
distruge total o țară mică cum este Israelul. Ce 
sens are acest atac când Israelul nu mai există? 
Orgoli și răzbunare?  
   
  Iată un alt citat de la un fizician care  
"a înțeles" și nu s-a temut să folosească un 
limbaj direct pentru a încerca să-și șocheze 
colegii (și politicienii) și să-i aducă la o oarecare 
luciditate: 
 
Noi, oamenii de știință, suntem deștepți - prea 
deștepți - nu sunteți mulțumiți? Nu e de ajuns 
o singură bombă de patru mile pătrate? 
Oamenii încă se mai gândesc. Spuneți-ne doar 
cât de mare o vreți! Acesta era Richard 
Feynman în cea mai bună formă a sa. Și vă 
provoc să găsiți un filozof al vremurilor 
noastre care să fi articulat mai puternic 
această problemă centrală. 
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Note 
 
(*) Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861-
1925) a fost un filozof austriac, reformator 
social, arhitect, și pretins clarvăzător.  Steiner a 
obținut recunoașterea inițială la sfârșitul 
secolului al XIX-lea ca critic literar și a publicat 
lucrări filozofice, printre care Filosofia 
libertății. La începutul secolului al XX-lea a 
Nfondat o mișcare spirituală ezoterică, 
antroposofia, cu rădăcini în filosofia idealistă 
germană și în teosofie; alte influențe includ 
știința goetheană și rozicrucianismul (**). 
 
    Opera sa filosofică din primii ani, pe care 
a numit-o "știință spirituală", a căutat să aplice 
claritatea gândirii caracteristică filosofiei 
occidentale la întrebările spirituale. Într-o a 
doua fază, începând din jurul anului 1907, a 
început să lucreze în colaborare într-o varietate 
de medii artistice, inclusiv teatru, artele 
mișcării (dezvoltând o nouă formă artistică, 
euritmia) și arhitectura, culminând cu 
construirea Goetheanum, un centru cultural 
care să găzduiască toate artele. În cea de-a treia 
fază a activității sale, începând după Primul 
Război Mondial, Steiner a lucrat pentru a 
stabili diverse eforturi practice, inclusiv 
educația Waldorf, agricultura biodinamică și 
medicina antropozofică.  
  Steiner a pledat pentru o formă de 
individualism etic, la care a adus mai târziu o 
abordare mai explicit spirituală. El s-a bazat  pe 
viziunea despre lume a lui Johann Wolfgang 
Goethe, în care "gândirea... nu este nici mai 
mult, nici mai puțin un organ de percepție 
decât ochiul sau urechea. La fel cum ochiul 
percepe culorile și urechea sunetele, tot așa 
gândirea percepe ideile”.   Un fir consistent 

care merge de la prima sa fază filosofică până la 
orientarea sa spirituală de mai târziu este 
obiectivul de a demonstra că nu există limite 
esențiale pentru cunoașterea umană. 
 
(**) Rozicrucianism, a fost o frăție mondiale 
care pretinde că deține înțelepciunea ezoterică 
transmisă din timpuri străvechi. Numele 
provine de la simbolul ordinului, un trandafir 
pe o cruce, care este similar cu stema familiei 
lui Martin Luther. Învățăturile rozicruciene 
sunt o combinație de ocultism și alte credințe și 
practici religioase, inclusiv hermetismul, 
misticismul evreiesc și gnosticismul creștin. 
 
 
          AG, Quora, Karl Muller, Wikipedia 
 

 
     Niels Bohr 
 

  



Partea a 2-a 

     Undele gravitaționale  și deformarea 
permanentă a spațiul-timp 

    Katie McCormick – Nautilus.us 
   

  În anul 2016, detectarea undelor 

gravitaționale a adus o confirmare decisivă a 

teoriei generale a relativității a lui Einstein. 

Însă o altă predicție uluitoare rămâne 

neconfirmată: Conform relativității generale, 

fiecare undă gravitațională ar trebui să lase o 

amprentă de neșters în structura spațiu-timp. 

