ELEMENTE DE PSIHOFIZIOLOGIA COMUNICĂRII
PRIN LIMBAJ A CREIERELOR
TITI PARASCHIV, VIOREL IULIAN TĂNASE
Elements of the Psychophysiology of Communication of Brains through Language.
From a psycho-formal perspective, the human brain is a communication system in which
the source and receiver are in a relationship that can be known by imaging techniques.
Semantic communication mechanisms of the brain are different from classical technical
ones. New systems based on fuzzy logic simulate with greater precision how the human
brain works as a communications system. Through communication, man has transformed
himself, the language having the same role as the tools.
Key words: communication system, human brain, semantic communication,
psycho-formal perspective.

1. Introducere
Sistemul uman de comunicare, povestire, naraţiune eficientă, reprezintă un
dispozitiv inventat de mecanismele evoluţiei care poate înregistra amintirile, visele, ideile
şi le poate transmite altui creier. Studiem modul în care tiparele neuronale asociate
amintirilor şi ideilor din creierul sursă sunt transmise creierului receptor.
Condiţia comunicării este reprezentată de doi factori: 1. Creierul sursă (CS) şi
creierul receptor (CR) sunt cuplate fizic la unda sonoră; 2. Existenţa protocolului
neuronal de comunicare – acordul brut şi fin al celor două creiere, CR şi CS. La început
sunt excitate zone din cortexul auditiv disipate, apoi ele se sincronizează conform unui
proces numit rezonanţă neuronală. Pentru a comunica prin limbaj, creierul este înzestrat
cu două mecanisme distincte: - este cuplat fizic la undă sonoră; - există un protocol
mental comun de comunicaţie. Sunetele ajung, prin ureche, la cortexul auditiv sub formă
electrică, iar undele EEG intră într-o antrenare neurală (sincronizare). Dispunem de un
mecanism de acces la memorie de unde luăm informaţiile înmagazinate sub formă de
imagini, le transformăm în cuvinte (unde sonore) pe care le transmitem apoi altor
persoane. Pentru ca acestea să le înţeleagă, trebuie să se racordeze la un protocol comun
de comunicaţie numit antrenare neuronală.

Figura 1. Comunicarea directă prin limbaj
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Tiparele neuronilor din creierul meu, asociate cu ideile şi amintirile mele, sunt
transmise creierului ascultătorului (receptor). Procesarea logică (semantică) determină
transmiterea semnalului în zone mai profunde ale creierului. Aceeaşi poveste rostită în
engleză sau în romană este procesată diferit în cortexul auditiv, dar în zonele profunde
ale creierului ele au excitat aceleaşi zone. În creier sunt procesate ideile (semnificaţiile)
şi nu cuvintele. Procesarea este logică şi nu sintactică. Sintaxa este modul de
construcţie a frazei care se descompune, în cortexul auditiv, şi-i este asociată
semnificaţia. Alinierea logică este absolut necesară procesului de comunicare.

Figura 2. Procesele din creierul vorbitorului şi ascultătorului

Producerea şi înţelegerea limbajului sunt două procese diferite care au loc în
creierul vorbitorului (creierul sursă). Cu toate acestea, zonele adânci ale creierului,
care sunt excitate la transmiterea şi ascultatul poveştii, sunt aceleaşi pentru că se
adresează zonei de procesare raţională, se procesează înţelegere, semnificaţie,
conţinutul logic. Tiparele de comunicare sunt identice. Abilitatea de a comunica se
bazează pe abilitatea de a crea ceva în comun – dezvoltarea unui teren comun de
înţelegere şi comunicare bazat pe un sistem paradigmatic comun. De exemplu: un
individ îşi pierde soţia la petrecere. Jumătate din cei prezenţi ştiu că doamna îl
înşeală – se activează zona 1; cealaltă jumătate ştie că el este gelos – se activează
zona 2, diferită de zona 1.

