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Investigaţia intuitivă: Căile inimii în cercetare şi erudiţie 
 

                                                                                   Prof.univ.Dr. Rosemarie Anderson 
                                                                                    Traducere: Ruxandra Grigorescu 

 
Inima are motivele ei, pe care raţiunea nu le poate cunoaşte. 

 Blaise Pascal, filosof  
(1670/1941, p. 95) 

 
Investigaţia intuitivă este o metodă de cercetare interpretativă, menită 

pentru studiul experienţelor umane, subtile şi - uneori - atât de complexe. Intuiţiile 
sunt căutate, explorate riguros, cu ajutorul culegerii şi analizei de date externe, iar 
concluziile sunt exprimate într-o serie de perspective conceptuale care explică 
subiectul. În centrul metodei se află intuiţia, definită ca şi capacitatea de a obţine 
cunoaştere prin procese imaginale şi simbolice, printr-o atenţie rafinată la senzaţiile 
corporale, sau prin stări de conştienţă alternative, în contrast cu procesele raţionale. 
Într-o manieră care multă vreme a fost considerată esenţială pentru înţelepciune în 
tradiţiile spirituale din toată lumea, metoda propune căile inimii, ca şi mijloc de a 
echilibra modurile analitice de cunoaştere. Anume, cercetătorii intuitivi îşi 
rafinează şi îşi pun la încercare concluziile iniţiale, prin reflecţii profunde pe baza 
unor date empirice, căutând perspective noi de înţelegere; procesul se desfăşoară pe 
cinci cicluri interative de interpretare.  

Urmând căile inimii, investigaţia intuitivă se aliniază la procesul creativ al 
artiştilor şi al oamenilor de ştiinţă de-a lungul veacurilor. În mod obişnuit, 
cercetătorii intuitivi au o preocupare profundă pentru subiectele lor de cercetare şi 
doresc să îşi onoreze propria experienţă de viaţă, ca surse unice de inspiraţie şi de 
revelaţii.  Aceştia studiază teme care par să îi bântuie, să îi urmeze peste tot. Ei vor 
să cunoască mai mult. Adesea, entuziasmul lor (etimologic, en-theo) este 
contagios. Adesea, aceste investigaţii intuitive transformă modul în care 
cercetătorul înţelege subiectul studiat, dar şi viaţa personală a cercetătorului - 
uneori, într-un mod profund. Mereu, cercetătorii intuitivi îmi spun că metoda 
presupune un proces profund, asemănător psihoterapiei. Vă avertizez. Simplitatea 
şi uşurinţa cu care pot descrie acum ciclurile de interpretare ale investigaţiei 
intuitive dezmint provocările personale cu care m-am confruntat şi gradul de 
integrare intelectuală pe care îl presupune metoda.  

Fiind cea care am dezvoltat investigaţia intuitivă, diversitatea stilurilor 
intuitive folosite de cercetătorii care folosesc investigaţia intuitivă îmi face enorm 
de multă plăcere. Structura „flexibilă“ a ciclurilor cheamă la explorare în cadrul 
unui proces care trece ciclic de la haos creator la precizie intelectuală, însă care 
avansează în mod inexorabil. Ceea ce poate părea interesul insistent al unui
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cercetător pentru un subiect îngust poate fi doar vârful unui iceberg, o tendinţă a 
culturii în general către schimbare. Particularul şi personalul pot dezvălui o nevoie 
universală, după cum comentam în alte articole de mai demult (Anderson, 1998, 
2000).  

Pentru cercetătorii intuitivi, înţelegerea provine din aportul personal al 
cercetătorului şi rezultatele care apar din cercetarea participanţilor şi a culturii. 
Descoperirea se află „între“ ele. În felul său propriu, Ken Wilber (2000) vorbeşte 
despre un astfel de spaţiu inter-subiectiv, în modelul celor patru cadrane - modelul 
de cercetare integrală care necesită multe perspective, pentru a crea o înţelegere 
integrală a unor subiecte importante. La fel, tradiţiile spirituale din toată lumea tind 
să folosească limbajul simbolic pentru experienţe similare. În adâncurile actelor 
creatoare se află Spiritul – mister insondabil, care ne formează şi ne modelează 
într-o lume în perpetuă schimbare. 

Cercetarea intuitivă nu e pentru orice cercetător – şi nici pentru orice temă. 
Nu orice cercetător vrea să exploreze natura spontană şi nedezvoltată a psihicului 
omenesc - lucru care se întâmplă adesea în cursul unei investigaţii intuitive. Multe 
din temele care apar în psihologie – şi în ştiinţele umaniste în general – nu necesită 
un proces de reflecţie atât de profund. Cu siguranţă, se pot folosi aspecte ale 
investigaţiei intuitive în orice investigaţie ştiinţifică – şi ele pot fi combinate cu alte 
metode de cercetare calitativă şi cantitativă, mai ales Ciclurile 1 şi 2, descrise mai 
jos. Însă – după cum este prezentat în acest capitol – investigaţia intuitivă este 
folosită cel mai bine atunci când este folosită ca proces hermeneutic complet de 
interpretare. De la început, am dezvoltat investigaţia intuitivă ca răspuns la 
provocările pe care mi le puneau temele complexe, caracteristice dezvoltării psiho-
spirituale, pe care studenţii mei la doctorat le abordau în cercetările lor. 
„Dimensiunea corectă a corpului“ pentru femei (Coleman, 2000), prezenţa 
vindecătoare a unui psihoterapeut (Phelon, 2001), doliul şi alte emoţii profunde ca 
reacţie la natură (Dufrechou, 2002), adevărata bucurie a comuniunii cu Dumnezeu 
în creştinismul mistic (Carlock, 2003), povestitul şi legăturile de compasiune 
(Hoffman, 2003), dialectica întrupării la misticii femei din vremea contemporană 
(Esbjörn, 2003), rolul activităţilor „întunecate“ alese conştient în dezvoltarea 
spirituală (Rickards, 2005), bucuria amintită, la un grup de femei indiene 
americane (Hill, 2005) şi natura ca sursă de inspiraţie creatoare (Manos, 2005) sunt 
câteva dintre temele studiate. Astfel de teme se întâlnesc mai degrabă în domeniul 
psihologiei umaniste, transpersonale şi pozitive, în domeniul învăţământului, al 
sănătăţii şi în alte domenii conexe, din alte ştiinţe umaniste. 

Prima versiune de investigaţie intuitivă punea laolaltă intuiţia şi metode de 
cunoaştere bazate pe compasiune, în ceea ce ar putea fi descris ca o profundă 
metodă de cercetare calitativă (Anderson, 1998). Ulterior, am elaborat o structură 
hermeneutică de cicluri iterative de interpretare, pentru a da procesului intuitiv o 
structură flexibilă, „moale“, care să stimuleze libertatea de exprimare pe tot 
parcursul metodei (Anderson, 2000). În această a doua versiune, cercetarea 
intuitivă se baza – într-un mod unic – pe teorie şi cercetare feministă (e.g. Nielsen, 
1990; Reinharz, 1992), pe cercetare heuristică (Moustakas, 1990), pe focusing
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 (Gendlin, 1978), pe hermeneutică clasică (e.g. Bruns, 1992; Husserl, 1989; Packer 
& Addison, 1989), fenomenologia corpului trăit (e.g. Abram, 1996; Levin, 1985; 
Merleau-Ponty, 1962, Romanyshyn, 1991) şi pe „gândirea dincolo de modele“ a lui 
Gendlin (1991, 1992, 1997). Versiunea investigaţiei intuitive prezentată în acest 
articol şi altele (Anderson, 2004; Esbjorn-Hargens & Anderson, 2005) reprezintă o 
aprofundată cultivare şi integrare a resurselor acumulate în mulţi ani de cercetare 
calitativă şi cantitativă. 

 
Ce este intuiţia? 
 
 Poetul spaniol Frederico Garcia Lorca (1992) descrie muzica rafinată, 
dansul şi poezia recitată ca fiind arte deosebit de misterioase şi de măreţe, „pentru 
că sunt forme care trăiesc şi mor continuu; contururile lor trasate pe baza unei 
prezenţe exacte“ (p.165). Într-un moment, intuiţia pare răsunătoare, şi realizarea ei 
îţi ia răsuflarea - apoi, dispare. Pentru Emily Dickinson, intuiţia pare a fi o felie 
subţire de ceva nou, în trecerea vieţii: este „să spui adevărul, dar să îl spui oblic“ 
(Franklin, 1999). Psihoterapeuţii şi teoreticienii Roberto Assagioli (1990), Arthur 
Diekman (1982), Peter Goldberg (1983), Carl Jung (1933), Arthur Koestler (1990), 
şi Frances Vaughan (1979) au studiat, în scrierile lor, natura dinamică a intuiţiei. 
Carl Jung (1933) a descris intuiţia ca fiind iraţională, pentru că adesea ea scapă 
încercărilor noastre de a îi înţelege natura în mod raţional. Putem fi martori la 
intuiţiile noastre şi putem să discernem ce le declanşează. Putem să descriem 
modul în care revelaţiile de natură intuitivă sprijină sau tulbură deciziile de viaţă. 
Totuşi, intuiţia în sine pare a fi adesea înrudită cu acele momente unice când cânţi 
la un instrument muzical, când atingi persoana iubită sau când scrii un poem, când 
impulsurile par să zboare din vârfurile degetelor minţii-corp - şi sunt dificil de 
descris. 

Însă de curând, cercetătoarea în domeniul fenomenologiei Claire 
Petitmengin-Peugeot's (1999) a descris un proces secvenţial al experienţelor 
intuitive. Conţinutul intuiţiilor studiate a fost extrem de variat. Clasificaţi după 
conţinut, participanţii din studiul ei au descris intuiţii legate de (a) „starea fizică, 
emoţională sau mentală a unei alte persoane“, (b) „un eveniment îndepărtat în 
spaţiu sau în viitor“, (c) „comportamentul care urmează într-o situaţie dată“, şi (d) 
„soluţia la o întrebare personală sau la o problemă abstractă“ (p.48). Grupul de 
participanţi la studiu a fost format din opt psihoterapeuţi, doi oameni de ştiinţă, doi 
artişti şi 12 persoane care au descris intuiţii pe care le-au avut în viaţa cotidiană. Au 
fost incluse şi analizate descrieri ale fenomenului intuiţiei, găsite în scrierile 
psihoanalistului Theodor Reik şi ale genetistei Barbara McClintock. Petitmengin-
Peugeot a descoperit că experienţele intuitive urmau o secvenţă în patru etape: faza 
de (a) abandonare a atitudinii „naturale“, adesea „coborâre“ în interiorul corpului, 
care induce o stare interioară calmă, sau apariţia unor stări de calm interior în mod 
natural, exact la momentul adormirii sau trezirii; (b) simţire a unei legături 
puternice cu o situaţie, o persoană, un obiect de interes, (c) ascultare îndeaproape a 
senzaţiilor, atât externe, cât şi interne, şi (d) apariţia intuiţiei ca imagine, sentiment,
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 sunet, cuvânt, gust, miros, simultaneitatea sau intervenţia şi retragerea mai multor 
moduri senzoriale, sau „gânduri fără cuvinte“ (p. 70).  

Aşa cum s-a spus mai sus, intuiţia este definită ca o facilitate de a cunoaşte, 
în care cunoaşterea este dobândită prin procese imaginale şi simbolice, printr-o 
atenţie rafinată la senzaţiile corporale, sau prin stări de conştienţă alternative, în 
contrast cu procesele raţionale. 

 
Şase moduri de intuiţie 
 

Tipologia prezentată mai jos reflectă propriile mele reflecţii asupra modurilor 
în care se exprimă intuiţia în experienţa umană. (Colegul meu William Braud şi cu 
mine am discutat adesea despre natura intuiţiei în cercetare – şi doresc aici să recunosc 
acest lucru şi să îi mulţumesc pentru contribuţia la propria mea înţelegere cu privire la 
natura intuiţiei.)  

 
1. Procese inconştiente 

De procesele inconştiente şi simbolice s-a ocupat teoria psihoanalitică, 
psihologia arhetipală (e.g. Hillman, 1997, 2004) şi - mai curând - psihologia 
imaginală (e.g. Romanyshyn, 2002). În mod tipic, autorii din aceste domenii au 
subliniat importanţa viselor, a simbolurilor, a mandalelor, a viziunilor, arhetipurilor 
şi miturilor pentru revelaţia creatoare şi integrarea personală. Cei mai mulţi dintre 
aceşti autori au fost psihoterapeuţi şi au subliniat stările psihologice interioare – 
cum ar fi visele cu reprezentări simbolice care transmit revelaţii ştiinţifice sau 
schimbă cursul vieţii visătorului. 

Pe de altă parte, culturile indigene din toată lumea tind să folosească stările 
psihologice interioare – cum ar fi visele şi viziunile – şi mişcările observate în 
natură şi fenomenele „supranaturale”. În numele comunităţii lor, şamanii locului 
visează, caută viziuni şi observă animalele, vânturile şi forţele spiritului din 
apropierea unei aşezări. Vitalitatea inconştientului pare să fie încastrată atât în 
stările interioare, cât şi în activităţile sau în mişcările percepute în mediul natural. 
Elementele aer, pământ, foc, apă şi spirit interacţionează cu oamenii şi pot fi 
îmbunate, pentru a da semne şi sprijin. De obicei, în Occident, astfel de „apariţii” 
sunt categorisite drept halucinaţii şi tratate ca atare. Însă şamanii şi mulţi indigeni 
pot să viseze chiar şi când sunt treji, poate chiar să perceapă forţele inconştientului 
ca proiecţii în lumea naturală. Visul în timpul treziei poate fi analogul visului lucid, 
în care practicantul rămâne treaz mental şi alert în timpul visatului. Mai mult, în 
Occident, mulţi artişti au făcut carieră din a explica forţele spirituale publicului – 
de exemplu, fotograful Ansel Adams, pictoriţa Georgia O'Keeffe şi artistul natural 
Andy Goldsworthy. Arta lor pare să reflecte numinosul la care ceilalţi răspund şi se 
schimbă – adesea, fără să ştie de ce. 

 
      2.  Experienţe parapsihologice 

În ciuda faptului că ele sunt ceva frecvent pentru unii oameni, fenomenele 
parapsihologice nu sunt recunoscute ca aprofundând descoperirile cercetării
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ştiinţifice. Printre astfel de experienţe directe şi fără intermediar se numără 
telepatia, clarviziunea sau experienţele de precogniţie, care au loc la distanţă (în 
spaţiu sau timp). William Braud (2002, 2003a, 2003b) a detaliat o serie completă 
de astfel de experienţe care au făcut subiectul cercetării experimentale. Cum astfel 
de experienţe sunt de obicei încurajate de sentimentele noastre de dragoste pentru 
oameni sau anumite circumstanţe specifice, legătura personală a cercetătorului cu o 
temă şi cu participanţii la studiile lor poate să încurajeze astfel de experienţe. 

 
3. Moduri senzoriale de intuiţie 

În plus, pe lângă cele cinci simţuri specializate - vederea, auzul, mirosul, 
gustul şi simţul tactil - propriocepţia (simţurile corpului interior) şi kinestezia 
(simţul mişcării) servesc drept canale intuitive şi transmit forme subtile de 
informaţie, care nu sunt disponibile în mod normal minţii gânditoare. De obicei, 
informaţiile de la receptorii din articulaţii, ligamente, muşchi şi viscere sunt 
subliminale pentru conştienţă (Olsen, 2002). Însă aduse la nivel conştient, aceleaşi 
simţuri ale corpului care semnalizează pericol, frumuseţe şi noutate în viaţa de zi 
cu zi pot fi acordate fin, pentru a sluji intuiţia şi imaginaţia. 

Conştienţa pentru semnalele proprioceptive şi kinestezice poate fi 
îmbunătăţită prin atenţie şi prin antrenament specializat, folosind tehnici ca 
focusing – dezvoltată de psihologul Eugene Gendlin (1978, 1991, 1992, 1997) şi 
„mişcarea autentică“ – elaborată de terapeuţii corporali Mary Whitehouse, Janet 
Adler şi Joan Chodorow (Adler, 2002; Pallaro, 1999). În activitatea mea, am căutat 
să cultiv o conştienţă crescută asupra corpului, prin tehnica „scrierii întrupate“ – o 
tehnică de cercetare care înregistrează nuanţele fin texturate ale experienţei trăite, 
trezeşte simţurile autorului şi stimulează o rezonanţă similară în cititori (Anderson, 
2001, 2002a, 2002b).  

 
4. Identificarea empatică 

Prin identificarea empatică sau cunoaşterea prin compasiune (Anderson, 
1998, 2000), scriitorii, actorii, psihoterapeuţii şi oamenii de ştiinţă locuiesc lumea 
trăită a unei alte persoane sau obiect de studiu. Printr-o expunere perfectă de 
gesturi şi tonuri de voce, un actor convinge un public că Macbeth este acolo. 
Psihoterapeuţii participă la lumea vieţii clienţilor lor, văzând lumea prin ochii 
clientului, ajutându-l să vadă posibilităţile pe care acesta nu le poate vedea pentru 
sine. La fel, biochimistul Jonas Salk (1983) s-a antrenat cu ceea ce a numit 
„perspectiva inversată“. Se imagina pe sine ca un virus sau o celulă canceroasă şi 
se întreba cum ar acţiona, dacă ar fi acel virus sau acea celulă canceroasă. O 
discuţie extensivă pe tema empatiei, aşa cum este ea folosită de marii artişti şi 
oameni de ştiinţă, se găseşte în Root-Bernstein (1999). 

Intrinsec, identificarea empatică stimulează un întreg spectru de conştienţă 
senzorială, mai ales aspectele subtile ale propriocepţiei şi ale kinesteziei. Uneori, 
trebuie doar să ne amintim lucrurile pe care le făceam în mod natural, când eram 
copii. În fazele iniţiale de identificare a unei teme de cercetare – Ciclul 1 – fac 
deseori un exerciţiu experienţial, menit să faciliteze identificarea empatică a
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cercetătorului cu un obiect, în asociere puternică cu un obiectiv de cercetare. În 
timpul unui astfel de exerciţiu, cercetătoarea doctorandă Merry Coburn (2005), 
care studiază efectele psihologice şi transfomatoare ale drumeţiei pe distanţe lungi, 
a ales să se „identifice“ cu propriile ei cizme uzate de drumeţie. Astfel, ea a 
descoperit proprietăţi fizice şi emoţionale ale drumeţiei pe distanţe lungi, pe care 
nu le cunoştea înainte la nivel conştient. 

 
5. Prin rănile noastre 

După ani de efectuat şi monitorizat cercetări, sunt extrem de conştientă că 
stilul intuitiv al unui individ tinde să se stabilizeze de-a lungul liniilor de defect sau 
al rănilor din personalitate, într-o manieră înrudită cu conceptul vindecătorului 
rănit, descris de preotul catolic şi contemplativul Henri Nouwen (1979). Pentru 
Nouwen, rănile noastre omeneşti sunt locuri ale suferinţei, dar şi ale ospitalităţii 
pentru divinitate. La fel, antropologul medical Joan Halifax (1982, 1991) 
documentează rolul bolii extreme şi al întâlnirilor apropiate cu moartea, ca 
evenimente cruciale pentru dezvoltarea capacităţii de vizionari la şamanii indigeni 
din toată lumea. 