Aceasta ar trebui să tensioneze permanent 

spațiul, deformând oglinzile unui detector de 

unde gravitaționale chiar și după ce unda a 

trecut. De la această primă detecție de acum 

aproape șase ani, fizicienii au încercat să afle 

cum să măsoare acest așa-numitul "efect de 

memorie". "Efectul de memorie este un 

fenomen foarte ciudat", a declarat Paul Lasky, 

astrofizician la Universitatea Monash din 

Australia. "Este un lucru cu adevărat 

profund". Obiectivele  sunt mai largi decât 

simpla privire asupra cicatricilor permanente 

din spațiu-timp lăsate de o undă gravitațională 

care trece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorând legăturile dintre materie, energie și 

spațiu-timp, fizicienii speră să ajungă la o mai 

bună înțelegere a paradoxului informațional al 

găurilor negre al lui Stephen Hawking, care a 

fost un punct de interes major al cercetării 

teoretice timp de aproape cinci decenii. "Există 

o legătură intimă între efectul de memorie și 

simetria spațiu-timpului", a declarat Kip 

Thorne, fizician la California Institute of 

Technology, ale cărui lucrări privind undele 

gravitaționale i-au adus o parte din Premiul 

Nobel pentru Fizică 2017. "Este legat în cele din 

urmă de pierderea de informații în găurile 

negre, o problemă foarte profundă în structura 

spațiului și a timpului." 

O cicatrice în spațiu-timp 

 

  De ce o undă gravitațională ar schimba 

permanent structura spațiu-timpului? Totul se 

reduce la legătura strânsă dintre spațiu-timp și 

energie, așa cum este definită de relativitatea 

generală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luăm în considerare mai întâi ce se întâmplă 

atunci când o undă gravitațională trece pe 

lângă un detector de unde gravitaționale. 

Observatorul de unde gravitaționale Laser 

Interferometru (LIGO) are două brațe 

poziționate în formă de L. Dacă vă imaginați un 

cerc care circumscrie brațele, cu centrul 

cercului la intersecția brațelor, o undă 

gravitațională va distorsiona periodic cercul, 

comprimându-l pe verticală, apoi pe orizontală, 

alternând până când unda a trecut. Diferența 

de lungime dintre cele două brațe va oscila - un 

comportament care dezvăluie distorsiunea 

cercului și trecerea undei gravitaționale. 

Conform efectului de memorie, după trecerea 

undei, cercul ar trebui să rămână în 

permanență deformat cu o cantitate infimă. 

Motivul are de-a face cu particularitățile 

gravitației descrise de relativitatea 

generală. Obiectele pe care LIGO le detectează 

sunt atât de îndepărtate, încât atracția lor 

gravitațională este neglijabil de slabă. Dar o 

undă gravitațională are o rază de acțiune mai 

mare decât forța gravitațională. La fel și 

proprietatea responsabilă de efectul de 

memorie: potențialul gravitațional. 

 

  În termeni newtonieni simpli, potențialul 

gravitațional măsoară câtă energie ar câștiga un 

obiect dacă ar cădea de la o anumită înălțime. 

Aruncați o nicovală de pe o stâncă, iar viteza 

nicovalei la finalul căderii poate fi folosită 

pentru a masura energia "potențială" pe care o 

poate transmite căderea de pe stâncă. 

Dar în relativitatea generală, unde spațiul-timp 

este întins și strivit în direcții diferite în funcție 

de mișcările corpurilor, un potențial dictează 

mai mult decât energia potențială într-un 

anumit loc - dictează forma spațiului-timp. 

"Memoria nu este altceva decât schimbarea 

potențialului gravitațional", a spus Thorne, 

"dar este un potențial gravitațional relativist". 