Figura 3 Vorbitorii şi ascultătorii

Ştirile ne dau perspective diferite asupra realităţii. Eu vă transmit poveşti,
cuplat prin mecanismul de comunicare, la creierele dumneavoastră, am folosit acest
cuplaj să transmit pattern-uri active ale creierului meu, creierelor dumneavoastră.
Acesta este mecanismul neural, ascuns, prin care comunicăm. Realizarea unui
cuplaj comun de comunicare se realizează prin dialog. Dorinţa de a fi cuplat la un
alt creier este o abilitate pe care o avem de la cele mai mici vârste.
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2. Psihoinformatica mecanismului de comunicare
Sistemul uman de comunicare şi povestire eficientă reprezintă un dispozitiv
inventat de mecanismele evoluţiei care poate înregistra amintirile, visele, ideile şi
le poate transmite altui creier.
Problema ce trebuie rezolvată de psihoinformatică este de a determina modul
în care tiparele neuronale din creierul sursă, asociate amintirilor şi ideilor creierului
sursă, sunt transmise creierului receptor. CNS (Condiţia Necesară şi Suficientă) a
comunicării este compusă din doi factori: - CS (Creierul Sursă) şi CR (Creierul
Receptor) sunt cuplate fizic la undă sonoră; - existenţa protocolului neuronal de
comunicare - acordul brut şi fin al celor două creiere CR şi CS (codor şi decodor).
La început sunt excitate zone din cortexul auditiv disparate, apoi ele se
sincronizează conform unui proces numit „rezonanţă neurală”.

Figura 4 Comunicarea prin cuvinte scurte

Zonele excitate (luminate) şi dinamica procesului de luminare a creierului
devin similare în momentul înţelegerii semnificaţiilor naraţiunii (descriere neurală
semantică ce include cortexul frontal şi parietal).

Figura 5 Comunicarea prin înţelesuri

Reacţiile de ordin superior sunt induse, devin similare tuturor ascultătorilor,
datorită aceluiaşi înţeles al naraţiunii.

Figura 6 Comunicarea. Înţelegerea poveştii

Dacă aceeaşi naraţiune este tradusă în limba engleză, franceză sau rusă şi
transmisă unor vorbitori de engleză, franceză respective rusă, reacţiile din creier sunt
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similar ca dinamică şi topografie. În concluzie, creierul uman este un creier semantic,
el se sprijină pe semnificaţii, înţelesuri. Putem comunica deoarece avem un cod
comun care codifică în acelaşi fel, aceeaşi semnificaţie, pentru că are acelaşi sistem
de raportare, „sinele”. Procesarea logică (semantică), determină transmiterea
semnalului în zone mai profunde ale creierului. Procesul de comunicare prin limbajul
verbal are doi actori, două creiere CS şi CR, creierul sursă şi creierul receptor.
În CS producerea şi înţelegerea frazelor transmise printr-un limbaj natural
sunt procese diferite. Tiparele neurale ale CS sunt similare tiparelor neurale ale CR.
Producerea şi înţelegerea frazelor transmise printr-un limbaj au la baza procese
similar, topografic şi dinamic. Cu cât CS şi CR sunt mai bine sincronizate, cu atât
tiparele neuronale sunt mai apropiate, iar comunicarea este mai bună.

Figura 7 Zonele excitate la vorbitor şi ascultător

Zonele excitate şi dinamica excitaţiei la CR şi CR sunt aceleaşi chiar dacă
unul produce iar celălalt înregistrează. Procesul dominant nu este a poveşti sau a
asculta, ci a înţelege.
Experiment: Un spectator S1 urmăreşte scena A care îi produce un tipar
neuronal T1. El povesteşte scenă A, prietenului S2, care înregistrează un tipar neural
T2; cu cât S2 înţelege mai bine scena povestită, cu atât T2 → T1. Tiparul neuronal al
ascultătorului S2, este similar celui al povestitorului S1, din momentul în care a
urmărit scena pe care o povesteşte. Abilitatea de a comunica se bazează pe abilitatea
de a avea ceva în comun. Alinierea patternurilor neuronale depinde de: - capacitatea
de naraţiune a CS; - capacitatea de înţelegere a CR; - capacitatea de a dezvolta un
spaţiu comun de înţelegere şi sisteme de credinţe comune (sistem cultural).