Dintr-o perspectivă spirituală, rănile sunt şi deschizături către lume. 
Cercetările de-a lungul liniilor de defect ale personalităţii tind să stimuleze 
schimbarea şi să transforme aceste „deschizături“. Temele pe care studenţii mei le 
aleg în cercetare sunt adesea acele aspecte ale personalităţii lor, care au nevoie de 
vindecare – fie în ei înşişi, fie în cultură, la nivel larg, fie ambele. Adesea, temele 
par să marcheze locuri din psihicul lor, în care ard cu strălucire. La rândul lor, 
constatările tind să ilumineze acest tărâm al luptei omeneşti pentru noi toţi. Într-
adevăr, căile intuiţiei pot fi şi atât de personale, încât să fie chiar stânjenitoare. Unii 
cercetători sunt supăraţi să afle că exact aspectul istoriei lor personale, pe care îl 
evitau de ani de zile, este sursa primară a revelaţiilor şi a descoperirilor! Alţii 
regresează la comportamente din copilărie, aducându-le încet în lumina conştienţei, 
într-o manieră care nu se deosebeşte de cursul psihoterapiei. Uneori, aceste procese 
şi revelaţii sunt strict personale, iar alteori ele aruncă lumină direct asupra temei 
investigaţiei - sau ambele. Rolul meu este să îi ajut pe noii cercetători să distingă 
diferenţa între revelaţiile personale şi cele de cercetare - şi le sugerez, din când în 
când, să ceară sprijinul profesional al unui terapeut sau ghid spiritual. 

 
6. Combinaţii de canale intuitive 

Experienţa şi observaţiile mele cu privire la intuiţie se corelează cu 
concluzia lui Petitmengin-Peugeot (1999), care spune că experienţele intuitive 
adesea combină mai multe canale de exprimare. Spre exemplu, imaginile interne se 
amestecă adesea cu sentimente şi cu senzaţii corporale. Din experienţa mea 
personală, corpul poate acţiona ca un tot unitar, care exprimă imagini arhetipale şi 
chiar conţinuturi mitice prin senzaţii şi mişcări, într-o manieră care este 
independentă de gândirea conştientă. După mine, se poate ca practicienii avansaţi 
care fac yoga tantrică în hinduism şi în budismul tibetan să „vizualizeze“ o zeitate 
folosindu-şi corpul fizic ca pe un câmp de energie proiectată.
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În procesul de investigaţie intuitivă, este esenţial ca cercetătorii să 
înregistreze sau să schiţeze „conţinutul“ unei revelaţii intuitve pe cea mai apropiată 
bucăţică de hârtie sau cu primul aparat de înregistrat pe care îl găsesc. Unele 
intuiţii, cum ar fi visele sau imaginile vizuale, pot fi destul de elaborate, aşa că fiţi 
pregătiţi să acordaţi timp acestei activităţi. Atunci când se poate, înregistraţi intuiţia 
în acelaşi mod senzorial în care a apărut. Dacă aţi „auzit“ o melodie, cântaţi-o la un 
aparat de înregistrat. Dacă aţi „văzut“ o imagine în imaginaţie, schiţaţi-o – 
indiferent dacă aveţi talent la desenat sau nu. Dacă vă vine să dansaţi, dansaţi şi 
înregistraţi ulterior paşii de dans. Dacă aveţi tendinţa să exprimaţi intuiţiile prin 
modalităţi kinestezice, să aveţi la îndemână o cameră video, ca să vă înregistraţi 
mişcările. Documentarea surselor de date şi a contextului acestora este un element 
semnificativ care separă investigaţia ştiinţifică şi şcolărească de explorarea 
personală. Aşa că este esenţial ca cercetătorii intuitivi să găsească o modalitate de a 
documenta canalul de exprimare, contextul şi conţinutul intuiţiilor - o modalitate 
care să funcţioneze pentru ei în modul cel mai potrivit. Documentarea atentă 
dovedeşte măsura în care procesul de investigare intuitivă aduce revelaţii noi. 
            Însă natura nedezvoltată a intuiţiei tinde să se împotrivească documentării; 
este nevoie de răbdare şi uneori chiar de o voinţă extrem de puternică pentru a ţine 
evidenţa revelaţiilor intuitive, a canalelor intuitive folosite şi a contextelor în care 
au apărut. Am sugerat mai deveme că cercetătorii intuitivi ar trebui să folosească 
ceea ce eu numesc o „Grilă de proces pentru codificarea intuiţiilor“ (Anderson, 
2000), pentru a documenta modurile senzoriale în care s-ar putea manifesta intuiţia. 
Pe baza unor observaţii clinice asupra „transmisiilor“ (channels) intuitive făcute de 
Arnold Mindell (1982), grila de proces este o grilă simplă, care conţine următoarele 
coloane: data, canal intuitiv vizual, canal intuitiv auditiv, canal intuitiv 
proprioceptiv, canal intuitiv kinestezic, canale intuitive combinate, detalii 
referitoare la context şi conţinutul intuiţiei. Intuiţiile se înregistrează cronologic în 
grilă. Însă uneori, aptitudinile cognitive necesare pentru folosirea grilei de proces 
întrerup starea mentală calmă care este adesea atât de benefică pentru intuiţie. De 
exemplu, cercetătoarea Sharon Hoffman (2003, 2004) nu reuşea să folosească grila 
de proces, considerând că aceasta o disturbă prea mult. În loc de asta, ea şi-a 
stabilit intenţia de a fi martoră şi de a îşi aminti procesul intuitiv după ce a avut loc 
şi a-şi înregistra revelaţiile, contextul, modul de exprimare şi procesul după 
eveniment.  
 
 
Cinci cicluri de interpretare hermeneutică  
  
 Investigaţia intuitivă este un proces de cercetare hermeneutică, ce necesită 
cel puţin cinci cicluri succesive de interpretare. În ciclul 1, cercetătorul intuitiv 
clarifică şi implică o temă de cercetare, cu ajutorul dialogului imaginar descris mai 
jos. În ciclul 2, cercetătorul reflectează asupra propriului mod de a înţelege tema, în 
lumina unor texte găsite în literatura existentă şi referitoare la temă - şi pregăteşte o 
listă de „filtre“ de interpretare preliminare, care reflectă – cât mai puţin ambiguu cu
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putinţă – modul în care cercetătorul înţelege tema. Aceste filtre din ciclul 2 descriu 
modul în care cercetătorul înţelege tema de cercetare înainte de colectarea datelor 
iniţiale. În acest capitol sunt prezentate mai multe exemple de astfel de filtre. În 
ciclul 3, cercetătorul adună date originale şi le rezumă în relatări descriptive, în 
analize de conţinut sau în portrete ale participanţilor la cercetare. În ciclul 4, 
cercetătorul prezintă un set final de filtre de interpretare, care s-au transformat în 
urma lucrului personal cu datele originale adunate în ciclul 3. În ciclul 5, 
cercetătorul integrează filtrele din ciclul 4 alături de ideile din literatura empirică şi 
teoretică parcursă la începutul studiului şi cu alte lucrări care devin relevante pe 
parcurs - aşa cum se obişnuieşte în secţiunea de Discuţii a oricărui raport de 
cercetare. 
 În hermeneutică, în mod convenţional, ciclul hermeneutic de interpretare 
implică un arc înainte şi înapoi (e.g., Packer & Addison, 1989). Ciclurile 1 şi 2 ale 
investigaţiei intuitive reprezintă arcul înainte, în procesul de identificare a temei şi 
de clarificare a modului preliminar de a o înţelege. Ciclurile 3, 4 şi 5 reprezintă 
arcul înapoi, într-un proces de transformare a modului preliminar de înţelegere, 
prin modul de a înţelege al altora. Numărul ciclurilor de interpretare poate creşte, 
dacă cercetătorul doreşte să completeze cercetarea cu grupuri de rezonanţă, aşa 
cum este descris mai jos, în acest articol. Fiecare ciclu iterativ schimbă, rafinează şi 
amplifică interpretarea pe care cercetătorul o dă experienţei studiate. Fiecare ciclu 
conţine atât date interne, cunoscute doar de cercetător, cât şi date care pot fi 
verificate din exterior. 
 Pentru că, în investigaţia intuitivă, interpretarea se structurează în faze pe 
spirală, nu este întotdeauna clar unde e cel mai bine să prezentăm ciclurile iterative 
ale investigaţiei intuitive într-un raport obişnuit de cercetare. Ca stil de scriere, 
raportul ştiinţific urmează un proces linear. Deşi mă îndoiesc că proiectele de 
cercetare sunt aşa de lineare şi de ordonate, folosirea unui stil diferit de scriere a 
raportului în cazul investigaţiei intuitive ar putea să creeze confuzie în rândurile 
cititorilor. Astfel, cercetătorii au ales să se adapteze la aceste uzanţe şi să 
experimenteze, de-a lungul anilor, cu diferite amplasări ale ciclurilor. În general 
vorbind, cel mai bine este să plasăm ciclul 1 şi o prezentare clară a temei de 
cercetare la sfârşitul secţiunii „Trecere în revistă a literaturii existente“ sau 
„Metode“. Logic, am putea să plasăm ciclul 1 la sfârşitul unei Introduceri, dar nu 
am văzut niciodată un ciclu 1 care să fie suficient de scurt pentru a putea fi plasat 
în acest loc. Rezultatele ciclului 2 pot urma după ciclul 1, în secţiunea „Trecere în 
revistă a literaturii existente“, sau pot apărea la începutul secţiunii de „Rezultate“. 
Filtrele de interpretare pentru ciclul 2 se pot folosi ca structură organizaţională 
pentru „Trecerea în revistă a literaturii existente“, dacă ele au fost elaborate 
complet mai devreme, în decursul cercetării. Ciclul 3 se raportează întotdeauna la 
secţiunea „Rezultate“. Dacă raportul de la ciclul 2 este lung – aşa cum se întâmplă 
deseori – ciclurile 2 şi 3 se pot raporta ca secţiuni separate de Rezultate. Ciclurile 4 
şi 5 se raportează întotdeauna la secţiunea „Discuţii“, punându-se astfel în valoare 
natura interpretativă a ciclurilor 4 şi 5. Acestea sunt îndrumări generale, bazate pe 
experienţă. Indiferent unde se plasează ciclurile în raportul de cercetare,
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cercetătorii trebuie să identifice fiecare ciclu cu titluri denumind ciclul iterativ 
respectiv, astfel ca acestea să poată fi identificate clar, la rândul lor, de cititorii care 
nu sunt familiarizaţi cu cerinţele investigaţiei intuitive. Propunerile de cercetare ar 
trebui să includă o prezentare a ciclului 1, împreună cu o prezentare clară a temei 
de cercetare în secţiunea „Trecere în revistă a literaturii existente“ sau „Metode“. 
Dacă ciclul 2 este complet, filtrele preliminare de interpretare pentru ciclul 2 se pot 
prezenta la „Trecerea în revistă a literaturii existente“ sau ca o secţiune de 
„Rezultate preliminare“, într-o propunere de cercetare. 
 Un număr recent al The Humanistic Psychologist abordează şi actualizează 
investigaţia intuitivă ca metodă hermeneutică de cercetare în ştiinţele umaniste. 
Acest număr conţine exemple de investigaţii intuitive bazate pe cercetări în 
programe de doctorat, ale cercetătorilor Cortney Phelon (2004), Jay Dufrechou 
(2004), Sharon Hoffman (2004) şi Vipassana Esbjörn-Hargens (2004). Aceste 
exemple prezintă un stil de scriere a raportului simplificat pentru investigaţia 
intuitivă, potrivit pentru publicarea în reviste. 
 
Ciclul 1: Clarificarea şi implicarea unei teme de cercetare 
 Într-o cercetare obişnuită, cercetătorul alege de obicei, o temă de cercetare 
pe baza cercetărilor actuale într-un domeniu de specializare academică şi de interes 
ştiinţific. Însă în cazul investigaţiei intuitive, cercetătorul începe prin a selecta un 
text sau o imagine care atrage sau solicită în mod repetat atenţia cercetătorului 
intuitiv şi care are legătură cu domeniul de interes al acestuia, într-un mod general 
şi – adesea – obscur şi ascuns. Textul sau imaginea aleasă devine „partenerul de 
dialog“ extern al cercetătorului în ciclul 1, pentru (a) a îl ajuta pe cercetător să 
clarifice o temă de cercetare, (b) a înţelege mai multe despre propriile sale procese 
intuitive, (c) a activa o intenţie de a folosi intuiţia pe parcursul cercetării şi (d) a 
indica modurile unice în care s-ar putea prezenta intuiţia în decursul unui anumit 
proiect de cercetare. Chiar şi în cazurile în care partenerul de dialog pare imaginar 
sau intern, cred că este cel mai bine pentru cercetător să identifice un simbol sau o 
imagine exterioară, care să sprijine o expresie către exterior a acestor schimburi. 
 Deşi cercetătorii pe care îi atrage folosirea investigaţiei intuitive tind să 
aibă un stil personal intuitiv, investigaţia intuitivă poate fi extrem de utilă 
cercetătorilor care, după temperament, preferă gândirea analitică. Pentru „tipul 
gânditor“, folosirea investigaţiei intuitive poate (a) să încurajeze revelaţiile 
intuitive cu privire la anumite teme, (b) să lărgească modurile de cunoaştere ale 
cercetătorului şi (c) să încurajeze jocul şi încântarea, în procesul de cercetare. 
Oricare ar fi nivelul lor de aptitudini, cercetătorii care folosesc această metodă, în 
mod inevitabil, îşi rafinează aptitudinile intuitive în cursul unei investigaţii 
intuitive. 
 Când predau investigaţia intuitivă, încep primul curs cu un exerciţiu de 
experienţă, pentru a îmi ajuta studenţii la doctorat să găsească un text sau o 
imagine care să le direcţioneze atenţia către temele de cercetare care îi interesează.  
Studenţii sunt adesea surprinşi de ceea ce se întâmplă în timpul acestor exerciţii de 
experienţă. De exemplu, într-un studiu asupra extazului la misticii creştini, Susan
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Carlock (2003) a fost surprinsă să vadă apariţia în imaginaţia ei, la ciclul 1, a unei 
imagini vizuale a statuii Pieta de Michelangelo. Ulterior, în decursul cercetării, ea a 
descoperit că elementul suferinţei era esenţial pentru a înţelege extazul în rândul 
misticilor creştini. Printre textele şi imaginile din ciclul 1 s-au numărat fotografii, 
tablouri, simboluri, sculpturi, versuri de cântece, înregistrări, poeme, texte sacre 
sau scripturi, conversaţii din vise, „vise cu ochii deschişi“ repetitive, imagini de 
vis, notiţe din jurnal, senzaţii corporale, idei sau imagini recurente sau înregistrări 
ale unor experienţe transformatoare personale care au legătură directă cu tema 
studiată.  
 