Energia unei unde gravitaționale care trece 

creează o schimbare a potențialului 

gravitațional; această schimbare de potențial 

distorsionează spațiul-timp, chiar și după ce 

unda a trecut. Cum anume va distorsiona 

spațiul-timp o undă care trece? Posibilitățile 

sunt literalmente infinite și, în mod ciudat, 

aceste posibilități sunt, de asemenea, 

echivalente una cu cealaltă. În acest fel, spațiul-

timp este ca un joc infinit de Boggle. Jocul 

clasic Boggle are 16 zaruri cu șase fețe dispuse 

într-o grilă de patru pe patru, cu câte o literă pe 

fiecare parte a fiecărui zar. De fiecare dată când 

un jucător scutură grila, zarurile se miscă și se 

așează într-un nou aranjament de litere. Cele 

mai multe configurații se disting unele de 

altele, dar toate sunt echivalente într-un sens 

mai larg. Toate sunt în repaus, în starea de cea 

mai joasă energie în care zarurile ar putea fi. 

Atunci când trece o undă gravitațională, aceasta 

scutură tabla cosmică de tip Boggle, 

schimbând spațiul-timp dintr-o configurație 

ciudată în alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dar spațiul-timp rămâne în starea sa de cea 

mai joasă energie. 

 

Super simetrii 

 

  Această caracteristică - faptul că se poate 

schimba tabla, dar în final lucrurile rămân 

fundamental la fel - sugerează prezența unor 

simetrii ascunse în structura spațiu-timpului. 

În ultimul deceniu, fizicienii au făcut în mod 

explicit această legătură. Povestea începe în 

anii 1960, când patru fizicieni au vrut să 

înțeleagă mai bine relativitatea generală. 

Aceștia s-au întrebat ce s-ar întâmpla într-o 

regiune ipotetică infinit de departe de toate 

masele și energia din univers, unde atracția 

gravitațională poate fi neglijată, dar nu și 

radiația gravitațională. Ei au început prin a 

analiza simetriile de care se supune această 

regiune. 

 

  Ei cunoșteau deja simetriile lumii în 

conformitate cu relativitatea specială, unde 

spațiul-timp este plat și fără caracteristici. Într-

o astfel de lume netedă, totul arată la fel, 

indiferent de locul în care vă aflați, de direcția 

în care vă aflați și de viteza cu care vă deplasați. 

Aceste proprietăți corespund simetriilor de 

translație, de rotație și, respectiv, de impuls. 

Fizicienii se așteptau ca la o distanță infinită de 

toată materia din univers, într-o regiune 

denumită "asimptotic plată", aceste simetrii 

simple să reapară. Spre surprinderea lor, au 

descoperit un set infinit de simetrii în plus față 

de cele așteptate. Noile simetrii de 

"supertranslație" indicau faptul că secțiuni 

individuale de spațiu-timp ar putea fi întinse, 

strânse și forfecate, iar comportamentul în 

această regiune infinit de îndepărtată ar 

rămâne același. 

În anii 1980, Abhay Ashtekar, un fizician de la 

Universitatea de Stat din Pennsylvania, a 

descoperit că efectul de memorie era 

manifestarea fizică a acestor simetrii. Cu alte 

cuvinte, o supertranslație era exact ceea ce ar fi 

determinat universul Boggle să aleagă o 

modalitate nouă, dar echivalentă, de a deforma 

spațiul-timp. "Faptul că se poate spune ceva 

interesant despre evaporarea găurilor negre 

este destul de tare", a declarat Sabrina 

Pasterski, fizician teoretician la Universitatea 

Princeton. Pasterski și alții au lansat un nou 

program de cercetare care leagă afirmațiile 

despre gravitație și alte domenii ale fizicii de 

aceste simetrii infinite. Urmărind conexiunile, 

ei au descoperit noi efecte de memorie exotice. 

Pasterski a stabilit o legătură între un set diferit 

de simetrii și un efect de memorie a spinului, în 

care spațiul-timp devine noduros și răsucit din 

cauza undelor gravitaționale care transportă un 

moment unghiular. 