Figura 8 Transmiterea sensului poveştii in creier

Experiment: La o petrecere un soţ rătăceşte soţia în mulţime şi pune
următoarea întrebare la două grupuri: Aţi văzut-o pe soţia mea? Grupului 1 i se
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spune că soţia îl înşeală şi reprezintă pattern-ul P1. Grupului 2 i se spune că soţia
este fidelă, dar soţul este gelos şi înregistrează pattern-ul P2.
Pattern-urile sunt determinate de ipotezele în care se desfăşoară comunicarea
– manipulare şi persuasiune. Cu cât comunicarea se bazează pe dialog cu atât
posibilitatea de manipulare scade deoarece se realizează un cuplaj comun de
comunicare interactiv. Dorinţa de a fi cuplat la un alt creier este o abilitate
genotipică, de aceea se manifestă de la cele mai mici vârste. În viitor vom deveni o
singură lume care vorbeşte o singură limbă.
3. Modul în care limbajul transformă umanitatea
Limbajul reprezintă cea mai puternică, periculoasă şi subversivă trăsătură pe
care mecanismul evoluţiei a creat-o, fiind o tehnologie neuroauditivă care modifică
patternurile cognitive din mintea celorlalţi.
Din perspectiva teoriei informaţiei, limbajul se bazează pe impulsuri discrete de
sunete (unde mecanice), în care este codificată informaţia sub formă de sunete ce
semnifică litere, silabe, cuvinte, propoziţii şi fraze complexe. Literele şi silabele nu au
semnificaţie. Mitul lui Babel din Biblie este un semn al puterii limbajului. Primii
oameni vorbeau o singură limbă, limba creatorului, „Ur Sprache”, pentru a lucra
împreună la construirea unui turn care să-i ducă până la cer, la Dumnezeu. Mâniat pe
această încercare de uzurpare a puterii, Dumnezeu a distrus turnul împărţindu-l în 1000
de bucăţi, fiecare reprezentând o limbă; astfel oamenii s-au despărţit, vorbind limbi
diferite şi nemaiputându-se acorda pentru a comunica. Ajungem astfel la o concluzie
oarecum ironică: limbile pe care le vorbim există pentru a ne împiedică să comunicăm.
Limbajul este specific doar speciei noastre pentru că noi suntem singurii care
producem învăţare socială avansată. Homo erectus, în 2 milioane de ani nu a
evoluat aproape deloc. Homo sapiens poate învăţa; învaţă privindu-i pe alţii şi
imitând ce fac ei; putem beneficia de ideile altora, putem construi pe ce au făcut
alţii, ideile se înmulţesc iar tehnologia se îmbunătăţeşte.
Omul are adaptare culturală cumulativă - experienţa se transmite generaţiei
următoare prin limbaj şi prin scris. Limbajul se învaţă prin imitaţie, scrisul are nevoie
de instrucţie specializată[11]. Învăţarea socială sau adaptarea culturală cumulativă
este un furt vizual memorat. Omul a dezvoltat sisteme de comunicare care ne-au
permis să ne împărtăşim ideile şi să cooperăm cu ceilalţi prin limbaj. Limbajul este o
tehnologie socială menită să crească avantajele cooperării. Orice specie care învaţă să
vorbească, trăieşte o explozie de creativitate şi prosperitate. În natura există situaţii în
care coexistă trăsături echivalente funcţional. Una din ele o elimină pe cealaltă şi
acest lucru se reflectă în marşul triumfal către standardizare. Mintea conştientă
presupune harta neurală a timpului şi spaţiului, înregistrate în creier.
Harta timpului. Omul nu trăieşte doar în prezent. El are amintiri ce sunt
stocate vectorial (adică sunt ordonate în timp şi conţin semnificaţia şi contextul) în
creier, are senzori şi analizori pentru realizarea experienţei prezentului şi are voinţa
şi capacitatea de decizie pentru a alege drumul în viitor. Harta timpului presupune
existenţa memoriei în care sunt stocate amintirile şi descris drumul care ne oferă
accesul la amintirile stocate. Timpul, pentru creierul uman, are o reprezentare