Ciclul 2: Elaborarea filtrelor preliminare 
 În ciclul 2, cercetătorului intuitiv i se cere să îşi prezinte valorile şi 
presupunerile personale cu privire la tema de cercetare, ca filtre preliminare, 
înainte de colectarea datelor originale. La identificarea filtrelor preliminare, 
cercetătorul – şi, în cele din urmă, cititorul raportului final de cercetare - poate 
evalua cursul schimbării şi al transformării care urmează în ciclurile 3, 4 şi 5. Iar şi 
iar, cercetătorii care mă contactează personal în legătură cu investigaţia intuitivă 
(pentru că le place, presupun) exclamă, cu o notă de neîncredere, că „E aşa de 
cinstită!“.  
 În ciclul 2, cercetătorul re-implică tema de cercetare, prin activităţi 
dialectice menite să ajute cercetătorul să discearnă valorile şi presupunerile pe care 
le aduc cu ei în temă, de la bun început. De obicei, ciclul 2 se face în acelaşi timp 
cu parcurgerea literaturii care are legătură cu o anumită temă. Progresul dialectic 
dă cercetătorului informaţii care stimulează discernământul şi auto-analiza. 
Cercetătorii intuitivi sunt adesea surprinşi de ceea ce află despre temă - şi chiar 
despre ei înşişi - în cadrul acestui proces. Sincer, dacă cercetătorii nu sunt surprinşi 
de ceea ce află, mă întreb dacă într-adevăr, sunt implicaţi într-un dialog sincer.  
 Acest proces dialectic se poate desfăşura atât în moduri introspective, cât şi 
în moduri expresive. Până acum, cercetătorii care au ales ca metodă investigaţia 
intuitivă tind să folosească stiluri de personalităţi introvertite, introspective. Cum şi 
eu împărtăşesc acest stil de personalitate, am elaborat cu uşurinţă proceduri pentru 
ciclul 2, care valorifică reflecţiile mele personale. Cercetătorii se angajează în 
reflecţii dialectice cu texte care au legătură directă cu tema de cercetare şi notează 
revelaţiile într-un jurnal sau într-un portofoliu, cam la fel ca şi la ciclul 1. 
 Însă – şi din fericire – investigaţia intuitivă nu este numai pentru 
introvertiţi ca mine. Chiar şi eu descopăr revelaţii prin conversaţii cu alţii şi prin 
activităţi legate de tema mea de cercetare. Conversaţiile de grup cu oameni care 
împărtăşesc preocupări comune şi care pun întrebări pe care eu nu le stimulez 
conştient sunt deosebit de informative. Cum predau la o instituţie de învăţământ 
superior, aceste conversaţii se produc, de obicei, cu studenţii şi cu colegii. O altă 
cercetătoare intuitivă, Sharon Hoffman (2003, 2004), nu reuşea deloc să articuleze 
filtrele de interpretare. Într-un sfârşit, a cerut unui prieten apropiat să o 
intervieveze, a înregistrat interviul şi a extras cu uşurinţă filtrele după aceea.
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 Astfel, deşi dialogul angajat cu textele este procedura cea mai dezvoltată la 
ora actuală, aş dori să încurajez viitorii cercetători intuitivi să ia în considerare şi 
procese sociale mai implicate, în cadrul ciclului 2. De exemplu, clarificarea 
valorilor şi presupunerilor personale referitoare la o temă se poate face şi prin 
psihodramă sau prin implicarea în acţiuni sociale care au legătură directă cu tema. 
O altă opţiune poate fi o serie de interviuri incisive, în care cercetătorul să fie 
intervievat de alţii, care au cunoştinţe deosebite în legătură cu tema respectivă. 
Acum există proceduri de intervievare excelente, în domeniul metodelor de 
cercetare calitativă. În special procedurile aferente investigaţiilor bazate pe focus 
grupuri (e.g., Fern, 2001; Morgan, 1988, 1993; Stewart & Shamdasani, 1990) sau 
investigaţiei prin acţiune (e.g., Fisher, Rooke, & Torbert, 2000; Reason, 1988, 
1994) se pot adapta cu uşurinţă în acest scop. Abordarea prin dialog (Halling, 
Leifer, & Rowe, 2005) şi investigaţia dialogică a revelaţiilor (O’Fallon & Kramer, 
1998) sunt două abordări de cercetare recente care valorifică dialogul, ca sursă de 
informaţii pe o temă. Oricare ar fi activităţile dialectice alese, desigur, acestea 
trebuie înregistrate. Apoi, cercetătorul foloseşte aceste „texte“ ca bază, pentru a 
genera filtrele preliminare din ciclul 2. 
 Alegerea textelor potrivite la ciclul 2 necesită o pregătire mai studiată 
decât identificarea unui text sau a unei imagini pentru ciclul 1. Pentru alegerea 
textelor potrivite, trebuie să fiţi deja familiarizat pe larg cu textele teoretice, 
empirice, literare sau istorice care au legătură cu tema dumneavoastră de cercetare. 
Un lucru care este specific, în legătură cu textele potrivite din ciclul 2, este 
includerea textelor literare sau istorice care au legătură directă cu tema. De 
exemplu, în studiul lui Susan Carlock (2003) asupra extazului adevărat la misticii 
creştini, Carlock a reflectat asupra scrierilor şi vieţilor a patru mistici creştini. Ea a 
ales, în special, să studieze texte scrise de misticii creştini care îndeplineau trei 
criterii: (a) misticii erau descrişi de contemporani ca emanând extaz, (b) misticii au 
scris despre experienţa lor extatică şi (c) scrierile acestora erau disponibile în limba 
engleză. Cei patru mistici aleşi pentru ciclul 2 au fost Francis de Assisi, Claire de 
Assisi, Mechthild de Magdeburg şi Fratele Laurenţiu. Ulterior, în ciclul 3, 
cercetătoarea a ales alte texte, de alţi mistici creştini documentaţi istoric. Ea a 
folosit aceste texte istorice, pentru că sentimentul ei era că textele contemporane, 
inclusiv interviurile, nu ar oferi perspectiva profundă pe care o dorea pentru studiul 
ei. Într-un studiu cu privire la prezenţa vindecătoare la un psihoterapeut, Cortney 
Phelon (2001, 2004) a ales pentru ciclul 2 o varietate de texte teoretice şi empirice 
care descriau „prezenţa“. Printre aceste texte s-au numărat scrierile filosofice ale 
unor fenomenologi europeni, discursurile spirituale ale unor învăţători zen budişti, 
scrierile clinice ale unor psihoterapeuţi specialişti în terapie existenţială şi 
transpersonală şi concluziile unor cercetări în domeniul nursingului şi al îngrijirii 
pastorale, care descriau dimensiuni ale „prezenţei“ în îngrijirea pacienţilor şi în 
contextul consilierii pastorale. Din această gamă largă de surse, cercetătoarea a ales 
texte care ofereau (a) o perspectivă novatoare asupra „prezenţei“ vindecătoare, (b) 
varietate şi (c) care comunicau clar „prezenţa“.
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 În cercetarea intuitivă, filtrele sunt atât un mod de a vedea o temă, cât şi 
ceea ce se vede. Cu toţii „purtăm“ uneori ochelari cu filtre. De obicei, adesea în 
numele unei funcţionări sănătoase, nu suntem conştienţi sau ignorăm multele 
moduri în care obiceiurile, istoriile, biologia şi cultura ne modelează felul în care 
percepem şi înţelegem lumea. În investigaţia intuitivă, cercetătorul încearcă să 
discearnă şi să recunoască aceste filtre, pe cât mai bine îi stă în putinţă, legându-le 
cu tema de cercetare. Multe din valorile şi presupunerile noastre sunt atât de 
profund încastrate în biologia, în personalitatea şi în cultura noastră, încât 
identificarea lor este aproape imposibilă. Ele sunt o parte din ideologia noastră 
inconştientă, aşa cum aspecte ale rasismului şi sexismului erau „inconştiente“ în 
Occident, în prima parte a secolului 20. Identificarea unei singure valori sau 
presupuneri necesită un feedback de contrast, care să asigure suficientă „fricţiune“ 
creatoare pentru a se putea produce un proces de discernământ în stare conştientă. 
 În investigaţia intuitivă, articularea filtrelor nu intenţionează să le identifice 
şi să le izoleze, pentru a nu influenţa procesul de cercetare – adică, să le dea la o 
parte. Mai degrabă, metoda este una puternic hermeneutică şi personală. Filtrele nu 
sunt îndepărtate din procesul de cercetare, în efortul de a fi „obiectivi“. Filtrele se 
identifică pentru a putea fi rafinate în decursul cercetării. La articularea filtrelor 
preliminare, cercetătorul intuitiv pune filtrele preliminare sub lumina unei analize 
complete şi le invită să se transforme, să fie revizuite, îndepărtate, amplificate şi 
rafinate, pe măsură ce sunt parcurse ciclurile de interpretare. 
 Am ales cuvântul „filtre“ pentru a descrie acest proces, pe baza experienţei 
mele de lucru cu microscopul, într-un laborator de citologie umană, în practica mea 
ca student, la vârsta de 20 de ani. Am fost uimită de nivelurile de organizare pe 
care le dezvăluiau pe o singură lamelă de preparat. Dezvăluiam „lumi“ întregi prin 
simpla schimbare a lentilelor de microscop. Nici înainte şi nici de atunci încoace nu 
am mai trăit atât de visceral natura realităţii care scapă percepţiei mele obişnuite. 
Nivelul meu obişnuit de înţelegere a fost spulberat. Pe loc mi-am dat seama că ceea 
ce văd şi ceea ce înţeleg este extrem de limitat de cine sunt eu din punct de vedere 
biologic, intelectual, istoric şi cultural. Această revelaţie te umileşte şi te bântuie 
întotdeauna. Ea mă împinge şi să folosesc cuvinte de provenienţă optică pentru a 
descrie presupunerile structurale şi perceptuale pe care se fixează ceea ce vedem şi 
înţelegem. Însă intenţia investigaţiei intuitive nu este să favorizeze percepţia 
vizuală, prin folosirea acestor cuvinte pentru a semnala limitele cunoaşterii 
omeneşti.  
 Pur şi simplu, investigaţia intuitivă este suficient de curajoasă, încât să 
provoace însăşi noţiunea de obiectivitate. Noţiunea de obiectivitate face parte din 
ideologia inconşientă a culturii occidentale. Vestea cea bună – sau vestea cea rea, 
depinde din ce punct de vedere priveşti – este că ceea ce ştim depinde de punctul 
nostru de vedere sau de unghiul de percepţie. Recent, comunităţi mici de gândire, 
cum ar fi filosofia fenomenologică, budismul şi anumite domenii ale fizicii, au pus 
la îndoială noţiunea obiectivităţii obişnuite. 
  După ceea ce pare adesea ca o lungă perioadă de reflecţie, în ciclul 2, 
identificarea filtrelor preliminare, de obicei, este uşoară şi rapidă, mai
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asemănătoare cu un brainstorming, decât cu un proces formal. La un moment dat, 
cercetătorul simte pur şi simplu, când a citit şi studiat destule texte. Se elaborează o 
listă cu filtrele posibile.  
 Stilurile intuitive şi intelectuale sunt mai variate decât se recunoaşte în 
general, astfel că modurile în care cercetătorii intuitivi generează această listă 
iniţială de filtre variază mult. Tendinţa mea este să fac un brainstorming şi să le 
schiţez pe hârtie cu cuvinte cheie, până ce simt că lista este completă. Apoi revin şi 
le sortez, le organizez şi le reformulez, astfel încât ele să poată fi înţelese de alţii. 
Am studenţi care „văd“ filtrele ca scene sau tablouri în vise, atât în ciclul 2, cât şi 
ulterior, în ciclul 4. Uneori, lista iniţială de filtre este destul de lungă şi are tendinţa 
să includă tot ce simte şi crede cercetătorul că este important în legătură cu tema, 
fără nici o încercare de a stabili priorităţi. Expresia obişnuită, „tot, cu căţel, cu 
purcel“ se potriveşte bine acestei experienţe. După generarea listei iniţiale, 
cercetătorul trebuie să o revadă şi să o aranjeze în ordinea priorităţilor, pentru a 
identifica modele sau nuclee de idei. Printr-un proces de combinare, reorganizare şi 
identificare a modelelor care apar, lista de filtre se scurtează, de obicei, la mai puţin 
de o duzină. Cercetătorul îşi prezintă modul în care înţelege tema sub forma unor 
filtre preliminare, la sfârşitul ciclului 2. 
 Până acum, la încurajarea mea, cei mai mulţi dintre cercetătorii intuitivi au 
generat şi au prezentat filtrele preliminare ale ciclului 2 şi filtrele finale din ciclul 4 
ca pe liste, astfel încât comunicarea să fie simplă şi uşoară. Cum listele par lineare 
şi convenţionale, Sharon Hoffman (2003, 2004) şi Aurora Hill (2005) au inclus şi 
prezentări simbolice şi grafice ale filtrelor, care invită cercetătorii să aprecieze 
dimensiunile inter-relaţionale implicite dintre filtre. Încurajez viitorii cercetători 
intuitivi să studieze o varietate de moduri potrivite din punct de vedere literar, 
grafic şi tehnologic pentru prezentare, pentru a putea transmite o formă de 
înţelegere mai holistică şi mai adecvată părţii drepte a creierului, atunci când este 
cazul. 

Iată două exemple de filtre din ciclul 2, care ar putea clarifica procesul. În 
studiul asupra extazului, citat mai devreme, Carlock a descoperit iniţial 33 de filtre. 
După o perioadă de odihnă şi de retragere a atenţiei de la aceste scrieri, Carlock a 
sintetizat lista de 33 de filtre la 6, ca listă finală la ciclul 2: (a) interiorizarea 
sărăciei prin renunţarea la plăcerile lumii; (b) imitarea vieţii lui Christos şi a 
personajului Iisus; (c) dorinţa de a se abandona pe sine lui Dumnezeu; (d) iubirea 
lui Dumnezeu, doar de dragul lui Dumnezeu; (e) dorinţa prezenţei directe a lui 
Dumnezeu şi (f) deschiderea faţă de iubirea lui Dumnezeu, chiar şi în absenţa 
aparentă a acestuia. Pentru a studia natura ca inspiraţie în expresia artistică, 
Catherine Manos (2005) a intervievat femei artiste contemporane, a căror expresie 
artistică este generată de o legătură continuă cu mediul înconjurător. „Textele“ pe 
care le-a folosit pentru a elabora filtrele din ciclul 2 au fost arta şi scrierile a două 
artiste „ale naturii“, anume Hildegard von Bingen şi Georgia O’Keeffe. După ce a 
vizionat colecţiile de muzeu ale lucrărilor acestora şi a studiat săptămânal arta 
artistelor vreme de mai multe luni, Manos a identificat 15 filtre preliminare. Printre 
acestea se numără următoarele: (a) artiştii care lucrează cu natura sunt sensibilizaţi
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la fluxuri şi nuanţe care adesea trec neobservate în natură; (b) sensibilitatea faţă de 
lumea naturală creşte cu timpul petrecut în natură atunci când artistul lucrează la o 
operă de artă; (c) artiştii care lucrează cu natura sunt conştienţi de simulacre, 
aspecte ale naturii care par să aibă caracteristici umane sau animale; şi (d) viaţa 
spirituală a artiştilor şi creativitatea acestora sunt în strânsă legătură şi se amplifică 
una pe alta. 

 
Ciclul 3: Adunarea datelor şi pregătirea rapoartelor sumare 

În această fază, cercetătorul (a) identifică cele mai bune surse de date 
pentru tema de cercetare, (b) elaborează criterii pentru selectarea informatorilor în 
cercetare sau pentru selectarea documentelor istorice, empirice sau literare 
existente, (c) adună datele şi (d) apoi pregăteşte rapoartele sumare, într-o manieră 
cât mai descriptivă cu putinţă. Adesea avem la dispoziţie foarte multe date 
calitative şi cantitative, astfel că această alegere esenţială este de multe ori una greu 
de făcut. Cel mai important lucru – datele adunate trebuie să conţină informaţii 
relevante pentru nucleul, pentru esenţa temei de cercetare. Uneori este tentant să 
alegem datele care sunt disponibile în mod convenabil. Vă rog să nu faceţi acest 
lucru. Cum investigaţia intuitivă stimulează un proces în profunzime, alegeţi 
sursele de date care vă vor satisface pasiunea ca cercetător. Dacă respondenţii (sau 
alte surse de date) duc investigaţia într-o direcţie pe care nu aţi anticipat-o, 
investigaţia intuitivă se derulează aşa cum trebuie, descoperind lucruri noi.  

După colectarea datelor, în funcţie de tipul de date adunate, cercetătorul 
organizează şi rezumă datele de cercetare, folosind metode cum ar fi analiza 
tematică de conţinut, rezumate descriptive, portrete (Moustakas, 1990) sau analiza 
statistică obişnuită. Aceste rapoarte sumare permit cercetătorului să revadă şi să 
organizeze datele înainte de etapa de interpretare din Ciclul 4 - şi permit 
cercetătorilor să revadă aceste date într-o formă descriptivă. 

La acest punct din parcursul investigaţiei intuitive ca metodă, cercetătorii 
cei mai intuitivi au ales să adune date empirice originale, sub formă de interviuri 
sau poveşti narative ale unor participanţi care corespund unor anumite criterii. 
Cercetătoarea intuitivă Susan Carlock (2003) a ales însă o serie suplimentară de 
texte mistice în legătură cu extazul pentru acest ciclu 3, mai degrabă decât să adune 
date de la misticii creştini contemporani, datorită profunzimii spirituale a surselor 
literare istorice în legătură cu acest subiect. Mulţi cercetători au încurajat şi 
expresia artistică (Hill, 2005; Hoffman, 2003, 2004; Manos, 2005; Rickards, 2004). 
Nici un cercetător intuitiv nu a adunat doar date cantitative pentru ciclul 3 - deşi, 
teoretic, acest lucru este posibil.  

Printre modurile în care s-au făcut rezumatele de date s-au numărat analiza 
de conţinut a unor poveşti (Dufrechou 2004, Phelon 2001, 2004), transcripturi de 
interviuri editate (Esbjörn-Hargens, 2004, 2005), portrete verbale (Coleman 2000, 
Rickards 2004), portrete verbale puse în context istoric (Carlock, 2003), portrete 
verbale ale artiştilor, însoţite de exemple ilustrative ale artei acestora (Manos, 
2005). Viitorii cercetători intuitivi sunt încurajaţi să citească ei înşişi aceste 
disertaţii, pentru a putea aprecia varietatea procedurilor de recrutare, a tipurilor de
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date calitative adunate, precum şi stilul de prezentare a datelor. În această secţiune 
urmează exemple de caz pe ciclul 3, însă acestea sunt prea scurte pentru a 
reprezenta stilurile unice şi expresive ale cercetătorilor intuitivi citaţi în acest 
capitol. 

Într-un studiu asupra doliului şi altor emoţii profunde ca reacţie la natură, 
Jay P. Dufrechou (2002, 2004) a adunat poveşti de la 40 de participanţi la 
cercetare, în principal prin corespondenţă prin e-mail cu participanţii. Majoritatea 
participanţilor săi au fost recrutaţi prin schimburi de e-mail cu membrii Institutului 
de Ştiinţe Noetice (IONS). Dufrechou a încurajat respondenţii să scrie într-un stil 
menit să descrie experienţe de trăire, „întrupat“, plin de detalii senzoriale, viscerale 
şi kinestezice (Anderson, 2001, 2002a, 2002b). În ciclul 3, cercetătorul a prezentat 
o analiză calitativă tematică a poveştilor şi a prezentat acest rezumat descriptiv al 
datelor, împreună cu citate cuprinzătoare din poveştile participanţilor. Temele 
prezentate au fost doliul de natură ecologică, vindecarea, sentimentul de a fi 
insignifiant, mijloace de existenţă, tânjirea după o legătură senzorială profundă sau 
o armonie cu natura, experienţa divinităţii prin legătura senzorială profundă cu 
natura, conştientizarea rupturii sau a pierderii sursei şi întoarcerea la natură că parte 
integrantă.  

Sharon Hoffman (2003, 2004) a studiat modul de istorisire a poveştii 
personale – ca mod de legătură compasională. Partea de început a studiului a 
implicat colaborarea creativă cu o femeie bolnavă de cancer de sân care a 
împărtăşit povestea existenţei ei. În ciclul 3, povestea femeii a fost prezentată la 95 
de participanţi, într-o expoziţie interactivă de medii combinate din San Francisco, 
California. Expoziţia a prezentat fotografie, poezie, pictură, naraţiune, un mulaj al 
unui sân, o înregistrare audio a povestitorului şi muzică în legătură directă cu 
povestea. Printre caracteristicile esenţiale de design ale expoziţiei s-au numărat (a) 
o intrare ritualică în spaţiu, (b) un spaţiu estetic plăcut, (c) poziţionarea unor staţii 
pentru reflecţie şi exprimare personală a participanţilor, (d) materiale de calitate în 
apropierea muzeului şi (e) ocazia de a se implica fizic cu materialele. Acest din 
urmă punct a cuprins şi ocazia de a încerca pălăriile purtate de povestitor după ce a 
făcut chimioterapie şi şi-a pierdut părul. A fost invitat publicul larg, împreună cu 
prietenii şi cunoştinţele cercetătoarei. Staţiile din apropierea fiecărui exponat 
invitau participanţii să deseneze sau să transmită impresii scrise. După ce părăseau 
zona de expoziţie, participanţii erau rugaţi să completeze un chestionar cu privire la 
expoziţie şi la reacţiile pe care le-au avut. Reacţiile estetice ale cercetătoarei faţă de 
expresiile creatoare ale participanţilor au fost şi ele incluse printre date. 
Rezumatele de date au urmat un stil narativ. 

Într-un studiu cu privire la rolul activităţilor „întunecate“ alese conştient 
asupra dezvoltării psiho-spirituale a femeii, Diane Rickards (2004) a intervievat 
femei irlandeze, franţuzoaice, olandeze, belgiene, poloneze, rusoaice şi americance, 
implicate în activităţi de spionaj în timpul celui de al doilea război mondial. 
Lucrarea s-a născut din interesul cercetătoarei, legat de „înţelegerea naturii 
feminine atribuite în mod tradiţional umbrei feminine din cultura occidentală“, prin 
„poveştile autentice ale unor femei care au lucrat sub acoperire în teritorii inamice“
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(p.iii). Rickard a făcut recrutarea acestor femei – acum având vârste de 80 şi 90 de 
ani – în multe forme: surse de internet, articole de ziar, networking, zvonuri, arhive 
şi contacte militare. Rickards a ales şi a intervievat femei care au corespuns 
următoarelor criterii: (a) au lucrat sub acoperire în teritorii periculoase, în perioada 
celui de al doilea război mondial, pentru un grup de rezistenţă sau/şi o organizaţie 
militară şi (b) erau lucide şi puteau susţine procesul de intervievare. 
Confidenţialitatea s-a respectat cu stricteţe - inclusiv distrugerea propriilor 
însemnări ale cercetătoarei la încheierea investigaţiei. Adunarea datelor a luat 
forma unor interviuri în profunzime, care au inclus adesea pozele, arta sau alte 
expresii personale ale femeilor. Rickards a colectat şi date cantitative demografice 
şi istorice, acolo unde a fost cazul. Rezumatele de date din ciclul 3 ale cercetătoarei 
oferă portrete literare ale fiecărei femei, folosind proceduri din cercetarea 
heuristică (Moustakas, 1990).  
 
Ciclul 4: Transformarea şi rafinarea filtrelor 

Folosind filtrele hermeneutice elaborate în ciclul 2, cercetătorul 
interpretează datele în ordine, pentru a-şi modifica, nega, îndepărta, reorganiza şi 
lărgi propriul mod de a înţelege tema de cercetare. Acest ciclu invită cercetătorii să 
îşi lărgească şi să îşi rafineze modul prealabil de înţelegere a temei, prin 
incorporarea experienţelor altora; el reprezintă rezumatul de constatări al 
cercetătorului, pe baza propriei sale interpretări asupra datelor din ciclul 3. Prin 
compararea filtrelor din ciclul 2 cu cele din ciclul 4, cititorul unei investigaţii 
intuitive poate aprecia modificările şi rafinarea pe care a suferit-o modul de 
înţelegere al cercetătorului, în legătură cu tema de cercetare.  

Pe parcursul investigaţiei intuitive, cea mai importantă caracteristică a 
interpretării datelor sunt „realizările“ intuitive – acele momente de iluminare, când 
datele încep să capete o formă în faţa cercetătorului. Modelele par să se dezvăluie 
singure, cu fiecare set de informaţii. De obicei, eu lucrez cu hârtie şi creion şi 
desenez cercuri mici şi mari – care reprezintă teme sau idei disparate – şi deplasez 
modelele şi schimb relaţiile între cercuri şi dimensiunea cercurilor, ca într-un fel de 
diagramă Venn mobilă. Cunosc alţi cercetători, care lucrează mai verbal – pun 
laolaltă idei într-o serie de teme inter-relaţionate, de poveşti, secvenţe sau 
caracteristici ireductibile ale experienţei studiate. Acest proces de interpretare poate 
să dureze mai multe zile sau săptămâni, cu perioade de odihnă sau de incubare între 
sesiunile de lucru.  