 

O fantomă în mașină 

 

  Din păcate, oamenii de știință de la LIGO 

nu au văzut încă dovezi ale efectului de 

memorie. Schimbarea distanței dintre oglinzile 

LIGO de la o undă gravitațională este 

minusculă - aproximativ o miime din lățimea 

unui proton - iar efectul de memorie se 

preconizează a fi de 20 de ori mai 

mic. Amplasarea LIGO pe planeta noastră 

zgomotoasă înrăutățește situația. Zgomotul 

seismic de joasă frecvență imită schimbările pe 

termen lung ale efectului de memorie în 

pozițiile oglinzilor, astfel încât desprinderea 

semnalului de zgomot este o sarcină dificilă. 



Atracția gravitațională a Pământului tinde, de 

asemenea, să readucă oglinzile LIGO în poziția 

lor inițială, ștergându-i memoria. Așadar, chiar 

dacă pliurile din spațiu-timp sunt permanente, 

schimbările în poziția oglinzilor - care ne 

permit să măsurăm fenomenul - nu sunt 

permanente. Cercetătorii vor trebui să măsoare 

deplasarea oglinzilor cauzată de efectul de 

memorie înainte ca gravitația să aibă timp să le 

tragă înapoi în jos. 

  Deși detectarea efectului de 
memorie cauzat de o singură undă 
gravitațională este imposibil de realizat cu 
tehnologia actuală, astrofizicieni precum Lasky 
și Patricia Schmidt de la Universitatea din 
Birmingham au găsit soluții inteligente. "Ceea 
ce se poate face este să suprapui efectiv 
semnalul de la mai multe fuziuni", a spus 
Lasky, "acumulând dovezi într-un mod foarte 
riguros din punct de vedere statistic". Lasky și 
Schmidt au prezis, în mod independent, că vor 
avea nevoie de peste 1.000 de evenimente de 
unde gravitaționale pentru a acumula suficiente 
statistici pentru a confirma că au văzut efectul 
de memorie. Cu îmbunătățirile continue aduse 
la LIGO, precum și cu contribuțiile detectorului 
VIRGO din Italia și KAGRA din Japonia, Lasky 
crede că atingerea celor 1.000 de detecții este la 
câțiva ani distanță.  
"Este o predicție  specială", a declarat Schmidt. 
"Este destul de interesant să verificăm dacă se 
adeverește cu adevărat". 
 
Concluzii 

 
Am încercat  aici  să ating doar două 

fațete ale cunoașterii. Concluziile mele sunt 
enumerate mai jos: 

-         Omul este curios să afle locul sau și 
destinul sau în Univers. 

-         Deși tehnologic înaintăm, 
problemele fundamentale rămân distanțe și  în 
permanentă reformulare. 

-         Natură nu se lasă explicată și 
măsurată sau descrisă de legi fixe. La capătul 
scalei adevărul dispare, legile clasice nu mai 
funcționează 

-         Noțiunile de materie, spațiu , timp 
și energie sunt flexibile și conectate între ele. 

-      Ar fi bine să renunțăm la conceptul 
de materie și să-l înlocuim cu noțiunea de 
informație. 

-       Lumea este construită din 
informație de la simplă (cuante, fotoni, bozoni, 
electroni, protoni, atomi) la structuri complexe 
de ex: elemente, molecule, unde, materie 
organică, materie vie, gândire și memorie, 
DNA  (care descrie informația vieții) etc. 

-  particula primară de informație  
(echivalentul literei din alfabet) nu a fost găsită. 

-     Biblia ebraică: Lumea a fost făcută 
din cuvântul Domnului (deci din informație) 

-      Natura nu are nevoie de matematică, 
nu există fracții, dar există interacții, 
gravitație,  și curbură continuului spațiu-timp 

-     Ca inginer resping posibilitatea 
practica a călătoriei spațiale în afară sistemului 
solar. Viteza unei nave fiind limitată nu se 
poate asigura suportul vieții umane pe timp 
foarte îndelungat. Legea universală a entropiei 
va afecta orice corp material / organism supus 
timpului și agresivității spațiului cosmic.  

-      În același timp sunt condamnabile 
eforturile de a coloniza Marte, o planetă total 
ostilă, în loc de a repara ecologic și demografic 
Terra care ne este cuib și oază de peste 3,5 
miliarde de ani. 

  
                       *** 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 