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liniară, oferind o logică a succesiunii. Evenimentele sunt simultane (dezvoltare
paralelă, necauzal) şi seriale, organizate cauzal după principiul cauzei şi efectului.
Doar pentru civilizaţia occidentală timpul este liniar, adică “chronos”, cu un sens
de parcurgere, de la minus infinit la plus infinit, cu o origine, care este prezentul şi
care este sistemul de referinţă ce dă ordine lumii din creierul nostru. Timpul
circular este “tempus”, în el nu există cauză şi efect, dezvoltarea circulară conduce
la ideea că moartea este o trecere iar naşterea o renaştere. Timpul liniar modifică
principiile fundamentale ale filosofiei clasice care se sprijină pe trei piloni: binele,
frumosul şi adevărul. Timpul nu este un cadru imuabil ci o resursă consumabilă,
viaţa omului este limitată în timp. El devine şi o constrângere „pentru om totul ar fi
posibil dacă timpul i-ar permite”, dar şi un mobil de a lupta pentru viaţă. Civilizaţia
occidentală este o civilizaţie a vieţii, care trebuie protejată şi trăită în prosperitate.
Harta spaţiului. Omul este conştient de poziţia sa, recunoaşte mediul exterior şi
modul în care este populat cu obiecte, inclusiv existenţa propriului corp în acest spaţiu.
Printr-un mecanism simplu omul are imagine stereoscopică, adică tridimensională.
Având doi ochi, imaginile care se formează în cortexul vizual sunt două, una pentru
fiecare ochi; datorită poziţiei diferite pe care o are faţă de mediul exterior. Diferenţa
dintre cele două imagini este analizată de un diferenţiator din neocortex şi rezolvată
astfel ca să avem o imagine în spaţiu. Este o problemă de trigonometrie, rezolvarea
triunghiului oarecare, unde creerul are înregistrată lungimea unei laturi şi cele două
unghiuri ale triunghiului isoscel, el apreciind înălţimea.
Harta eului, a sinelui, a organismului propriu văzut ca un sistem integrat,
care există în spaţiu şi timp. Sinele are locul său în mediu; eul este sistemul de
referinţă al subiectivităţii, este sinele ce ne conferă rolul de subiect al acţiunii şi
care ne face să vorbim la persoana I. Sinele, eul (propriul procesor)- o minte
conştientă este o minte cu un sine în ea. Eul are trei dimensiuni: biologică, în
acţiune şi culturală.
Dimensiunea biologică presupune organismul apărat de sistemul imunitar care
recunoaşte eul de noneu, adică distinge orice celulă proprie de cea care nu aparţine
organismului. El funcţionează ca o armată ce protejează frontierele organismului;
mai mult decât atât, SNC are terminaţii nervoase până la nivelul fiecărei celule, altfel
spus, din perspectivă informaţională, organismul uman funcţionează ca o reţea de
calculatoare(fiecare calculator fiind o celulă) închisă, adică SNC are un dispecerat
unde sunt înregistrate toate celulele organismului. Sinele biologic apărat de sistemul
imunitar - managementul proceselor din corpul nostru (continuitate, variabilitate şi
stabilitate). Generăm hărţi cerebrale şi le utilizăm ca referinte pentru alte hărţi.
Sub aspectul dimensiunii culturală (cognitivă) conştientizăm la nivel macro
eul, sinele, care este: - instrument al evoluţiei conştiinţei; - atomul cunoscător, noi
ne putem observa pe noi înşine în actul de cunoaştere; - procesorul subiectiv cu
care procesăm informaţiile din realitate şi sistemul de referinţă al cunoaşterii.
Sinele cultural (Eul autobiografic) reprezintă sinele subiectiv, sistem de raportare
cognitivă şi emoţională (sentiment de bine). Ne reprezentăm mintal pe noi înşine ca
sisteme reprezentaţionale, în timp real, fenomenologic. Eul este gânditorul de
gânduri iar corpul nostru este o acasă a conştiinţei.