Comunicarea filtrelor trebuie să fie clară şi precisă şi necesită o mare doză 
de discernământ intelectual şi cognitiv. Mulţi cercetători intuitivi excelează în 
explorarea proceselor inconştiente şi intuitive, dar găsesc articularea cognitivă a 
filtrelor de la ciclul 4 dificilă. Cea mai bună sugestie pe care o am, în acest sens, 
este pur şi simplu să vă acordaţi suficient timp şi să permiteţi revelaţiilor intuitive 
să se integreze într-o expresie clară, fără a forţa voit procesul. 
 Aici, poate mai mult decât în oricare altul dintre ciclurile investigaţiei 
intuitive, familiaritatea cercetătorului cu propriul său stil intuitiv este cheia reuşitei 
ciclului 4. Cunoscând modul în care funcţionează procesul nostru intuitiv, este mai
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uşor să cultivăm şi să stimulăm revelaţiile intuitive. Sunt atât de impresionată de 
varietatea de stiluri intuitive, încât uneori am sentimentul că există tot atâtea stiluri 
intuitive câţi oameni există. Stilul intuitiv pare să depindă de personalitatea şi de 
povestea noastră unică - şi adesea, de ceea ce credem că sunt cele mai proaste 
calităţi ale noastre. De exemplu, sensibilitatea mea extremă la modificările 
modelelor de comunicare în grupuri mă face un bun psiholog social. Am studenţi 
care sunt atât de sensibili din punct de vedere emoţional, încât sunt remarcabil de 
versaţi în diagnosticarea clinică sau în observarea semnelor non-verbale, în 
comparaţie cu alţii. Într-o secţiune anterioară a acestui capitol, intitulată „Ce este 
intuiţia?“, am identificat şase moduri de intuiţie.  

Urmează trei exemple de filtre din ciclul 4, din investigaţii intuitive 
recente: 

Becky Coleman (2000) a studiat procesul de vindecare a obezităţii la 6 
femei supraponderale, inclusiv ea însăşi - ca cercetător şi ca participant. Toate 
femeile şi-au perceput problemele cu alimentaţia şi greutatea, ca mersul pe „linia 
subţire dintre susţinerea unei păreri pozitive necondiţionate faţă de sine şi onorarea 
propriei lor nevoi sănătoase pentru schimbare“ (p.2). Interpretarea finală pe care 
Coleman (2000) a dat-o discuţiilor cu femeile a dezvăluit şase filtre, care 
caracterizau relaţia femeilor cu dimensiunea corporală, greutatea şi constituţia 
corectă. Ea a raportat aceste interpretări împreună cu citate consistente şi expresii 
creatoare provenite de la participante. Mai jos, câte un citat de la una dintre 
participante sau o descriere a lui Coleman însoţeşte fiecare filtru: 

1. Motivaţia pentru schimbare. „Îmi fac timpul de care este nevoie ca să am 
grijă de mine ... Ideea nu e să pierd în greutate, ci să îmi fac corpul sănătos 
şi să îl las să îşi găsească propria greutate, în timpul de care are nevoie (p. 
155)“. 

2. Înţelepciunea spaţiului. „Povestea Tarei a inclus [simboluri şi imagini] 
referitoare la energia ei mare de 'a ocupa spaţiul', în situaţii foarte 
ameninţătoare ca şi copil.“ (p. 189).  

3. Învăţare şi cunoaştere. Pentru descoperirea unei dimensiuni corporale 
„corecte“, femeile din acest studiu şi-au incorporat propriile moduri de 
cunoaştere, inclusiv proprietatea asupra experienţei lor legate de obezitate, 
o simpatie cu „separarea“ culturală între „trup şi minte la fete şi la femei“, 
recunoaşterea „dimensiunii corporale corecte“ suprapusă peste cunoaşterea 
nevoilor proprii şi cunoaşterea în colaborare (pp. 195, 221-228).  

4. Iubirea ca putere. „Ceea ce este cu adevărat important pentru mine... este 
ca [un plan comercial de regim alimentar] să vină din regulile masculine şi 
să îmi fie exterior, să fie în afara mea. Când îmi stabilesc limita din 
interior, lucrul se leagă de inimă“ (p.233).   

5. Chemarea de a diferenţia şi de a accepta tensiunile legate de creşterea 
personală. „Am trecut prin propriul meu proces de a judeca [metodele de 
pierdere în greutate ale altor femei] ... înainte ... am înţeles că avem cu 
toatele propriile noastre moduri.“ (p. 257)
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6. Căutarea sensului. „[Marion Woodman] a fost una dintre primele autoare 

pe care le-am citit, care nu vedea greutatea corporală ca pe o chestiune de 
calorii, genul de numărat caloriile...“ (p.277). 
Aurora Hill (2005) a folosit investigaţia intuitivă pentru a studia experienţa 

bucuriei, aşa cum şi-o aminteau femeile, într-un grup de 12 femei indiene 
americane. Sprijinită de conducătoarea tribului, Bunica Doris Riverbird, Hill a 
invitat femeile de pe Insula Ţestoasei Chautauqua şi din Naţia Orientală Lenape din 
Pennsylvania la un ritual de rememorare şi povestire a bucuriei. Într-un cerc de 
ceremonie, femeile şi-au spus şi şi-au împărtăşit amintirile legate de bucurie. 
Ritualul a fost înregistrat şi transcris. Hill şi-a bazat filtrele din ciclul 4 pe 
transcripturile evenimentului şi pe un interviu independent cu un grefier 
profesionist. Filtrele identificate de Hill pentru ciclul 4 descriau bucuria ca pe o 
experienţă cu faţete multiple, adesea ca un eveniment sau o stare de a fi, însoţită de 
sentimente puternice. Caracteristicile bucuriei erau (a) o calitate de adevăr, 
exprimată în prezenţa bunătăţii şi a frumuseţii; (b) o calitate misterioasă, exprimată 
printr-un simţ a ceea ce este magic, trecător şi eluziv; (c) o calitate somatică, 
exprimată printre femei în limbaj proprioceptiv şi kinestezic; (d) o calitate pozitivă, 
exprimată ca şi recunoştinţă şi apreciere; (e) o calitate spirituală exprimată prin 
învăţături şi practici ale indienilor americani; (f) o calitate care afirmă viaţa, 
exprimată printr-un sentiment de acceptare necondiţionată şi de binecuvântare; (g) 
o calitate de co-creaţie, exprimată prin viaţa împreună în comunitate; (h) energie şi 
„prezenţă“; (i) conştienţa unei pierderi, atunci când bucuria nu este prezentă în 
viaţa lor; (j) o gamă şi o varietate de stări de conştiinţă; (k) asociaţii specifice 
legate de timp şi spaţiu; şi (l) o asociere puternică cu lumina, în multiplele ei 
nuanţe. 

Pentru că este atât de important să identificăm clar gradul de schimbare în 
ceea ce priveşte perspectiva cercetătorului, între filtrele din ciclul 2 şi cele din 
ciclul 4, Vipassana Esbjörn-Hargens (2003, 2004) a elaborat trei categorii, pentru a 
îşi prezenta filtrele din ciclul 4: filtre noi, schimbarea, filtre iniţiale. Filtrele noi 
înseamnă realizări, înţelegeri care sunt total noi şi neaşteptate; schimbarea 
înseamnă o progresie semnificativă, prin schimbare, de la filtrele prezentate în 
ciclul 2; iar filtrele iniţiale („filtrele-sămânţă“) înseamnă filtrele care apăreau la 
nivel incipient în filtrele ciclului 2, dar se nuanţează şi se dezvoltă mult în cursul 
investigaţiei intuitive. Această formulare în trei categorii pentru prezentarea 
filtrelor la ciclul 4 permite cititorului să economisească timpul şi efortul necesare 
pentru a face el însuşi comparaţiile profunde între filtrele de la ciclul 2 şi cele de la 
ciclul 4. Esbjörn-Hargens a identificat patru filtre noi: (a) experienţele din 
copilărie, de la viziuni la traumatisme, servesc drept catalizatori pentru 
sensibilitatea spirituală a corpului; (b) corpul serveşte drept barometru în care 
intuiţiile trec în plan fizic; (c) transformarea corpului apare la nivel celular; şi (d) 
întruparea este o alegere deliberată. Filtrele ei de schimbare au cuprins 
„interpretarea ei centrală“ că femeile care se dedică unei căi spirituale tind să treacă 
printr-un proces de „dez-identificare“ şi de „re-identificare“ cu corpul. Două filtre
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de schimbare suplimentare au fost următoarele: (a) sexualitatea este o parte 
integrantă a întrupării şi (b) aducerea spiritului în materie, în mod intenţionat. Cele 
şase filtre-sămânţă ale cercetătoarei au fost: (a) maturizarea spirituală cuprinde o 
trezire energetică a corpului; (b) graniţele – între mine şi tine, între lume şi sine – 
sunt trăite ca permeabile; (c) auto-referinţa sau conştienţa „eu-lui“ este fluidă şi 
flexibilă, nefiind fixată în corp; (d) contemplarea morţii aduce în atenţie caracterul 
imediat al vieţii; (e) femeile sunt învăţători naturali de întrupare conştientă; (f) 
investigarea relaţiei între corp şi spirit aprofundează şi însufleţeşte experienţa de 
existenţei întrupate. 
 
Ciclul 5: Integrarea concluziilor şi trecerea în revistă a literaturii 

În ciclul 5, cercetătorul intuitiv face un pas înapoi şi se depărtează de 
întregul proces de cercetare de până acum, luând în considerare din nou toate 
aspectele studiului, ca şi cum ar face un cerc hermeneutic mai mare în jurul 
cercului hermeneutic prescris de arcurile dus-întors ale studiului. Într-un studiu 
empiric obişnuit, cercetătorul revine întotdeauna la trecerea în revistă a literaturii, 
efectuată înainte de colectarea datelor - şi reevaluează această bibliografie teoretică 
şi empirică în lumina rezultatelor şi invers. Arcul integrator final al investigaţiei 
intuitive este încă şi mai dificil. Nu numai că cercetătorul trebuie să reevalueze 
literatura în lumina rezultatelor studiului, dar trebuie şi să evalueze eficacitatea 
procesului de interpretare al celor cinci cicluri. Cu alte cuvinte, cercetătorul trebuie 
să determine ce anume are valoare cu privire la studiu şi ce nu, sortând activele şi 
pasivele ciclurilor de interpretare şi determinând ce se poate spune acum, despre 
tema de cercetare – inclusiv ceea ce simte cercetătorul că încă nu este dezvăluit. 
Pentru că interpretarea finală a unui studiu este importantă în orice proiect de 
cercetare, date fiind tendinţele pozitivismului, cercetarea obişnuită tinde să 
sublinieze rezultatele, mai mult decât secţiunea de discuţii a unui raport de 
cercetare. În investigaţia intuitivă, interpretarea finală a cercetătorului este decisivă. 

 
Dificultăţi şi caracteristici ale investigaţiei intuitive 
  
 Nu este uşor să faci investigaţie intuitivă şi să o faci bine. Pe lângă 
cerinţele legate de analiza în profunzime, investigaţia intuitivă necesită o 
perspectivă post-modernă, care nu este uşor de obţinut în contextul sensibilităţilor 
pozitiviste, încă atât de vast răspândite în ştiinţele umaniste. Cercetătorii intuitivi 
trebuie să gândească neconvenţional şi creator - şi să lucreze adesea independent. 
Baza şi procedurile hermeneutice ale investigaţiei intuitive dezvăluie o realitate a 
lumii în flux, mutabilă, provocând astfel noţiunile convenţionale ale unei viziuni 
statice a lumii, care este separată şi se poate distinge de cel care o cunoaşte. În 
cadrul structurii sale de interpretare, investigaţia intuitivă încurajează noi viziuni 
ale viitorului – şi le face posibile. 
 Uneori sunt întrebată, „Ceea ce faci tu chiar e ştiinţă?“ Răspund „da“, pe 
deplin conştientă că responsabilitatea de a demonstra valoarea şi eficacitatea unei 
investigaţii intuitive aparţine cercetătorului intuitiv însuşi.
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 Dificultăţile şi caracteristicile investigaţiei intuitive sunt, după cum 
urmează:  
 
1. Caracterul riguros 
Intuiţia nu se aliniază cu uşurinţă la aptitudinile specifice părţii stângi a creierului, 
de care este nevoie pentru documentare. Chiar şi aşa, o documentare riguroasă este 
ceea ce face diferenţa între rezolvarea cotidiană a problemelor şi investigaţia 
ştiinţifică. Zi de zi, facem presupuneri cu privire la relaţiile dintre un lucru şi altul 
şi privim la lucrarea lumii, pentru a stabili dacă avem sau nu dreptate. Însă într-o 
abordare ştiinţifică, ţinem evidenţa a ceea ce se întâmplă şi a condiţiilor din jur şi le 
înregistrăm chiar dacă nu suntem siguri de relevanţa unui lucru. Cum investigaţia 
intuitivă foloseşte intuiţiile ca date şi informaţii revelatoare pentru interpretare, 
intuiţiile trebuie înregistrate împreună cu trăsăturile specifice ale contextului şi cu 
modul lor de exprimare, aşa cum am descris mai devreme în acest capitol.  
  
      2.  Adevărul, indiferent ce s-ar întâmpla 
Un aspect important al documentării riguroase în investigaţia intuitivă este să 
spunem tot adevărul cu privire la cursul cercetării, inclusiv (a) greşelile făcute, (b) 
procedurile şi planurile care nu au funcţionat; (c) temerile şi confuziile 
cercetătorului; (d) procesul şi conţinutul interpretării intuitive, şi (e) ceea ce rămâne 
nerezolvat sau problematic cu privire la temă sau la metodă. Dat fiind gradul de 
prelucrare inconştientă a informaţiei, este imposibil să ştim dinainte ce anume va fi 
relevant pentru procesul de interpretare. Există o serie de „accidente“ faimoase în 
ştiinţă, de aşa-numite greşeli care pot da ocazia unor descoperiri importante. 
Înregistraţi-le şi raportaţi-le.  
De asemenea, o investigaţie intuitivă nu se consideră reuşită decât dacă cel care 
citeşte raportul de cercetare înţelege stilul de prelucrare intuitivă al cercetătorului şi 
materia prin care s-au manifestat intuiţiile în cursul ciclurilor de interpretare, 
inclusiv deformările, încetinirile, căile fără ieşire şi cursul călătoriei inconştiente. A 
se vedea secţiunea de validitate de mai jos, pentru mai multe idei referitoare la 
stilul de scriere în investigaţia intuitivă. Modul cel mai direct de a revela procesul 
intuitiv este printr-un exemplu vast (e.g., Esbjörn-Hargens, 2004). 
 
3. Evitarea circularităţii 
Procesul intuitiv în sine tinde să aibă un aer nefericit de certitudine. Credinţa că 
intuiţia este mai precisă sau mai convingătoare decât alte surse de informaţie este 
seducătoare şi nepotrivită. Ca urmare, cercetătorii intuitivi trebuie să fie extrem de 
atenţi şi să caute date care le pot contrazice valorile şi presupunerile – şi să fie 
deschişi la anomaliile care pot apărea în date. Sentimentele de confuzie şi de 
zăpăceală sunt, de obicei, semne bune că cercetătorul intuitiv a dat peste ceea ce nu 
ştie şi caută să înţeleagă. 
Nu are sens să facem cercetare, dacă cercetătorul doar se învârte în jurul ideologiei 
sale iniţiale. În investigaţia intuitivă, articularea filtrelor de interpretare din ciclul 2 
şi – din nou – din ciclul 4 expune prezenţa, absenţa sau gradul de circularitate la
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nivelul concluziilor, prezentându-le oricărui cititor atent. Gradul de schimbare a 
filtrelor de la ciclul 2 la ciclul 4 este cel puţin o măsură a dorinţei cercetătorului 
intuitiv de a se schimba. Unele schimbări pot fi majore, altele minore. Filtrele noi, 
schimbarea şi filtrele-sămânţă, în categorizarea propusă de Esbjörn (2003), oferă 
cercetătorului un mod prietenos de a face schimbări substanţiale şi subtile la nivelul 
ciclului 4, care să fie evidente pentru cititor. 
 

4. „Zăpăceala pozitivă" 
În culturile indigene din toată lumea, măscăricii sunt cei care deschid porţile 
conştienţei şi revelaţiei. Măscăricii sunt jucăuşi, răutăcioşi şi uneori neruşinaţi. În 
funcţie de cultură, coioţii, corbii, zânele, spiriduşii şi pooka (un goblin irlandez) 
dăruiesc oamenilor inspiraţie revelatoare, de obicei într-un context în care ne fac să 
ne simţim mai degrabă prosteşte. Coioţii fac şmecherii. Corbii fură şi transformă 
bunurile furate în altceva. Zânele apar ca iubite. Spiriduşii ne dau aur care dispare 
la atingere. Pooka ne iau cu voioşie într-o călătorie zgomotoasă – o „zăpăceală 
pozitivă“! 
Adesea, zăpăceala pozitivă semnalizează un mod nou de a înţelege lucrurile. 
Poveştile şi exemplele contradictorii sunt cele care ne duc mai adânc în 
substraturile oricărei teme de investigaţie. Nuanţele care nu se potrivesc sunt cele 
care dau naştere unor perspective noi. Confuzia este cea care ne duce în direcţii 
neaşteptate. Paradoxul ne pune la încercare presupunerile şi aşa mai departe. 
Metodologic, natura investigaţiei intuitive pregăteşte terenul pentru apariţia unor 
noi idei. Aşa se întâmplă adesea. Proiectul de cercetare va dura mai mult, va 
necesita mai multă muncă şi – probabil – va costa mai mulţi bani, dar în final, va fi 
mai complet şi mai util. Săptămâni, chiar luni în care ne simţim într-o stare de 
zăpăceală pozitivă - care, a propos, este o experienţă foarte diferită de cea a 
depresiei - nu sunt ceva neobişnuit pentru cineva care face cercetare intuitivă. În 
timpul acestei zăpăceli, înregistraţi evidenţe şi rămâneţi în proces, aşa cum este el. 
Dacă devine prea solicitant, odihniţi-vă, dormiţi, faceţi  pauză sau, pur şi simplu, 
puneţi proiectul de cercetare pe „ochiul mic al aragazului“, o vreme. Apoi, reveniţi 
din nou la proiect, când vă simţiţi împrospătaţi.  
Şi mai periculos în investigaţia intuitivă este să credem că ştim ce facem, să avem 
încredere că stăpânim situaţia sau să avem idei fixe cu privire la constatări, înainte 
de a fi terminat de colectat, de analizat şi de interpretat setul complet de date. 
Natura experienţei transformatoare adesea necesită perioade de confuzie, pentru a 
fi înţeleasă mai deplin. Dacă trecem prin perioade lungi de timp în care nu suntem 
surprinşi, să avem grijă. Se poate ca ceva să nu fie în regulă. Oare tema să fie atât 
de bine înţeleasă, încât să nu mai fie nimic nou de spus? Ce se întâmplă cu 
informaţiile contradictorii? Cercetătorul este plictisit? Epuizat? Preocupat în alt 
fel? Se află în negare? Evită trecerea inevitabilă la nucleul temei de cercetare? 
Dacă aşa stau lucrurile, nu intraţi în panică. Odihniţi-vă şi reveniţi atunci când vă 
simţiţi împrospătaţi şi când simţiţi că nu mai sunteţi dispuşi să risipiţi energie 
mergând în direcţia greşită.
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5. Menţinerea unei perspective post-moderne şi incluzive din punct de vedere 

cultural.  
Investigaţia intuitivă este o metodă post-modernă şi incluzivă din punct de vedere 
cultural. Realitatea convenţională nu este prezentă în mod obiectiv, ci, mai 
degrabă, ea este construită de structurile şi obiceiurile biologice, cognitive şi 
culturale pe care le conţinem (e.g., Johnson, 1987; Varela, Thompson, & Rosch, 
1991). Realitatea nu există separat de participarea întrupată prin care suntem o 
anumită fiinţă umană, cu o anumită fiziologie, istorie, personalitate şi cultură; ea 
este una interpretativă şi inter-subiectivă, în modul în care defineşte Ken Wilber 
(2000) inter-subiectivitatea, în modelul său cu patru cadrane al cunoaşterii umane. 
Subiectivitatea omenească este o sursă de cunoaştere, nu numai o expresie sau o 
opinie solitară. 
Cercetătorii occidentali sunt adesea atât de porniţi să separe investigaţia personală 
de cea ştiinţifică, încât adesea nu pot să emită opinii sincere, nici măcar la 
încheierea unui raport de cercetare. Însă în investigaţia intuitivă, cercetătorii trebuie 
să interpreteze datele şi să îşi bazeze interpretările pe ceea ce simt că este important 
şi inspirator cu privire la constatările lor, şi să speculeze cu privire la posibilităţile 
şi viziunile de viitor pe care le indică aceste constatări. Cercetătorii studenţi adesea 
au nevoie de mult sprijin din partea supraveghetorilor, pentru a îşi menţine 
perspectiva interpretativă de care este nevoie în investigaţia intuitivă, deoarece 
perspectiva post-modernă contracarează cultura ştiinţei obişnuite (şi uneori, chiar 
contrazice membrii unei comisii de doctorat). 
  