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În cazul dimensiunii în acţiune (sinele în acţiune) toate componentele sinelui
colaborează necondiţionat. Memoria sinelui presupune trecut-prezent-viitor,
amintiri/izvor de amintiri, predicţie și voinţă. Particulele elementare nu au timp,
undele nu au spaţiu, realitatea este spaţio-temporară pentru că este formată din
unde şi particule. Enigma cuantică este legată de conştiinţa care este legată de
lumea care nu are o existenţă în afara a ceea ce noi numim conştiinţă, deci în afara
creierului uman. Eul este o funcţie continuă şi cvasistabilă realizată de trunchiul
cerebral. Coma şi paralizia sunt afecţiuni ale trunchiului cerebral
PSM (phenomenal self modele) este una dintre cele mai ingenioase invenţii
ale naturii, este o cale eficientă de a-i permite organismului biologic să se conceapă
conştient pe sine şi pe alţii ca un tot. Abilitatea de a ne reprezenta mental pe noi
înşine a permis trecerea de la evoluţia biologică la cea culturală sau informaţională
pentru că a introdus în acţiune un procesor subiectiv care este şi sistem de referinţă
privind reflectarea realităţii în creierul uman. Eul ne-a ajutat să ne înţelegem prin
empatie şi citire a gândurilor, ne-a permis să ne exteriorizăm cultura prin cooperare
şi competiţie iar cultura ne-a ajutat să alcătuim societăţi complexe. Neuroştiinţa
modernă a demonstrat că experienţa noastră conştientă nu este doar un construct
intern ci deopotrivă un mijloc selectiv de a reprezenta informaţia pe care o avem
prin cele cinci organe de simţ.
A fi conştient înseamnă a fi într-o lume care are spaţiu, timp şi „EU, sine” care le
înţelege şi se autocunoaşte. Creierul conştient este o maşină biologică, un motor de
realitate. E tulburător, dar obligatoriu pentru psiholog, să descopere că nu există culori în
afară, albastrul nu este o proprietate a cerului senin ci o proprietate a modelului intern
creat de creierul nostru. Mediul extern este un ocean de radiaţii electromagnetice, un
amestec de lungimi de undă şi de amplitudini. Constanţa subiectivă a culorii este o
trăsătură a percepţiei culorii, o realizare a neurocomputerului uman.
Experienţele conştiente sunt modele mintale ale unei persoane ce posedă
memorie şi se deplasează ireversibil pe axa timpului, de aceea ele sunt un tunel în
realitate iar conţinutul conştiinţei este conţinutul unei lumi simulate în creierul
nostru; creierul creează permanent experienţa că eu sunt prezent într-o lume din afara
creierului meu. Realitatea obiectivă pe care o vedem este, în realitate, doar o felie
îngustă a acesteia şi anume doar cea care ne este sesizată de organele noastre de simţ.
Ne sunt transmise prin organele de simţ doar acele informaţii care au rezultat drept
necesare de către legile evoluţiei. În teză am pornit de la aceste rezultate pe care leam considerat ipoteze de lucru şi am încercat să determin caracteristicile de
personalitate ale unei persoane prin procesarea undelor de tip EEG.
4. Comunicarea hibridă sau comunicarea dintre creier şi maşină
Juliano Pinto a dat lovitura de început la Campionatul Mondial de fotbal din
Brazilia, 2014, (deşi, cu 6 ani în urmă a fost complet paralizat) doar cu puterea
gândului, pentru că nu-şi putea mişca picioarele. Problema psihofiziologiei şi a
retroingineriei este să extragem, din semnalele din creier, planificarea motrică ce
ne permite să ne mişcăm în spaţiu. Cercetătorul caută limitele şi descoperă ce este
acolo. Toate instrumentele de definire a naturii omului vin de la undele creierului
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care definesc amintirile, credinţele, sentimentele, planurile de viitor, tot ce am făcut