6. Să scriem cu stilul nostru propriu 
Rapoartele de cercetare sunt mai uşor de citit, mai interesante şi mai convingătoare, 
iar constatările sunt mai interpretabile atunci când cercetătorii le scriu în propriul 
lor stil distinctiv. Formarea mea ca şi psiholog în psihologie socială experimentală 
s-a petrecut în anii ’70. Rapoartele ştiinţifice în domeniul psihologiei nu numai că 
trebuiau să fie precise, dar şi să aibă un stil plat din punct de vedere emoţional şi 
lipsit de pasiune. Rapoartele de cercetare calitativă oferă o varietate mult mai largă. 
În investigaţia intuitivă, cercetătorii trebuie să scrie într-un stil plin de compasiune 
şi corect şi să îşi comunice filtrele şi interpretările în mod clar şi empatic. 
Rapoartele de cercetare trebuie să transmită sentimentele şi experienţele distincte 
pe care le pune în discuţie cercetătorul - şi să prezinte concluziile într-un mod care 
permite rezonanţa simpatetică (Anderson, 1998, 2000) la cititor, pe măsură ce 
acesta parcurge raportul. Natura şi procesul investigaţiei intuitive cerşeşte 
autenticitate. Dacă vocea autentică a minţii, a corpului şi a spiritului investigaţiei 
nu se dezvăluie în raport, studiul nu este interpretabil şi - ca urmare - nu este 
valabil ca investigaţie intuitivă. Reuşita metodei depinde de capacitatea 
cercetătorului de a se exprima în mod unic şi curajos în timpul studiului - şi mai 
ales în scris, având în vedere că rapoartele ştiinţifice încă sunt texte scrise, în 
principal. În secţiunea referitoare la validitate de mai jos, puteţi găsi mai multe 
informaţii cu privire la relaţia dintre rezonanţa simpatetică şi validitate.
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7. Favorizarea particularului şi personalului 

După cum s-a spus deja, investigaţia intuitivă preţuieşte experienţa şi interpretările 
unice ale cercetătorului, faţă de modelele obişnuite care pot fi observate în exterior, 
în experienţa altora. Cunoaşterea este întotdeauna personală, fie că este lucrată la 
nivel individual sau la nivel cultural. În 1890, William James (1950) a exprimat 
acestea în felul următor: 
De ce, de la Platon şi Aristotel încoace, filosofii s-au luat la întrecere unii cu alţii, 
dispreţuind cunoaşterea particularului şi adorând pe cea a generalului e greu de 
înţeles, pentru că vedem că felul preferabil de cunoaştere ar fi trebuit să fie acela al 
lucrurilor extraordinare şi că „lucrurile“ de valoare sunt, toate, concrete şi 
singulare. Singura valoare a caracterelor universale este aceea că, prin rezonanţă, 
ele ne ajută să cunoaştem noi adevăruri despre lucrurile individuale. Însă 
restricţionarea unui înţeles la un lucru individual necesită, probabil, procese ale 
creierului mai complicate decât extinderea înţelesului la toate cazurile de un anumit 
fel; astfel, misterul cunoaşterii este la fel de măreţ, indiferent dacă lucrurile 
cunoscute sunt generale sau singulare. Astfel, ca urmare, adorarea tradiţională a 
universalului poate fi numită doar sentimentalism pervers, un soi de‚ idol al 
peşterii' filosofic. (pp. 479-480) 
 

8. Să ne imaginăm posibilul 
Investigaţia intuitivă caută să găsească traiectoria unor noi moduri de a fi om în 
lume. Ca toate metodele calitative, ea oferă descrieri consistente, care detaliază 
atent momentul, locul, contextul şi cultura constatărilor. Însă investigaţia intuitivă 
caută şi să speculeze pe marginea posibilităţilor pe care le conţin datele în mod 
implicit, mai ales pe marginea unor fenomene omeneşti subtile şi complexe. 
Investigaţia intuitivă conţine implicit un simţ al speranţei, că cercetătorii sunt 
chemaţi să exploreze teme care necesită atenţia structurii culturale mai vaste şi că 
explorarea personală va aduce o nouă viziune, imagine sau modelare a experienţei 
omeneşti. În acest sens, investigaţia intuitivă este practică şi vizionară în acelaşi 
timp, fiind de acord că toate concluziile cercetării pot oferi noi opţiuni unei lumi 
care se schimbă şi se manifestă în moduri noi în fiecare clipă. 
 

9. Riscul schimbării şi transformării personale 
Pentru unii, investigaţia intuitivă poate fi o experienţă tulburătoare şi copleşitoare. 
Hermeneutica în general şi investigaţia intuitivă în special sunt mai degrabă ca şi 
cum ai vâna o ţintă în mişcare. Dacă faci investigaţie intuitivă bine, se poate să te 
întrebi dacă tu eşti cel care se schimbă, sau datele sunt cele care se schimbă sub 
ochii tăi. Dintr-o perspectivă hermeneutică, schimbarea este în ambele locuri, 
pentru că revelaţia interioară schimbă ceea ce se poate vedea. Cercetătorii intuitivi 
sunt adesea schimbaţi de fiecare ciclu, aducând astfel o perspectivă nouă în ciclul 
următor de interpretare.
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10. Către întregime 

În ciclurile investigaţiei intuitive este conţinută implicit o mişcare către bunăstare 
şi integrare. Aliniată cu domeniul psihologiei umaniste, transpersonale şi pozitive, 
metoda cere cercetătorului să pretindă şi să dovedească o temă care îi cheamă către 
o stare de întregire. Pentru cei mai mulţi dintre cercetători intuitivi, această 
chemare este identificată în mod intuitiv, în semnalele subtile ale corpului şi ale 
psihicului. Adesea, eforturile cercetătorilor se aliniază cu nevoia culturii de a atinge 
integritatea. În investigaţia intuitivă, drumul nu are o hartă, însă suntem ghidaţi de 
procesele de vindecare naturale, inerente în oricare sistem viu.  
 
Validitatea în investigaţia intuitivă 

 
În ultimii ani, o serie de cercetători (e.g., Guba & Lincoln, 1989; Mertens, 

2004) au propus tipuri diferite de validitate, care sunt relevante pentru cercetarea 
calitativă. Toate preocupările lor au influenţat direct maniera în care am discutat, 
mai sus, provocările şi caracteristicile investigaţiei intuitive, mai ales în secţiunile 
intitulate (a) Să fim riguros de subiectivi, (b) Să spunem adevărul, indiferent ce s-ar 
întâmpla, (c) Să evităm circularitatea şi (d) Să scriem în stilul nostru propriu. În 
investigaţia intuitivă, cercetătorul trebuie să raporteze la un nivel foarte detaliat. 
Gradul acesta de detaliere permite cititorilor să aprecieze ei înşişi dacă cercetătorul 
a tras sau nu concluzii rezonabile pe baza datelor colectate şi dacă procedurile sunt 
potrivite pentru a sprijini concluziile raportate, iar consideraţiile corespund 
validităţii interne şi externe.  

În investigaţia intuitivă şi în alte metode care aspiră la o perspectivă post-
modernă, validitatea exterioară se referă la valoarea concluziilor raportate pentru 
publicul primitor, dincolo şi deasupra chestiunii dacă aceste constatări 
demonstrează şi posibilitatea de generalizare la alte situaţii, în sensul convenţional. 
Printre publicul sau cititorii intenţionaţi şi cei neaşteptaţi se pot număra (a) alţi 
cercetători, (b) populaţii de clienţi, (c) publicul general, (d) anumite grupuri etnice 
sau minoritare, sau (e) grupuri profesionale aliniate în domeniile ştiinţelor 
umaniste, cum ar fi asistente medicale, medici, terapeuţi şi asistenţi sociali. În mod 
tradiţional, constatările sunt considerate cu atât mai valoroase, dacă ele contribuie 
la înţelegerea unei teme şi a teoriei aferente. Însă valoarea unei investigaţii intuitive 
– şi poate a oricărui studiu – poate rezida mai degrabă în capacitatea ei de a ajuta 
cititorul să pună întrebările corecte cu privire la viaţa lor sau la experienţele pe care 
doresc să le înţeleagă. Astfel, propun două baze noi, pentru determinarea validităţii 
cercetării calitative – anume, rezonanţa şi validitatea prin eficacitate. 

  
Validitatea prin rezonanţă 

Validitatea prin rezonanţă se referă la capacitatea unui studiu şi a 
concluziilor sale de a produce o rezonanţă simpatetică la cititor. Ca principiu, 
rezonanţa simpatetică este cel mai bine prezentată cu o analogie. Dacă fac să 
vibreze o coardă la un violoncel într-o parte a camerei, va începe să vibreze coarda
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unui violoncel aflat în partea opusă a încăperii. Lovirea unui diapazon va face să 
vibreze un alt diapazon, aflat la o oarecare distanţă. Rezonanţa comunică şi 
conectează direct şi imediat, fără intermediari, în afară de canalele de aer şi spaţiu. 
Principiul rezonanţei simpatetice sugerează că cercetarea poate funcţiona într-o 
manieră înrudită cu poezia, prin capacitatea acesteia de a transmite şi recunoaşte o 
experienţă povestită de altul ca fiind adevărată şi pentru sine.  
 Folosind principiul rezonanţei simpatetice, procedurile de cercetare pot să 
aprecieze caracterul general sau transferabil al constatărilor, remarcând consonanţa, 
disonanţa sau neutralitatea ca reacţie la filtrele din ciclul 4 în rândul unor grupuri 
sau subgrupuri. Folosirea de grupuri de rezonanţă, compuse din reprezentanţi ai 
unor grupuri sau subgrupuri diferite permite crearea unui soi de cartografiere a 
caracterului general şi transferabil al constatărilor unui studiu. O sociogramă 
modificată, construită cu cercuri concentrice de rezonanţă, desemnează 
subgrupurile în cadrul cărora constatările studiului sunt imediat asimilate şi 
recunoscute cu disonanţă sau neutralitate sau la care se reacţionează imediat în 
acest fel. La fel, cercetătorii cantitativi aleg aprecieri potrivite pentru comparaţie, 
pentru a putea estima validitatea convergentă şi discriminatorie. În acelaşi mod, 
cercetătorii intuitivi trebuie să ofere o structură logică şi să explice de ce 
compoziţia grupurilor lor de rezonanţă sprijină validitatea mai mult decât alte 
posibilităţi. Grupurile de rezonanţă pot fi progresive - fiecare grup de rezonanţă 
creşte numărul de cicluri iterative cu unul. Indiferent de numărul de cicluri iterative 
într-o investigaţie intuitivă, ciclul final integrează setul final de filtre de interpretare 
alături de cercetarea iniţială teoretică şi empirică, relevantă pentru tema 
investigaţiei respective. 
 Mulţi cercetători au folosit grupuri de rezonanţă pentru a evalua în acest fel 
constatările studiilor, folosind proceduri de interviu de grup similare cu cele 
utilizate în cercetarea bazată pe focus grupuri (e.g., Krueger, 1988; Stewart & 
Shamdasani, 1990). Într-un studiu asupra trădării efectuate de un învăţător spiritual 
în tradiţia budismului zen, Caryl Gopfert (1999) a cerut unui grup de rezonanţă de 
învăţători şi elevi avansaţi în budismul zen, care nu avuseseră experienţa trădării de 
către învăţător, să reacţioneze la caracteristicile singulare pe care le identificase în 
poveştile pe care i le relataseră participanţii la studiu. Gopfert a ales învăţători şi 
elevi avansaţi ai tradiţiei budismului zen pentru grupul de rezonanţă, pentru că cel 
mai mult o interesa dacă ceea ce aflase ea în studiul ei se va generaliza la alţi 
membri ai tradiţiei budismului zen. O altă opţiune ar fi putut fi un grup de 
rezonanţă format din practicanţi ai altor tradiţii spirituale. La fel, într-un studiu cu 
privire la prezenţa vindecătoare la un psihoterapeut, Cortney Phelon (2001, 2004) 
şi-a prezentat constatările unor psihoterapeuţi maturi, în grupuri mici şi în interviuri 
individuale. Astfel, ea a reuşit să aprecieze în ce măsură puteau fi generalizate 
penultimele ei filtre, să le rafineze în continuare şi să creeze un model teoretic 
pentru investigaţiile ulterioare.  
 Ca tehnică, grupurile de rezonanţă se pot folosi la o mare varietate de studii 
calitative. Astfel, folosirea grupurilor de rezonanţă se va discuta mai jos, în 
capitolul XX.
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Validitatea prin eficacitate 
 În mod convenţional, un studiu este considerat important la nivel teoretic şi 
de înţelegere dacă el poate fi replicat în alte situaţii, în special în situaţii similare. 
Însă în ştiinţele umaniste, cred că cei mai mulţi cercetători validează un studiu dacă 
intră în rezonanţă cu concluziile raportate şi dacă aceste concluzii dau vieţii lor mai 
mult sens, mai multă valoare şi un grad ridicat de înţelegere. În mod specific, când 
citesc un studiu, sunt atât cercetător, cât şi o persoană obişnuită, care încearcă să îşi 
înţeleagă viaţa. Uneori, un studiu magnific abia dacă mă face să gândesc în alt fel 
şi să pun întrebări de viaţă pe care nu le pusesem niciodată înainte. În cea mai mare 
parte, studiile bune - mai ales cele în domenii noi – se referă mai degrabă la salturi 
şi revelaţii creatoare, decât la construirea unei teorii pe o altă teorie, cărămidă peste 
cărămidă. Astfel, studiile care ne inspiră, ne încântă şi ne îndeamnă la introspecţie 
şi la acţiune sunt cel puţin la fel de valoroase pentru aplicaţia ştiinţifică precum şi 
rapoartele mai tehnice, care vor urma în mod inevitabil. Pentru scopurile 
investigaţiei intuitive, validitatea se referă la capacitatea unui studiu şi a raportului 
aferent, ca întreg, să aducă o valoare adăugată în viaţa omenească. 
 Validitatea prin eficacitate sprijină noţiunea că un cititor al unui raport de 
cercetare se va schimba, ca urmare a intrării în contact cu constatările studiului. La 
fel se poate spune şi despre cercetător şi despre participanţii la cercetare, după cum 
spuneam mai sus. Ca urmare, un studiu are o validitate prin eficacitate ridicată dacă 
răspunde afirmativ la întrebări cum ar fi: 

1. A fost cercetătorul transformat pe parcursul studiului? Cititorul suferă vreo 
transformare, pe măsură ce citeşte studiul respectiv? 

2. A dobândit Cercetătorul mai multă compasiune şi o înţelegere mai 
profundă în decursul studiului? 

3. La citirea raportului, cititorii dobândesc mai multă compasiune şi o 
înţelegere mai profundă despre ei înşişi, despre tema de cercetare sau 
despre lume? 

4. Raportul de cercetare este scris cu o asemenea claritate şi autenticitate, 
încât cititorii simt că îl cunosc personal pe cercetător? 

5. Oferă studiul o nouă viziune pentru viitor?  
6. Sunt cititorii inspiraţi de constatările şi de viziunea pe care le oferă studiul? 
7. Cititorii sunt impulsionaţi să acţioneze şi să îşi aducă o contribuţie în 

serviciul lumii? 
 

Direcţii viitoare în investigaţia intuitivă 
  
 Am creat investigaţia intuitivă pentru a „sculpta“ un nou spaţiu, o nouă 
capacitate de a utiliza procesele intuitive în demersul ştiinţific. Acum, că faza de 
formare a investigaţiei intuitive este încheiată, mă simt mai degrabă ca un părinte 
care îşi priveşte copilul la terminarea liceului. Este vremea să mă desprind şi să văd 
cum folosesc alţii investigaţia intuitivă şi cum îi dau formă. Deşi investigaţia 
intuitivă are doar 9 ani, ca şi dezvoltare, seminţele investigaţiei intuitive au fost
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semănate cu peste 50 de ani în urmă - pe vremea când făceam gimnastică şi când 
am aflat că o plasă şi un descoperitor de talente mă ajută să îmi asum riscul. Am 
fost o gimnastă mai bună cu ajutorul plasei care mă prindea atunci când cădeam. 
La fel, cele cinci cicluri de interpretare în investigaţia intuitivă reprezintă structura 
de sprijin, care îndrumă şi susţine procesul creativ de cercetare al investigaţiei 
intuitive. Ciclurile invită cercetătorii şi participanţii la cercetare – şi, în final, 
utilizatorii concluziilor cercetării – să îşi utilizeze cu încredere propriile moduri 
intuitive de a cunoaşte şi de a interpreta pentru sine perspectivele vizionare pe care 
le sugerează datele respective. În cadrul unei paradigme pozitiviste a ştiinţei 
actuale, un astfel de demers este riscant şi necesită permisiune şi siguranţă. Am 
elaborat investigaţia intuitivă pentru a ajuta la satisfacerea acestei nevoi. Fiecare 
ciclu de interpretare are un scop unic – şi sper că cercetătorii intuitivi în continuare 
nu vor sări nici unul din aceste cicluri, pentru a economisi timp şi a face lucrurile 
mai repede. Acestea fiind spuse, am încredere că cercetătorii intuitivi vor adapta 
metoda şi procedurile într-un demers de idiosincrazie, pentru a îşi optimiza propriul 
stil intuitiv, că vor combina procedurile cu metode calitative şi cantitative, le vor 
extinde la noi aplicaţii şi le vor duce mai departe decât am dus eu investigaţia 
intuitivă până acum.  
 În multe feluri, elaborarea investigaţiei intuitive a fost o investigaţie 
intuitivă în sine, cu intrări şi ieşiri din propriile mele încâlciri cu privire la cercetare 
– şi cele ale celor ce m-au supravegheat – şi a fost un proces încântător şi amuzant. 
A fost plin de spontaneitate, de descoperiri unice şi de confuzie pozitivă. Niciodată 
nu prea ştiam ce va urma – şi, sincer, nici nu îmi păsa. La fel, gradul de spaţialitate 
şi permisivitate pe care le oferă investigaţia intuitivă invită un discurs ştiinţific care 
poziţionează cercetătorii, alături de alţii, în avangarda a ceea ce este vizionar, 
inspirator şi nou pe tărâmul teoriilor şi al ideilor.  
 Îndeosebi, un aspect promiţător al investigaţiei intuitive este potenţialul 
acesteia de a sintetiza teoria şi cercetarea existente pe o anumită temă şi de a face 
integrări teoretice, în ciclurile 4 şi 5. Nu se poate face investigaţie intuitivă bine 
fără a păstra o perspectivă deschisă asupra întregului tablou, de-a lungul întregului 
proces de cercetare. Astfel, investigaţia intuitivă încurajează formarea de teorii, 
pentru că metoda nu permite o perspectivă reductoare. Insistenţa, de-a lungul 
ciclurilor de interpretare, de a rămâne aproape de sondările intuitive nu este o cale 
uşoară, deoarece cultura euro-americană tinde să suprime procesele intuitive, mai 
ales cunoaşterea bazată pe corp, cum ar fi propriocepţia şi kinestezia. Însă fiţi 
curajoşi! Această ascultare profundă şi participare ca martor la intuiţie în procesul 
de cercetare are o capacitate mai mare de a dezvolta noi moduri de a teoretiza şi de 
a vedea lucrurile, moduri care sunt mai aproape de experienţa trăită decât stilul 
raţionalist care domină, în cea mai mare parte, cultura şi discursul ştiinţific în lume. 
Ciclurile iterative de ascultare profundă şi participare ca martor se lărgesc şi produc 
formulări teoretice în timp, într-un mod similar cu descrierile lui Eugene Gendlin 
(1991, 1992, 1997) referitoare la „gândirea dincolo de modele“. 