şi vom face vreodată; toate necesită truda unor neuroni care produc aceste unde.
Vrem să ascultăm simfonia undelor cerebrale şi să extragem din ele mesajele pe
care le transmit. Undele care ies din creier şi ajung la mâna sau picioarele unui animal
în aprox. 0,4 secunde – vrem să citim aceste semnale. Vrem să extragem semnalele
motrice din aceste semnale şi să transmitem comenzile digitale unui dispozitiv digital,
care va reproduce ciclul motor voluntar al creierului, în timp real. Să traducem şi să
măsurăm acest mesaj, cât mai aproape de felul în care o face organismul. Să oferim un
feed-back; semnale senzoriale, care pleacă din acest dispozitiv robotizat, mecanic,
computaţional (care se află acum sub controlul creierului) se duc înapoi la creier care
procesează mesajele primite de la o maşină artificială. Vrem ca, prin BCI, interfeţele
creierului să fie eliberate de constrângerile fizice ale unui corp, putând acţiona din afara
corpului, în lumea exterioară, doar prin controlul unui dispozitiv artificial conectat
direct la creier. Creierul poate acţiona prin intermediul unui braţ artificial, integrându-l
ca şi cum ar fi al său, ca pe o extensie a corpului său. Modelul de sine al creierului
poate fi extins cu un braţ suplimentar nebiologic. Putem construi un avatar, un corp
computaţional, utilizat pentru ca un creier să interacţioneze cu el, sau să învăţăm
creierul într-o lume virtuală, perspectiva la persoana I a aceluiaşi avatar şi să folosească
activitatea creierului pentru a controla mâinile sau picioarele corpului virtual.
Creierul este antrenat cu noul corp virtual ce acţionează într-un mediu exterior
virtual prin sistemul senzorial care primeşte informaţii, similar celor reale, de la
obiectele ce compun mediul exterior. Corpul astfel, prin antrenament, capătă o nouă
abilitate, un nou sistem senzorial. Creierul acţionează asupra MEV (mediu exterior
virtual) şi primeşte semnale de la acesta. Creierul este complet eliberat de
constrângerile motrice ale corpului şi ale motricităţii într-o sarcină percepută. Ţinta
asociată recompensei este identificată prin discriminare tactilă. Sentimentul conştiinţei
de sine nu se opreşte la ultimul strat de epidermă, ci la ultimul electron al dispozitivelor
pe care le controlăm cu creierul. Imposibilul este doar posibilul pentru care cineva nu a
depus suficient efort pentru a-l face să devină realitate. Cortexul prefrontal suferă
modificările cele mai importante în adolescenţă, fiind implicat în: - funcţii cognitive; funcţii la nivel înalt: luarea deciziilor, planificarea; - inhibă comportamentul
inacceptabil; - interacţiunile sociale; - înţelegerea altor oameni; - conştiinţa de sine.
Trunchiul cerebral este fundamentul sinelui la care raportăm întreaga noastră
existenţă. Ne trezim dimineaţa şi redobândim mintea noastră conştientă cu toată
încărcătura dinaintea somnului. Conştiinţele, credinţele, sentimentele pe care le avem, le
datorăm minţii conştiente. Sunt suficiente motive să-l învinuim pe cel care a inventat
conştiinţa. Fără conştiinţă nu avem acces la dragostea adevărată sau transcendentă.
Conştiinţa este un mister? Tehnologiile imagistice ne permit să intrăm în creier şi să-l
fotografiem. Ce este conştiinţa, viaţa conştientă? Este ceea ce pierdem când ne cufundăm
într-un somn adânc şi recăpătăm când ne trezim. Ce pierdem? Mintea, o cascadă de
imagini mentale şi imaginile care sunt modele senzoriale. Eul conştient, avem un eu care
este mereu prezent în minţile noastre. Minţile ne aparţin, sunt noi, de aceea are fiecare
experienţa sa - persoana. Sinele introduce perspectiva subiectivă în interiorul minţii.