La sfârşitul anilor 1960, Abraham Maslow (1968, 1971) recomanda să 
explorăm experienţa umană studiind acei indivizi care şi-au auto-actualizat cel mai
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mult potenţialul propriu. La fel, investigaţia intuitivă încurajează actualizarea 
capacităţii cercetătorului de a întrevedea posibilităţi creatoare care se nasc în ceea 
ce adună ei din schimburile lor creatoare cu alţii. Să vă facă plăcere! 
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 Sinele Transpersonal văzut din perspectivă psihosinergetică 
  

                                        Prof.univ.dr.Ion Mânzat şi Lector univ.drd. Maria Tănase Mânzat 
 

                                                                      „ Sinele individual, prin simpla  
                                                                               dar deplina sa unire cu alt Sine 

        individual, poate ţine în cumpănă  
        Sinele universului, cerurile,  fiinţa 

                                                                   ca fiinţă.“ (C-tin Noica, 1981)   
 
 Domenii de influenţă: 

1. Teoria cuantică; 
2. Sinergetica (H.Haken, 1971); 
3. Psihologia jungiană; 
4. Psihologia orientală (shamanism, lamaism); 
5. Psihosinteza (R. Assagioli, 1939). 

 
Pentru a vă prezenta ipostaza transpersonală a Sinelui din perspectiva 

psihologiei sinergetice va trebui, mai întâi, să vă prezentăm, pe scurt, principiile 
sinergeticii şi ale psihologiei sinergeticii.  

Sinergetica este o metaştiinţă, întemeiată în 1971, de către fizicianul german 
Hermann Haken, profesor la universitatea din Stuttgart. Sinergetica cercetează 
autoorganizarea sistemelor dinamice şi complexe prin co-operarea sincronă a 
componentelor interne.  

„V-aţi gândit vreodată – şi–a întrebat Haken studenţii – de ce într-un 
LASER atomii emit o lumină ordonată, coerentă, monocromă în timp ce într-un 
bec obişnuit lumina se produce cu maxima dezordine? Dacă presupunem că am 
putea auzi lumina atunci am constata că becul ar face un zgomot confuz, 
neomogen, asemenea valurilor mării, în timp ce LASER- ul ne-ar da o singură notă 
muzicală, de o perfectă claritate şi puritate. Ori pentru a obţine un astfel de efect, 
atomii emişi de lumina LASER-ului trebuie să se organizeze, să se mişte sincron şi 
în acelaşi ritm. Aceasta este sinergia.“     

Precizăm că sinergetica nu este o teorie a LASER–ului. LASER-ul este 
doar un model care ilustrează eficienţa sinergiei. Pentru a înţelege repede şi exact 
sinergia trebuie reţinut că ea se referă la componentele unui sistem care „lucrează 
împreună şi deodată şi unele prin altele nu unele după altele“. Prin sinergie 
întregul este mai mare decât suma părţilor. De exemplu, într-un sistem obişnuit 
interacţiunea 2+2=4; pe când într-un sistem supus sinergizarii 2+2=4 la a II a =16!! 
 Înţelegând în esenţă ce este sinergetica este timpul să vă introducem în 
secretele psihologiei sinergetice, dar şi ale travaliului său. Între 1986 şi 1990 am
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studiat sinergetica, fiind ajutat de un fizician şi un matematician. După aceea am 
adaptat principiile şi operaţiile sinergetice la specificul psihicului uman.  

În 1984 am realizat un proiect de psihologie cuantică. În 1990 am prezentat 
public proiectul de psihologie sinergetică, în cadrul Insitutului de Psihologie al 
Academiei Române. Era primul proiect european al acestei noi paradigme 
ştiinţifice. În 1995 am publicat un studiu în revista „Human Behavior Psychology“ 
(Western Kentucky University) intitulat „Synergetic Psychology – a new 
perspective“. În 1999 am publicat volumul „Psihologia sinergetică. În căutarea 
umanului pierdut“. În 2001 am fost invitat la universităţile din Lecco şi Milano 
pentru cursuri şi conferinţe despre psihologia sinergetică în cadrul unui program 
european „Noile modele ale minţii“ (cu scientişti din Italia, Rusia, Anglia şi 
România – organizator profesor Mario Pigazzini, Milano).  
 În cadrul psihologiei sinergetice am formulat şi dezvoltat 12 principii şi 6 
operaţii specifice. Iată principiile: 

1. Principiul psihosinergiei eficiente: prin sinergizare procesele şi 
activităţile psihice se potenţează reciproc prin stimularea unor operaţii 
combinatorii, prin accelerarea ritmului de co-operare; 

2. Principiul de dominare a variabilelor stabile de către cele dinamice, 
transformatoare; 

3. Principiul organizării ierarhice -  pe niveluri (inferior – intermediar – 
superior) prin coordonare, subordonare şi supraordonare; 

4. Principiul cuantic al relaţiei complementare dintre ordine şi haos: 
transformativitatea devine prioritară şi mai importantă decât sistemicitatea; 

5. Principiul organizarii generative: (tip Chomsky) generatricea ( matricea 
generatoare) este Sinele; 

6. Principiul selectivităţii multiple: alegerea celor mai favorabile condiţii de 
sinergizare prin eliminarea simultană a factorilor perturbatori; 

7. Principiul dezvoltării prin complementaritatea dintre tensiune şi 
distensiune; 

8. Principiul transferabilităţii: extinderea câmpurilor de co-operare 
sinergică; 

9. Principiul optimalităţii: nivelul de funcţionare recomandat este cel optim, 
nu minim sau maxim; 

10. Principiul consonanţei şi sincronismului (similar cu psihologia 
consonantistă Ştefan Odobleja, 1938); 

11. Principiul concentrării calme (similar cu teorema lui H. Rugg, 1963); 
12. Principiul orientării spre o ţintă (scop) (similar LASER). 

Iată şi operaţiile: 
1. Complementarizarea cuantică a tendinţelor opuse ( conform cu principiul 

lui Niels Bohr din 1927: „contraria non contradictoria sed complementa 
sunt“; 

2. Sinergizarea – coordonarea şi sincronizarea tuturor proceselor psihice în 
realizarea aceluiaşi scop; 

3. Organizarea organizatoare (operaţie de gradul II, tip Jean Piaget);
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4. Transferul structural: extinderea câmpurilor operatorii prin trecerea de la  

sinergia locală la sinergia globală; 
5. Selecţia sinergetică: simultan se acceptă influenţe (incluziune) şi 

respingere (excluziune); 
6. Matricializarea creativă: (de exemplu modelul tridimensional al 

inteligenţei al lui J.P. Guilford şi erupţia Sinelui prin transconştiinţa pe 
care urmează s-o prezentam în continuare). 

Self-ul devine în mandala lui C.G.Jung, arhetipul central, un centru de ordine şi 
sens interior, un arhetip al totalităţii, „imago Dei in homine“.  
    
 
                                  Spiritul etern        Inconştientul colectiv 

 
 
 
C = Complex 
 A = Arhetip 
 

În această mandală este evidentă individuarea ca o centrare, o mişcare 
centripetă de la Eu spre Sine. Axa Eu – Sine menţine normalitatea şi întreţine 
maturizarea persoanei.  

Centralitatea Self-ului se menţine şi în psihologia umanistă (A.Maslow, 
C.R.Rogers), dar apare conceptul de conştiinţă extinsă. 
 Psihologia transpersonală  concepe ex–centrarea Sinelui, adică extinderea 
centrului în afara cercului (a persoanei). Psihologia sinergetică consideră 
personalitatea ca pe un sistem dinamic şi complex de tip sinergetic. 
Psihosinergetica surprinde mişcarea şi comunicarea dintre componentele interne 
care se exprimă prin: ritmicitate, armonicitate şi rezonanţă mutuală. Self-ul este
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LASERUL psihismului uman. Self-ul este operatorul sinergetic, el este 
sinergizorul.  

Dintr-o perspectivă transpersonal – sinergetică Self-ul funcţionează ca în 
figura următoare.  

 
C = complex  
A = arhetip 
TCS = transconştiinţă  
 
Din această figură reiese că Self-ul se excentrează ca un vulcan în erupţie 

care aruncă lava în afara craterului. Erupţia este transconştiinţa (I.Mânzat 1993) – 
conştiinţa transcenderii şi cosmizării. Transconştiinţa erupe în afara persoanei ca 
rezultat al sinergizării Self-ului, complexelor, arhetipurilor şi conştiintei Eu-lui. 
Transconştiinţa îmbină complementar abisalitatea cu luciditatea. Ipoteza noastră 
este confirmată de cercetarile asupra conştiinţei şamanice de la Monroe Institute 
(Neuro Map System 24) 

Astfel, Self-ul devine transpersonal şi cosmotic. Self-ul este comparabil şi 
similar cu Divinitatea. Vă amintesc definiţia geometrică a lui Dumnezeu dată de 
Tertulian (160-200 d.Hr): „Dumnezeu este un cerc cu centrul peste tot şi cu 
circumferinţa nicăieri” Astfel se dezleagă misterul Self-ului. Self-ul este 
Dumnezeu, iar Dumnezeu este Self-ul din interiorul şi exteriorul nostru. Self-ul 
este o sinergizare globală, eternă şi vie. Self-ul este cosmosul interior şi exterior. 
Timpul propriu Self-ului transpersonal este prezentul etern care se câştigă prin 
iubire eternă. De aceea Self-ul  – ca şi Dumnezeu – nu a fost şi nu va fi ci este, 
veşnic este. Dacă vreţi, self-ul transpersonal fiind o creaţie perpetuă şi o iubire 
eternă poate fi considerat şi o posibilă ipostază pentru Revealing the Divine 
Feminine.
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3 

Teoria pulsaţiilor conştiente sonoluminiscente 
                                                                              Psihosociolog MSc. Ionel Mohîrţă 

 
Cuvinte cheie: holograme sonoluminescente, pulsaţii solitonice, autoorganizare, 
cristalul lichid, conul Cerenkov. 
 

Aceasta nouă teorie se referă la originea şi natura fenomenelor mentale. Ea 
îşi propune să explice sufletul ca un rezultat al cuplajelor dintre sunet şi lumină. 
Teoria conţine nouă principii psihocuantice, cinci operaţii şi aplicaţii. Natura 
semnalelor capabile să declanşeze starea de luciditate, provenienţa acestora cât şi 
fenomenele de autoreglaj psihic reprezintă tema centrală a acestei teorii.  

Aceasta nouă teorie foloseşte concepte din: Psihologie, Fizica cuantică  
Biologie şi Genetică.  

Această teorie este rezultatul altor teorii: 
• Karl Pribam-1971 
• Fritz Albert Popp-1974  
• Rupert Sheldrake-1981  
• Peter Gariaev-1991 
• Ion Mânzat-1999  

 
Viaţa este o rezonanţă a pulsaţiilor.Corpul nostru conţine aproximativ 10¹³ 

(10 bilioane) de celule eukariote care au pulsaţii coerente(fără hematiile adulte). 
Orginea acestor pulsaţii este ADN-ul. Lumina şi sunetul scot la iveală imaterialul şi 
dau naştere la conştiinţă.  

 
         Ipoteze: 
1)–Sistemul psihic uman reprezintă un sistem complex şi dinamic a cărui 
autoorganizare este dată de interacţiunile nonlineare dintre lumină, solitoni, sunet şi 
radiaţia gravitaţională; toate acestea sunt componente care se transformă continuu 
co-operând sinergic în cadrul sistemului. Mecanismul îl reprezintă rezonanţa. 
 2)–Achiziţia de informaţie începe de la naştere, continuă pe tot parcursul vieţii şi 
se realizează prin captarea prin rezonanţă a diferitelor radiaţii (din spectrul vizibil, 
sonore, termice sau I.R.) de către structuri ale organismului capabile să le 
transforme în memorii (centrioli, ADN, molecule de apă, cristale lichide, etc). 
3)–Gândul este reprezentat de hologramele sono-luminiscente (reprezentări vizuale 
şi auditive) care sunt acoperite de unda solitonică. Impulsurile solitonice reprezintă 
impulsuri conştiente. 
4)–Reprezentările cinetice (care reflectă mişcarea) se realizează prin succesiunea 
hologramelor. 
5)–A.D.N.-ul emite ritmic (vibraţia celulară) pulsaţii bioluminiscente care dau 
naştere la holograme acustico-optice de-a lungul lanţurilor ADN (datorate
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fenomenului de sonoluminiscenţă, efectului Casimir) în urma citirii subiective a 
individului (trecerea acestora prin codul genetic individualizat). Aceste holograme 
se înscriu prin vibraţie în apa din interiorul şi din jurul ADN-ului formând memoria 
(caracterizată printr-o anumită ordine a unghiurilor pe care le formează între ele 
macromoleculele). Omul învaţă semnificaţiile obiectelor, fenomenelor şi acţiunilor 
cu care se întâlneşte (înţelegerea) prin raportarea noilor informaţii (semnale) la 
fondul de cunoştinţe asimilate şi sistematizate în apa celulară sub formă de matrici 
tridimensionale cu caracter fractal (memoria de scurtă durată).  
6)–Aceste matrici tridimensionale se cristalizează formând memoria de lungă 
durată (din cristalul lichid gel). 
7)–Gândirea şi instrumentul său esenţial limbajul interior (partea sonoră a 
hologramelor sonoluminiscente) caracterizate prin întrebare-răspuns se datorează 
mişcării oscilatorii a bazelor ADN ce caută permanent răspunsul în aceste matrici. 
Răspunsul este găsit atunci când matricile de codoni se suprapun peste modelele 
preînvăţate (holograme peste holograme). Întrebarea constă în procesul de citire al 
hologramelor născute din reflectarea realităţii înconjurătoare (ca la trecerea unei 
benzi magnetice, deci cu informaţii prin faţa unui cap de citire) 
8)–Trecerea permanentă prin corpul uman a radiaţiilor cosmice şi gravitaţionale 
declanşează starea de luciditate, cunoaşterea de sine ca rezultat al procesului de 
activare al memoriei înscrisă în apa şi în cristalul lichid al organismului (corpul 
uman este considerat un detector Cerenkov). 
9)–Procesele de bio-feedback iau naştere datorită efectului Fröhlich- Cerenkov ce 
constă în propagarea cu o viteză mai mare a solitonului decât vitezele existente în 
acel mediu. Astfel gândurile se propagă mai încet înainte decât în sens opus ceea ce 
arată o tipologie de comunicare interactivă cu retroversiune în cicluri succesive de 
tip feed-back. 
10)–Datorită caracterului autoorganizator şi sinergic al undelor solitonice toroidale 
acestea se menţin în urma morţii fizice. 
 Prin urmare, în urma acestor ipoteze avansate se poate conchide că: 

– Fiinţa umană posedă un sistem psihic cu caracter fractal substanţial-
radiant în care autoorganizarea este dată atât de forma substanţei cât şi de 
interferenţele nonlocale ale pulsiunilor solitonice, prezentând unitate prin 
rezonanţă. 

– Dinamica interferenţelor psihice este dată atât de mediul în care se 
desfăşoară acestea cât şi de natura semnalelor în sine. 

– Natura gândurilor în plan fizic o reprezintă hologramele 
sonoluminiscente acoperite de unda solitonică a cărui pulsaţie arată informaţia 
hologramei (spectre Fourier). 

Prin urmare putem emite teza conform careia fenomenele conştiente au la 
bază pulsaţiile sonoluminiscente solitonice din organismul uman ce constituie 
insight-uri (iluminare bruscă) prin care psihismul este intens racordat la un 
scop.
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Principii psihocuantice 

 
a) Principiul mediului psihic adecvat se referă la spaţiul în care se 

desfaşoară fenomenele mentale. Nucleul activităţilor psihice îl reprezintă zona 
organismului uman. În acest spaţiu influenţa apei este colosală. Apa reprezintă, 
variabil de la un organ la altul, 50-90 % din organismul uman. Ea are rol în 
organizarea materiei vii şi constituie solventul în care se desfăşoară reacţiile vitale 
şi care vehiculează în şi dinspre organism diferite substanţe. S-ar putea spune că 
structurile vii plutesc în apă.   

Toate reacţiile biologice se produc în apă. Existenţa sistemelor „laser 
biologic“ generează creşterea temperaturii în focare ceea ce duce la rapida 
denaturare a proteinelor şi a altor substanţe organice  la forme ireversibile 
improprii vieţii necesitând o intensă circulaţie a apei prin sistemele de răcire 
proprii, dar conectate la reţeaua mare a sistemului de pompaj cardiac. Răcirea 
sistemului laser celular este asigurată de lichidul interstiţial intra şi extracelular 
datorită capacităţii calorice şi tensiunii superficiale mari ale apei legate şi 
circulante. 

Moleculele apei înconjoară complet fiecare altă moleculă plasată între ele. 
În jurul fiecarei molecule de proteină există aproximativ 10 000 de molecule de 
apă. Apa intracelulară este fixată pe interiorul membranei celulare, pe proteinele 
celulare şi în solventul intracelular. Atât în hialoplasma celulară cât şi în cariolimfa 
nucleului celular apa reprezintă 45-50 %. În urma studiilor întreprinse de fizicianul 
slovac A.Detela s-a constatat că stadiul cuantic coerent în celula vie ia naştere din 
cauza structurii de dipol al apei. Acest stadiu coerent întreţine reţeaua cuantică 
informaţională din celulă. Apa pură transportă radiaţiile electromagnetice practic 
fără nici o pierdere. 

Apa din corpul nostru este legată aproape complet de proteine, ADN şi alte 
macromolecule într-o matrice de cristal lichid ce permite corpului nostru să 
muncească într-o coerenţă remarcabilă. Fiecare cristal lichid o dată excitat fotonic 
devine sursă stimul pentru generarea unui nou front de unde. În raport cu 
intensitatea stimulilor luminoşi, aceste cristale se orientează într-o poziţie bine 
definită, determinând memoria de lungă durată. Prin repetarea stimulilor de acelaşi 
tip se ajunge la accentuarea orientării cristalelor lichide şi la creşterea duratei 
memoriei. Altfel spus, memoria de durată este proporţională cu intensitatea 
stimulilor generatori, cu caracterul continuu al câmpurilor electrice şi magnetice 
generate. Investigaţii recente efectuate de dr. Mae-Wan Ho director la Institute of 
Science in Society (ISIS) din Londra au arătat că apa joacă cel mai important rol 
pentru structura cristalului lichid al organismelor vii. Structura lichidului cristal al 
organismelor vii deţine cheia intercomunicărilor rapide în interiorul organismelor 
şi a coordonarii perfecte a proceselor vieţii. În opinia cercetătoarei totalul 
activităţilor electrice şi electromecanice ale lichidului cristal din corp constituie o 
„conştiinţă corporală“ care lucrează în tandem cu „conştiinţa creierului“ a 
sistemului nervos. Cercetătoarea a descoperit că toate organismele vii sunt formate
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complet din lichid cristal care permite intercomunicarea rapidă coerentă 
instantanee nonlocală. Astfel, apa reprezintă un mediu adecvat transmisiei 
pulsiunilor solitonice conştiente sonoluminiscente. 

 
b) Principiul percepţiei reflexive spaţio-temporale. 

  
În urma cercetărilor întreprinse de A.G.Buhler s-a demonstrat experimental 

că la nivel celular organismul uman posedă structuri (centrioli) capabile de a 
măsura spaţiul şi timpul achiziţionând informaţii pe care le procesează şi le 
transformă în memorii. În acest caz, semnalul infraroşu este depozitat şi conservat 
în aşa fel încât poate fi procesat spaţio-temporal. 

Imaginile reprezintă un set ordonat de o mulţime de numere a datelor 
individuale. Celulele sunt capabile să genereze o imagine a mediului lor şi să 
reacţioneze cu el, ordonând un număr larg de semnale pe care le integrează într-o 
acţiune de răspuns. 

Generarea codurilor asociate informaţiei în substanţă prin suprapunerea de 
unde (interferenţă, difracţie) şi holografie, prin rezonanţă şi coerenţă conduce la 
formarea de numeroşi invarianţi (frecvenţe, ritmuri) ce dau naştere la reglaje 
prospective care generează sinergie, finalitate, ordine şi organizare. 

Orice sistem cibernetic realizează prin reflectare pe toate palierele de 
organizare ale materiei o imagine, un model al mediului extern pe care-l „conservă 
în structura sa“. Ca atare şi omul reflectă „mai bine“ sau „mai puţin bine“ 
realitatea, realizând astfel reglarea cu mediul extern, de pildă, cu sistemul ecologic 
în care este subsistem. Formarea imaginii se realizează cu ajutorul invarianţilor şi 
al reglajelor. De asemenea psihicul realizează şi o imagine proprie (a lui însuşi), 
bazată pe autoreglări, care în relaţie cu imaginea mediului dă naştere la cunoaşterea 
de sine, conştiinţa. Informaţiile sunt receptate holografic la nivelul receptorilor 
periferici şi ele se constituie în frecvenţe diferite. Hologramele sonoluminiscente 
joacă un dublu rol: de amplificare energetică (luminoasă) şi de amplificare 
informaţională (de creştere a intensităţii luminoase).  

Aşa cum masa constituie modul principal de stocare şi păstrare a energiei, 
spectrele Fourier (ca rezultat al interferenţelor şi difracţiilor undelor staţionare) şi 
fenomenele de rezonanţă şi coerenţă, asociate cu reţelele de difracţie, cu 
hologramele, constituie modul dominant prin care natura „înscrie“ şi conservă 
informaţia (mesajele) prin frecvenţe şi ritmuri, aşa cum constatăm experimental în 
spectroscopie pentru individualizarea atomilor, moleculelor, etc. Prin urmare 
interferenţele, difracţiile, etc. pot fi considerate fenomene dominant informaţionale. 
 
c) Principiul rezonanţei pulsiunilor sonoluminiscente solitonice. 
                    

Pulsiunile solitonice reprezintă reglaje cu reacţie pozitivă care au ca 
finalitate amplificarea unei mărimi, a fluxurilor, a fluctuaţiilor, etc., ce pot conduce 
la reacţii în lanţ: consonanţa sau rezonanţa psihicului, ieşirea din tautologie pe 
planul cunoaşterii, etc. Ele asigură generarea complexităţii, ordinii şi sinergiei care
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la rândul lor pot duce la schimbarea structurii sistemului psihic (ex. socializarea), la 
o nouă sinergie, sau la degradarea acestuia. Fiinţa umană beneficiază de suporţi 
substanţiali suficient de evoluaţi care permit efecte de memorie, scenarii 
(programe) complexe ca efect al mesajelor stocate prin frecvenţă şi ritm într-un 
câmp coerent. Pulsiunile solitonice sonoluminiscente din acest câmp rezonează 
conform principiului nonlocalităţii ca „un foc cu scântei care sar departe şi aprind 
alte focuri la mari distanţe de focul de origine“.  

Aceste pulsiuni sunt componente ale câmpului morfogenetic descris de 
biologul englez Rupert Sheldrake, câmp care se manifestă ca „rezonanţă 
morfologică“. În anumite condiţii starea vibratilă a suportului fizic (cristale lichide 
celulare) care reflectă memorarea informaţiilor poate fi transferată printr-un 
mecanism de rezonanţă adecvat la nivelul biocâmpului aferent organismului, în 
aura umană. Informaţia este conservată în unde de câmp descriptibile matematic 
prin ecuaţii de tip Fourier. În câmpul auric pulsiunile sonoluminiscente reprezintă 
memoria esenţială dobândită pe parcursul unei întregi existenţe umane. 

 
d) Principiul suprapunerii coerente a hologramelor ca matrici. 
  

Imaginile-hologramă ale realităţii de referinţă se caracterizează prin 
tridimensionalitatea lor, reprezentarea spaţial-volumetrică şi nu printr-o 
reprezentare plană (ca în „efectul fotografie“). Într-o secundă pot fi înregistrate 
103–105 holograme-obiect, realizându-se astfel senzaţia de mişcare prin 
suprapunerea rapidă a secţiunilor, respectiv senzaţia de profunzime (relief) sau de 
distanţă a obiectului-sursă. Prelucrarea imaginilor este realizată prin interferenţa 
holografică între radiaţii laser de mică putere, având caracteristicele coerenţei, 
monocromaticităţii, intensităţii şi direcţionalităţii. Fiecare celulă din lanţul 
embriologic primeşte lumina laser dublă ca intensitate faţă de radiaţia care a 
pătruns în prima celulă ş.a.m.d. Reactualizarea hologramei (reamintirea) presupune 
prezenţa unor stimuli în măsură să genereze fenomene de rezonanţă. Cu cât 
stimulul va fi mai puternic (mai coerent), cu atât reactualizarea înregistrării va fi 
mai promptă şi mai corectă. 

Hologramele sonoluminiscente se înscriu prin vibraţie în apa din interiorul 
şi din jurul ADN-ului formând memoria (caracterizată printr-o anumită ordine a 
unghiurilor pe care le formează între ele macromoleculele). Omul învaţă 
semnificaţiile obiectelor, fenomenelor şi acţiunilor cu care se întâlneşte 
(înţelegerea) prin raportarea noilor informaţii (semnale) la fondul de cunoştinţe 
asimilate şi sistematizate în apa celulară (memoria de scurtă durată) sau cristalul 
lichid (memoria de lungă durată). Stadiul cuantic coerent în celula vie ia naştere 
din cauza structurii de dipol al apei. Acest stadiu coerent întreţine reţeaua cuantică 
informaţională din celulă. Apa pură transportă radiaţiile electromagnetice practic 
fără nici o pierdere. Apa din corpul nostru este legată aproape complet de proteine, 
ADN şi alte macromolecule într-o matrice de cristal lichid ce permite corpului 
nostru să muncească într-o coerenţă remarcabilă.
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Prin procesul de învăţare se formează modele înglobate în moleculele de 
apă sub formă de matrici tridimensionale (din cauza diferenţei de unghiuri dintre 
moleculele de apă). Aceste matrici tridimensionale se cristalizează formând 
memoria de lungă durată (din cristalul lichid gel).  

„Metoda matricei de descoperire“ este o strategie euristică care porneşte de 
la sistemul periodic al elementelor, şi scontează pe faptul că într-un astfel de model 
grafic, construit după un criteriu de ordine precis (legea periodicităţii), se pot ivi 
„căsuţe goale“ care, aşa cum a dovedit-o experienţa chimiei, îşi aşteaptă şi îşi 
găsesc în realitate elementele corespondente. 

Dacă considerăm memoria sub formă de matrici tridimensionale atunci 
soluţia la diferite probleme ar putea consta atât în indentificarea „căsuţelor pline“ 
cât şi a „căsuţelor goale“. 

Gândirea şi instrumentul său esenţial limbajul interior (partea sonoră a 
hologramelor sono-optice) caracterizate prin întrebare-răspuns se datorează 
mişcării oscilatorii a bazelor ADN ce caută permanent răspunsul în aceste matrici. 
Răspunsul este găsit atunci când matricile de codoni se suprapun peste modelele 
preînvăţate (holograme peste holograme) dar alimentând totodată şi „căsuţele 
goale“. Întrebarea constă în procesul de citire al hologramelor născute din 
reflectarea realităţii înconjurătoare (ca la trecerea unei benzi magnetice, deci cu 
informaţii prin faţa unui cap de citire) de către codonii oscilanţi. 

Prin aceasta suprapunere apare emergenţa gândului la nivelul întregului. 
 

e) Principiul autoorganizării radiaţiilor conştiente. 
  
Radiaţiile conştiente sunt radiaţii solitonice care transportă (conservă) o 

cantitate maximă de informaţii acumulate în câmp. Solitonul este o undă toroidală 
de energie ce poarta în interiorul său informaţie (hologramele sonoluminiscente). 
Torul este o structură circulară, care se autoorganizează fără limite în dimensiuni 
(microscopică sau gigantică), care susţine materia pe măsură ce aceasta se 
deplasează în cercuri. Forma torului este modelul de bază al fluxului energetic pe 
care îl creează pulsaţia vieţii. Din punct de vedere matematic, un tor este generat    
printr-o sinusoidă (sinusoida este tipul de undă fundamental în univers) care se 
roteşte în jurul propriei axe. Această formă tridimensională asemănătoare unui inel 
îşi datorează capacitatea de a se autoorganiza şi de a-şi păstra forma celor trei 
„giroscoape“ ale rotaţiei sale inerente: sus-jos, înăuntru-în afară şi de-a curmezişul. 
Şi asemenea unui giroscop, indiferent cum se mişcă torul, acesta îşi menţine 
echilibrul. Este exact ca un inel de fum care rămâne intact în timp ce străbate 
camera. 

Conform fizicianului A.Detela structura bazală informaţională a 
biocâmpului uman este formată din noduri toroidale. Aceste câmpuri toroidale se 
constituie în sisteme capabile de autoorganizare. Fluxul de energie din aceste 
sisteme le permite să se autoorganizeze spontan–creând şi menţinând o structură în 
condiţii de dezechilibru. Solitonii generează fractalul în orice sistem, deci şi în 
sistemul psihic uman.
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f) Principiul activării energetice permanente.  

 
Cosmosul şi conştiinţa sunt interconectate printr-o reţea complexă de 

informaţii permanente conservate şi transmise prin câmpuri. Fiecare centimetru cub 
de spaţiu, chiar şi cel vid perfect, conţine o cantitate uimitoare de energie 
electromagnetică. Se consideră că această energie poate fi de aceiaşi natură ca 
energia nucleară sau, mai mult, poate fi energia primordială şi nelimitată. Termenul 
„punct de zero“ este folosit pentru a descrie acest tip de energie (căci, la valoarea 
de zero absolut, gazul nu are volum). Se ştie că universul în care trăim are trei 
grade peste zero absolut. Fizicienii recunosc astăzi că noi oamenii suntem absorbiţi 
într-un câmp energetic. Totul pluteşte în energie, totul depinde de energie, şi 
probabil, fiecărui atom îi este necesară energia pentru a-şi putea menţine 
configuraţia informaţională caracteristică. Modelul câmpului de energie zero este 
construit în termenii unei colecţii infinite de oscilatori, aspect important deoarece  
s-a identificat recent energia neagră ca fiind similară cu câmpul de energie zero 
(B.G.Sidharth, 2003). Acest câmp de energie întreţine permanent prin vibraţiile 
sale dinamica sistemului psihic furnizându-i „combustibilul“ necesar. Gravitaţia 
este una din cele mai importante radiaţii care activează permanent fiinţa umană.   
S-a demonstrat experimental în 1996 (Tom Van Flandern) că radiaţia gravitaţională 
nu poate avea o viteză mai mică decât 2 x 10¹° c. Aceasta ar putea duce la o 
explicare experimentală a fenomenului de nonlocalitate.  

Fluxurile energetice provoacă iniţial o instabilitate în cadrul sistemului ce 
se reflectă într-o tranziţie de la o fază de echilibru spre o mişcare dezordonată ca 
mai apoi la un anumit grad de acumulare de energie se face trecerea la o nouă stare 
de „stabilitate dinamică“ cu o eficienţă superioară.  

  
g) Principiul comunicării prin vortex.  

 
Energia de punct zero a putut fi descrisă ca un flux electric plutind 

ortogonal în spaţiul nostru tridimensional. Deoarece acest flux vibrează, el 
generează o componentă a câmpului electric în spaţiu nostru dând naştere la „mici 
găuri albe“ (ieşiri de fluxuri) şi „minigăuri negre“ (intrări de fluxuri). Uneori 
această energie de punct zero este descrisă ca polarizarea vidului. 

Lumea materiei şi vidul cuantic ştim astăzi că interacţionează. De exemplu, 
în anumite condiţii energia de punct zero a vidului acţionează asupra electronilor 
de pe orbitele nucleului atomic. Efectele se produc când electronii „sar“ dintr-un 
stadiu energetic în altul iar fotonii emişi manifestă o scădere uşoară a frecvenţei. 
Demonstrarea experimentală a legăturii (cuplării) dintre energia electromagnetică a 
moleculelor ADN şi energia de punct zero a substructurii vacuumului prezisă de 
fizica cuantică a fost realizată de cercetătorii ruşi P.Gariaev şi V.Poponin 
(Experimentul-Fantoma ADN,1995). Găurile de vierme magnetice pot fi privite ca 
o chintesenţă a sistemelor vii.
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Câmpul magnetic al găurii de vierme furnizează un mecanism cuantic 
pentru control la distanţă observat în cazul comportamentului controlat al celulelor 
organelor, a nucleului lor la fel ca un model pentru memoria biosistemului. Acest 
mecanism cuantic este în funcţie de momentele cuantice ale supracurenţilor din 
gaura de vierme. 

Încercând să explice felul în care codul genetic este transformat într-o 
structură spaţială în timpul ontogenezei, cercetătorii au emis ideea conform căreia 
fiecare secvenţă ADN corespunde cu o configuraţie caracteristică a câmpului 
magnetic al unei găuri de vierme ca şi condensare structurală a materiei. 

Aceste găuri de vierme există la nivelul celulelor corpului nostru, în ADN, 
aşa cum a constatat experimental prof. P.Gariaev. Efectul fantomei ADN este 
interpretat de fizica modernă în aşa fel încât acumularea găurilor de vierme 
microscopice pe secvenţele ADN duce la schimbarea locală a structurii spaţiu-timp 
care este temporar stabilă similară cu undele solitonice sau mesajul undei ADN. 
  Microvârtejurile sunt generate prin superpoziţia undelor (principiul 
energiei staţionare), deci prin acumularea undelor monocromatice, care formează 
un câmp staţionar ce produce, datorită rezonanţei şi coerenţei, localizarea şi 
concentrarea cuantelor, a particulelor, etc. În vârtejul constituit de macromolecula 
de ADN şi ARN, hologramele sonoluminiscente dinamice intră şi ies din vârtej, iar 
în interiorul acestuia pot fi selectate, preferate anumite combinaţii substanţiale sau 
radiante, deci microvârtejul reţine (cuplează) „preferenţial“ anumite molecule, 
atomi, solitoni, etc ce duce la o creştere cristalină (duplicarea macromoleculelor de 
ADN, ARN). 
 Această „preferinţă“ poate fi înţeleasă prin rezonanţa produsă între 
frecvenţele câmpurilor staţionare ale macromoleculelor (din spectrele Fourier 
asociate) şi frecvenţele asociate anumitor oscilatori substanţiali. 
 Astfel, macromolecula „mamă“ prin câmpul staţionar asociat, prin 
„încercări şi succese“, acumulează substanţele macromoleculei „fiică“ 
declanşându-se un proces multiplicator. Similar, în procesul învăţării, informaţiile 
holografice sunt transferate dintr-un loc în altul prin intermediul microvârtejurilor 
dând naştere la memorii şi deprinderi. 
 Prin intermediul acestor vortexuri se realizează fixarea în structura 
memoriei a unor scenarii, care decupează imagini din realitate şi care folosesc 
armonios toate proprietăţile informaţiei: reflectare, comandă, autoorganizare, etc. 
 Transferul informaţiilor spaţio-temporale se realizează deci prin 
intermediul acestor microvârtejuri şi reprezintă o extindere a câmpurilor operatorii 
în câmpul conştiinţei şi al inconştientului. 
 
h) Principiul bio-feedback-ului radiant.  
 

Cercetările în ultrasonografie au evidenţiat propagarea a unui anumit gen 
de excitaţii în fluidele organismului asemănătoare razelor X (J.Lu, J.F.Greenleaf,
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1992). Acest gen de excitaţii în sisteme coerente au caracteristicile undelor 
solitonice şi poartă numele de solitoni Schrödinger-Davidov. Aceştia reprezintă o 
sursă corespunzătoare pentru propagarea semnalelor cu caracteristici particulare de 
reconstrucţie completă după coliziuni şi se dovedesc a fi un stadiu coerent al 
vibraţiilor. O dată formaţi solitonii de tip Davidov optici sau acustici se deplasează 
cu o viteză mai mare decât vitezele existente în acel mediu realizându-se astfel o 
emisie a fotonilor sau fononilor în unghi faţă de direcţia de propagare, unghi 
cunoscut sub denumirea de con Cerenkov.  

Astfel, gândul (hologramele sonoluminiscente învelite în unda solitonică) 
se propagă înainte cu o viteză mai mică decât înapoi. 
 

 
 

Conul radiant ce se deschide în urma radiaţiei purtătoare de informaţie, 
constituie adevărate bucle feed-back cu excitaţie şi circulaţie continuă, 
autoîntreţinută. În imaginea prezentată v > c/m, unde v ( viteza din conul 
Cerenkov) este mai mare decât viteza de propagare a solitonului (vs), m este 
indicele de refracţie al mediului iar c este viteza luminii. Această tipologie de 
comunicare este interactivă cu retroversiune în cicluri succesive, de tip feedback, 
realizându-se astfel controlul gândului pe timpul propagării lui datorită diferenţei 
de viteză din faţa şi din spatele radiaţiei purtătoare de informaţie. Această 
manifestare a solitonilor este cunoscută ca efectul Fröhlich–Cerenkov care a fost 
demonstrat experimental în mediul biologic (modelul Fröhlich, 1969) şi reprezintă 
baza fizică a proceselor de bio-feedback.   

 
 
i)Principiul psihotanatologic.  

 
Un principiu al unităţii impulsului  se manifestă pe fondul legii 

continuităţii informaţionale: nici o realitate nu este ultimă, întrucât îşi transmite 
informaţia esenţializată în contextul unei alte realităţi, structural şi funcţional
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deosebite de prima (T.Stănciulescu,1998). Conform studiilor psihotanatologice 
conştiinţa radiantă (sonoluminiscentă) se menţine în urma divizării substanţei 
umane. Studii  desfăşurate de către dr. Sam Parnia (2001) şi dr. Pim Van Lommel 
(2001) au demonstrat că moartea biologică nu afectează psihicul. Datorită unităţii 
prin rezonanţă a hologramelor sonoluminiscente protejate solitonic procesul de 
deplasare a acestora în mediu plasmatic are loc fără nici o pierdere. Pentru că 
mediul în care acestea se transferă este aerul care ne înconjoară care nu este altceva 
decât plasmă! În momentul deplasării structurilor sonoluminiscente psihice din 
mediul organismului în mediu plasmatic are loc o regrupare a acestora pentru 
adaptarea la noul mediu. Se formează cu această ocazie anumite formaţiuni numite 
clusteri fractali capabili de autoorganizare şi de procesare a informaţiei. Aceşti 
clusteri psihici apar adesea în fotografii executate cu diferite ocazii în care se pot 
sesiza anumite scintilaţii luminiscente. Acest cluster pe măsura constituirii lui 
poate juca rolul unei capcane integratoare care conservă informaţia 
(sonoluminiscentă) întreagă generată de activitatea fiinţei umane pe parcursul vieţii 
sale. Trebuie amintit că în primele 24 de ore de la moarte organismul pierde 
aproximativ 10 litri de apă (prin deshidratare). Astfel mediul adecvat fenomenelor 
mentale se reduce considerabil. De fapt „fagurele“ de cristal lichid (memoria) se 
volatilizează într-o capcană. Pentru că nici o realitate nu este ultimă, întrucât îşi 
transmite informaţia esenţializată în contextul unei alte realităţi. 