9

Elemente de psihofiziologia comunicării prin limbaj a creierelor

89

Pentru a construi o minte memoria şi sinele, ceea ce presupune, pe de o parte
construirea unei hărţi neuronale: vizuală, auditivă, tactilă, gustativă, a mirosurilor:
reţele de neuroni şi aranjamente topografice. De la retină la cortexul vizual care adaugă
contextele imaginii; contextele sunt hărţile auditive, tactile, gustative, care reprezintă
insuliţe în cortex (percepţia). Toate aceste hărţi (insuliţe) furnizează imagini (hărţi)
cortexului de asociere (reprezentarea) care realizează o imagine integrată corelată cu
insuliţele, care este stocată în memorie; cortexul de asociere înregistrează drumul până
la aceste imagini care sunt furnizate chiar de zona în care s-au înregistrat.
În ceea ce priveşte sinele generăm hărţi cerebrale ale întregului corp şi le
utilizăm ca referinţe pentru celelalte hărţi. Dacă avem nevoie de o referinţa şi acesta
este sinele, eul, atunci acesta este şi propriul nostru procesor. Procesele fizico-chimice,
energetice şi informaţionale din corp sunt menţinute în limite de stabilitate, necesare
vieţii - avem ceva încorporat în corpul nostru care asigură continuitatea. În comă, când
este afectată o zonă a trunchiului cerebral, pierzi bornele de legătură cu eul, nu mai ai
acces la percepţia propriei fiinţe (existenţe); în cortex se pot derula imagini, dar nu eşti
conştient că sunt acolo. Când este afectată altă zonă a trunchiului cerebral rămâi
paralizat, dar îţi păstrezi mintea conştientă - omul este prizonier în interiorul propriului
corp, dar are conştiinţă. Imaginile sunt conectate intr-un model recursive.
Într-un cuplaj dintre corp şi trunchiul cerebral, care fundamentează teoria
sinelui, se realizează o legătură între trunchiul cerebral şi cortex, care pune la dispoziţie
marele spectacol al minţii umane. Designul trunchiului cerebral este asemănător la
toate vertebratele, în special la mamifere şi primate. Şi celelalte specii au harta sinelui,
mai puțin complexă însă, datorită cortexului cerebral.
Există trei niveluri ale sinelui. Proto şi miezul există la multe specii.
Autobiograficul, eul autobiografic este construit pe baza imaginilor trecute, memorate,
înregistrate şi pe amintirea planurilor pe care le-am făcut în trecutul trăit şi în viitorul
anticipat. Eul autobiografic a stimulat extinderea memoriei, raţionalitatea, imaginaţia şi
limbajul care au condus la apariţia instrumentelor socioculturale: religia, justiţia,
comerţul, artele, ştiinţa, tehnologia. Cultura care nu este pe deplin descrisă în biologia
noastră; cunoaşterea genotipică reprezintă doar premise ale funcţiei de reglare socioculturală. Motivele interesului nostru pentru cercetarea creierului sunt: - curiozitatea; să înţelegem societatea şi cultura, să înţelegem reglarea socio-culturală ca sistem
cibernetic deschis, - psihologia - afecţiuni ale creierului: depresia, anxietatea, stresul.
Nici o rugăciune nu poate trata Alzheimer-ul.
Creierul reprezintă 2% din greutatea corpului şi consumă 500 Kcal/zi din 2000
de kcal/zi a întregului organism, adică un sfert din total. Un miliard de neuroni
consuma 6 kcal/zi; 86 mld. x 6 kcal/ zi= 516 kcal/zi. Creierul uman este, conform
numărului de neuroni, similar cu al primatelor. Costul energetic al funcţionării
creierului uman este similar costului creierului unei primate. O primată poate mânca
max. 9h/zi. Mărimea creierului este proporţională cu greutatea corpului, la primate,
întrucât se ocupă de conducerea şi controlul corpului. Greutatea gorilei este de 2-3
ori mai mare decât a omului, creierul uman este de 3 ori mai mare decât al gorilei.

Titi Paraschiv, Viorel Iulian Tănase
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Emisfera stângă procesează informaţiile, în special, după logica clasică, în
mod serial, în timp ce emisfera dreaptă procesează, în special, după logica fuzzy, în
mod paralel
G a n d e ste in
te rm e n i
lin g vistici

S e cve n tia lita te,
O rie nta re in tim p
A n a liza

Lo b u l stâ n g
P ro ce so r se ria l

E ste d e d ica t tre cu tu lu i
si viito ru lu i

P e rce p tia d e
a n sa m b lu , sin te za

În te le g e re a
m isca rii în sp a tiu

L o b u l d re p t
P ro ce so r p a ra le l

G a n d e ste in im a g in i, in va ta re
kine ste zica
E ste d e d ica t m om e n tu lu i p re ze n t

5. Concluzii
1. Creierele comunică semantic, adică ele se conectează în raport de semnificaţia
mesajului transmis, spre deosebire de calculatoare care comunică sintactic;
2. Emisfera stângă este, in principal, un procesor serial care funcţionează după
legile logicii clasice, înmagazinând momentul prezent ca o naraţiune, o descriere
lingvistică; emisfera dreaptă este, in principal, un procesor paralel, care funcţionează în
conformitate cu logica fuzzy, înmagazinând imagini vectorizate temporar;
3. Sinele reprezintă un procesor subiectiv, un sistem de referinţă în raport cu
care se organizează în creier mediul exterior şi sinele, eul biologic şi cultural;
4. Corpul calos este un integrator de procesoare care are o platformă neuronală
ce comunică deopotrivă cu un procesor serial şi unul paralel.
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