S-a demonstrat, prin metode calorimetrice de mare sensibilitate, că 
modificările survenite în structurile celulare, în momentul desfăşurării fenomenelor 
letale, se traduc prin creşterea bruscă de energie. S-a constatat concomitent, şi un 
puternic puseu al emisiei luminescente supraslabe din domeniul vizibil al 
spectrului. Temperaturile mari ale corpului, inclusiv ale pielii, fac ca fosfaţii să nu 
mai poată fi păstraţi în starea de compuşi cu cristale lichide organice, fapt care 
favorizează evaporarea lor şi, în ultimă instanţă, moartea organismului, fiind ştiut 
că fără fosfat nu mai poate apare bioluminiscenţa, nemaifiind posibilă amorsarea 
proceselor vitale.  

Pe de altă parte ştim că împachetarea nucleosomilor capătă o structură de 
solenoid pentru a se realiza o condensare majoră a nucleotidelor de ADN. Prin 
analogie cu câmpul magnetic al unui solenoid, care îşi menţine prezenţa un interval 
de timp şi după întreruperea curentului electric care l-a generat– şi câmpul emis de 
solenoidul ADN, poate să continue a persista după destrămarea materiei ADN. 
Dacă timpul este relativ lung şi cum ştim că există o specificitate personală a 
câmpului ADN se poate spune că după moartea omului continuă să persiste în 
spaţiu, câmpul său ADN, capabil în anumite condiţii, să acţioneze asupra altor 
oameni (E. Macovscki). Este foarte probabil ca acest câmp să se regăsească în 
formaţiunile plasmatice observate în fotografii. Acest câmp poate reprezenta 
hologramele acustico-optice capabile de autoorganizare şi procesare a informaţiei 
ce se constituie într-un cluster fractal mai sus menţionat.  

„În conformitate cu principiul nonseparabilităţii particulelor (Bernard 
d’Espagnat, 1973), două sisteme fizice care sunt îndepărtate în momentul T2, 
sisteme care au fost în interacţiune într-un moment anterior T1, când erau foarte
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apropiate, vor continua să interacţioneze oricât de mare ar fi distanţa- în timp şi 
spaţiu- dintre ele, prin influenţă instantanee. Aceasta înseamnă că poate exista o 
nonseparabilitate a conştiinţelor umane indiferent de distanţa temporală şi spaţială 
dintre ele“ (ipoteză, I.Mânzat, 2003).  

 
 
 

Operaţii psihocuantice 
 

a) Rezonanţa pulsiunilor psihice este o operaţie care îşi găseşte explicarea 
în experimentul EPR realizat în anul 1980 de fizicianul A.Aspect prin care s-a 
validat într-o manieră riguroasă teoria cuantică, demonstrând totodată eroarea 
făcută de Einstein şi de cei doi colegi ai săi. S-a certificat astfel inegalitatea lui Bell 
şi conceptul de nonlocalitate în mecanica cuantică ce a schimbat radical vederea 
noastră despre realitate. S-a constatat cu acest prilej că două particule elementare 
(fotoni) se informează permanent în mod direct şi instantaneu despre situaţia 
existentă în exteriorul lor. 

Într-un mod similar solitonii (care au caracter corpuscular-ondulatoriu) în 
interiorul cărora se află hologramele sonoluminiscente se informează permanent 
direct şi instantaneu între ei prin intermediul rezonanţei pulsaţiilor lor. Astfel 
„componentele psihismului lucrează împreună şi deodată asigurând în acest fel 
coerenţa sistemului psihic uman“ (I.Mânzat). Solitonii sunt unde şi urmând 
argumentele fizicii moderne, înseamnă că sunt supuşi rezonanţei. 

 
b) Achiziţia informaţională spaţio-temporală. Psihicul uman este astfel 

construit încât posedă structuri specializate pentru a recepţiona tridimensional 
realitatea înconjurătoare. Semnalele infraroşii (descrise de Buhler) receptate de 
către organism pot fi considerate solitoni care încorporează hologramele 
sonoluminiscente. Informaţiile sunt receptate holografic la nivelul receptorilor 
periferici şi ele se constituie în frecvenţe diferite. Intensitatea energiei stimulilor 
(lumină, sunet, etc), influenţează durabilitatea hologramelor, iar repetarea aceluiaşi 
tip de stimul le consolidează şi stabilizează. Între diferiţi stimuli recepţionaţi se 
realizează o corespondenţă ce favorizează complementaritatea informaţională. 
Bioluminiscenţa ultraslabă provine din mulţimea stadiilor coerente ale solitonilor. 
Energia stabilă a solitonului în concordanţă cu toate undele energetice produce 
armonici ce dau naştere la structuri complexe psihice. Solitonii generează fractalul 
în orice sistem, deci şi în sistemul psihic uman. 

   
c) Tensiunea radiantă permanentă. Aflat într-un ocean de radiaţii, 

organismul uman realizează un nivel energetic optim ce îi permite menţinerea 
anumitor pulsiuni datorate interferenţei dintre radiaţie şi substanţă. Se ştie astfel că 
procesele actvităţii solare determină producerea unei radiaţii electromagnetice şi a 
uneia corpusculare. Radiaţia electromagnetică solară cuprinde componente 
nepenetrante (93%) formate din radiaţii radiometrice, IR şi luminoase, în timp ce
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componentele penetrante (7%) sunt formate din radiaţiile UV, Röentgen, gama şi 
radiaţia gravitaţională. Concomitent cu radiaţia solară, organismul uman este supus 
şi acţiunii radiaţiei cosmice intergalactice, având o componentă electromagnetică şi 
una corpusculară. Astfel, apărute în aceste condiţii de vieţuire, procesele vitale din 
organism sunt însoţite, la rândul lor, de emisia unor radiaţii de natură 
electromagnetică. Acţiunea permanentă a câmpurilor electromagnetice constante 
asupra corpului a condus la dezvoltarea şi stabilitatea unor sisteme proprii de 
emisie şi recepţie a radiaţiilor cu un înalt grad de perfecţiune. Aceste procese de 
reorientare spaţială induc formarea unor noi câmpuri electromagnetice constante. 
Printr-o buclă cibernetică, noile câmpuri creează o cale de aferentaţie inversă, 
influenţând orientarea particulelor excitate. Se produce astfel un proces de 
autoexcitare a câmpurilor electromagnetice constante, proces autocoordonat de 
însăşi aceste câmpuri. Aceste câmpuri absorb energia cuantică, în special în spectru 
radio şi optic. Existenţa unei astfel de tensiune radiantă permanentă în corpul uman 
face posibilă activitatea psihică complexă datorată pulsiunilor conştiente. 

 
d) Comunicarea informaţională protejată reprezintă operaţia prin care 

solitonii protejează hologramele sonoluminiscente pe tot parcursul deplasării lor. 
Astfel informaţiile conţinute în aceste holograme se pot păstra şi pot face faţă 
factorilor perturbatori exteriori. Solitonul reprezintă o „anvelopă“ inteligentă ce 
acoperă şi protejează ideile, sunetele sau imaginile ce se deplasează dintr-un loc în 
altul în cadrul sufletului. Transportul semnalelor în sistemele vii, în sistemul nervos 
şi în lanţurile de proteine şi lipide din ţesuturi este reprezentat de efectul solitonic, 
ce poate consta în raza de răspândire a luminii aşa cum rezultă din experimentele 
lui F.A.Popp.  În cazul coliziunilor dintre solitoni s-a apreciat că acestea sunt non-
distructive protejând în acest fel informaţia. 

  
e) Comunicări nespecifice (ex.dragostea, compasiunea, etc) reprezintă 

comunicări într-un spaţiu care se dilată. Hologramele sunt mult mai dinamice cu o 
mare tensiune energetică reprezentate simbolic printr-o atracţie psihoafectivă, ceea 
ce se repercutează în comportament. Sufletul atrage în mod constant vibraţiile care 
sunt în armonie cu ale lui.  

Un studiu recent al Institute of HearhMath (Institutul de Cercetări pentru 
Matematica Inimii) publicat în American Journal of Cardiology referindu-se la 
efectele diferitelor emoţii asupra sănătăţii inimii şi ale sistemului nervos arăta 
următoarele: „Calităţile spiritului de dragoste, grijă, apreciere şi compasiune 
pătrund în corpul omului, modificând câmpul electromagnetic al inimii iar acesta 
creează la rândul lui schimbări profunde în ordonarea ritmului bătăilor inimii prin 
intermediul cărora este restabilită armonia Minte/Creier, întărind sistemul 
imunologic şi stabilizând replicarea şi funcţiile ADN-ului.“ 

 Dragostea este un câmp care conţine o înaltă inteligenţă care prin câmpul 
electromagnetic al inimii este transmis fiecărei celule din corpul uman şi aşa cum 
afirma Doctorul Doc Childre (director al acestui Institut): „Modalitatea prin care 
Cerul întâlneşte Strada sau Filozofia marilor Religii este acum demonstrată prin
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măsurători şi pe cale matematică în laborator, numind acest proiect de cercetare 
Fizica Umanităţii.“ 

Dr. Poponin a realizat în acest sens experimente remarcabile. Au fost astfel  
prelevate de la mai multe persoane câte o mică cantitate de celule albe (leucocite) 
care au fost duse într-o cameră separată unde s-au făcut măsurători asupra 
câmpului electric al ADN-ului acestor celule, iar persoanele au fost stimulate 
emoţional prin proiectare în altă cameră a unor videoclipuri. S-a constatat că starea 
emoţională a persoanelor era regăsită în câmpul electric al ADN-ului celulelor albe 
fără a apare nici un fel de întârziere. Această sincronizare instantanee între starea 
emoţională a persoanei şi câmpul electric al ADN-ului celulelor albe s-a păstrat şi 
la o distanţă de 50 de mile între locul persoanelor şi locul celulelor albe. S-a 
demonstrat astfel că acest tip de comunicări nu ţin cont de timp sau distanţă. Ele 
sunt nonlocale şi arată existenţa unei energii misterioase. 

 Acest institut a alocat la fiecare din cei 28 de cercetători câte o cultură de 
celule, iar fiecare cercetător a fost instruit şi antrenat să genereze şi să trăiască 
intens diferite emoţii. S-a constatat că atunci când cercetătorii trăiau sentimente de 
dragoste, apreciere sau gratitudine, ADN-ul răspundea prin relaxarea formei sale, 
lungindu-se. Când cercetătorii trăiau emoţii negative (supărare, teamă, frustrare sau 
stres) ADN-ul se contracta, se scurta şi multe din elementele de Cod erau 
dezactivate. Când aceeaşi cercetători trăiau din nou sentimente de dragoste, 
apreciere sau gratitudine, ADN-ul răspundea relaxând forma şi se dilata, iar 
elementele de Cod dezactivate se reactivau.  

La bolnavii de SIDA cercetătorii au descoperit o creştere statistică de circa 
300.000 de ori a rezistenţei la infecţii, dacă aceştia trăiau sentimente de dragoste, 
gratitudine şi apreciere faţă de ceilalţi bolnavi care trăiau în supărare, frustrare, 
teamă şi stres. 

  
14.5. Aplicaţii 

 
 Aceasta teorie sprijină înţelegerea anumitor aspecte de dinamică a 
psihismului şi influenţează metodologia cercetării activităţii psihice umane. 
Descoperirea interacţiunilor dintre elementele „invizibile“ ale personalităţii şi 
recunoaşterea impactului luminii şi al sunetului asupra dezvoltării acesteia pot 
conduce la construirea unei noi „arhitecturi“ psihofiziologice. 

De asemenea teoria poate oferi o bază fizică terapiei prin lumină şi sunet. 
Cercetarea influenţei luminii şi a sunetelor asupra hologramelor sonoluminiscente 
poate optimiza această terapie. Specialiştii în domeniul psiho-imunologiei au arătat 
că fiecare organ al sistemului imunitar conţine fibre nervoase care asigură legătura 
biologică dintre terminaţiile nervoase şi sistemul imunitar, postulând astfel relaţia 
de interdependenţă dintre gândurile, atitudinile, percepţiile şi emoţiile unei 
persoane şi starea sistemului imunitar al acesteia. Muzica– sunetele pot acţiona 
direct asupra stării generale psihice şi mentale şi deci implicit asupra sistemului 
imunitar. Muzica este o modalitate de a pătrunde în nucleul fiecărei celule, de a o 
face să vibreze la unison cu armonia întregului. Orice sunet care există în jurul
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nostru ne afectează mintea şi trupul pe multiple niveluri. Corpul nostru poate fi 
considerat ca un instrument de autovindecare, căci în mod esenţial el tinde către 
starea lui optimă. Fiecare celulă din corpul nostru este un rezonator de sunete şi are 
un ritm specific propriu. Fiecare organ are ciclurile sale de viaţă, pulsul propriu, 
nota lui muzicală. Aşa cum fiecare persoană are propriul ei sunet fundamental, tot 
astfel fiecare tip de sunet produce un anumit efect asupra ascultătorului, care poate 
să difere în funcţie de momentul în care este ascultat. Celulele sănătoase devin mai 
vibrante şi mai radiante atunci când sunt expuse sunetelor muzicii. Efectele 
observabile şi măsurabile în prezent sunt schimbările care apar în fluxul sanguin 
sau viteza de reacţie a muşchilor la sunete. De asemenea, s-a descoperit o legătură 
între secreţia de endorfine şi neuropeptide şi schimbarea stărilor emoţionale. 
Studiile ştiinţifice arată că anumite sunete fac să crească serotonina şi în acelaşi 
timp scade ACTH-ul, hormonul stresului. Sunetele ne pot transporta din starea beta 
a creierului (specifică stării de veghe) în starea alfa (specifică relaxării şi stărilor de 
meditaţie), fără să adormim. La nivel fizic sunetele afectează presiunea sanguină, 
pulsul, circulaţia, funcţionarea creierului şi metabolismul. Modul prin care sunetele 
din exterior pot influenţa formarea anumitor holograme specifice sunetului 
respectiv va ajuta desigur la înţelegerea formării anumitor reprezentări psihice. Pe 
de altă parte efectul psihologic pe  care-l induce lumina– culorile– a jucat un rol 
terapeutic încă din vremea antichităţii datorită capacităţii lor de a produce 
răspunsuri emoţionale directe. Cura şi terapia se bazează pe teoria conform căreia 
lumina reprezintă o frecvenţă, deci fiecărei culori prezente în spectru îi corespunde 
o anumită frecvenţă. Cum ştiinţa ne învaţă că energia nu poate fi distrusă ci doar 
redistribuită, acest lucru înseamnă că frecvenţa va avea un anumit efect asupra 
fiecărei persoane în parte. În timpul anilor '70- '80 o serie de teste au arătat o 
legătură între sănătate şi culori iar de atunci unii psihologi au început să folosească 
cura de lumină– culorile– pentru a investiga starea unui pacient. Lumina din 
mediul înconjurător– culoarea– ne influenţează starea de spirit, relaţiile, sănătatea, 
deciziile. Culorile îmbrăcăminţii sau culorile pereţilor unei camere îţi pot 
modifica– în mod inconştient– acţiunile, nivelul de energie fizică şi starea 
emoţională. Experţii în marketing, psihologii, specialiştii în publicitate şi creatorii 
de modă se joacă cu întreaga gamă coloristică, cunoscând faptul că diversele 
combinaţii de culori îţi vor afecta deciziile şi starea de spirit. De exemplu, 
ambalajul oricărui lucru pe care îl cumperi este rezultatul lucrului asupra unei 
scheme coloristice. 

Culorile din restaurante sunt deseori aranjate special pentru a deschide 
apetit sau pentru a-ţi prelungi sau scurta şederea într-o anumită încăpere. 

Mai mult, culorile alimentelor îţi pot deschide sau distruge pofta de 
mâncare. Bolnavii de icter sunt trataţi în camere colorate. Medicii dieteticieni 
recomandă folosirea culorilor pentru a diminua apetitul şi atacurile de 
supraalimentaţie. Lumina – culoarea– poate fi folosită ca şi cura pentru a crea o 
stare de bine şi de mulţumire, pentru a agita spiritele, pentru a calma şi vindeca, 
pentru a exprima frivolitate sau seriozitate, etc. În lumina acestei teorii toate aceste 
efecte constatate în timp îşi pot găsi o explicaţie psihofiziologică.
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Această teorie vrea să atragă totodată atenţia asupra importanţei apei şi a 
diverselor radiaţii asupra organismului uman. În acest sens o primă aplicaţie o 
putem regăsi în aşa numita „cură de apă“. Prin consumul de apă în fiecare zi cu 
indici de calitate superiori (pH, rH, conductibilitatea electrică, etc) se reorganizeză 
câmpurile informaţionale din organism prin menţinerea mediului coerent adecvat 
comunicăilor informaţionale. Pe de altă parte se realizează  răcirea sistemului laser 
celular. Refacerea calităţii (transparenţei) cristalelor lichide celulare optimizează 
pătrunderea luminii, transmiterea mai rapidă a informaţiilor şi memoria. 
 O altă aplicaţie o poate constitui construirea unui aparat care să măsoare 
pulsaţiile solitonice din întreg corpul (nu numai EEG) asigurându-se astfel o 
investigare mai amănunţită a fenomenului psihic. 
 Pe de altă parte cartografierea microvârtejurilor din corp ne-ar putea ajuta 
să depistăm locurile prin se realizează schimburile energoinformaţionale cu vidul 
cuantic. Omul ca fiinţă „rezonatoare“, dotată cu circuite oscilante sau generatori 
parametrici de frecvenţe, este capabil să comunice cu instanţele energo-
informaţionale ierarhizate. Astfel se poate explica ştiinţific anumite fenomene 
considerate a fi „paranormale“, precum telepatia, telekinezia, radiestezia, etc. 

Medicina poate da un răspuns mult mai elocvent unor probleme cardinale 
cum ar fi: moartea celulară, procesul îmbătrânirii şi morţii, procese în care lumina 
şi sunetul joacă prin efectele lor un rol esenţial. Dar poate cea mai importantă 
aplicaţie ar fi parametrizarea clusterilor fractali solitonici din spaţiul înconjurător şi 
realizarea comunicării cu aceştia. Realizarea unui studiu asupra muribunzilor din 
secţiile de terapie intensivă în momentul exitusului prin fotografierea lor ar putea 
elucida atât deplasarea biofotonilor în aceste condiţii cât şi constituirea acestor 
clusteri. 

O altă aplicaţie o poate reprezenta cunoaşterea mecanismului transferului 
în psihologia mulţimilor pe baza acestor pulsiuni. Actele inconştiente ale 
mulţimilor, care se substituie activităţii conştiente a indivizilor, orientarea rapidă a 
sentimentelor într-o anumită direcţie determinată, pot fi explicate astfel biofizic. 

Pe de altă parte explicarea mai amănunţită a testului Szondi folosit în 
psihiatrie având în vedere că pulsiunile psihice sunt reprezentate în plan fizic de 
pulsiunile solitonice sonoluminiscente poate reprezenta un nou domeniu de studiu. 
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