
PĂLĂVRĂGEALA ÎNLOCUIEŞTE CUNOAŞTEREA 

 

Motto: Suntem într-o eră de tranziţie, în care 

 trebuie să decidem dacă mergem 

 către distrugere ori către evoluţie  

(Alfred Lambremont Webre) 

 

  Scriind cartea „Exopolitici”, considerată ca prima carte care defineşte legile în 

Univers, precum şi pe cele ale relaţiilor dintre Pământ şi Univers la nivel de guverne, 

politici şi relaţii între civilizaţiile inteligente, a dorit să atragă atenţia că civilizaţia 

actuală a Terrei a rămas undeva suspendată, incompletă, cu o curbă aproape brusc 

întreruptă.  

 De ce s-a întâmplat aşa? Sunt tot mai puţini oamenii Pământului care să accepte 

că lucrurile aşa s-au întâmplat şi e tot mai greu să scoţi din capul unor mari oameni de 

cercetare, de cunoaştere, că lucrurile ar fi altfel decât sunt ele în prezent.  

 S-a întâmplat aşa pentru că „omul”, spre deosebire probabil de alte fiinţe, de alte 

civilizaţii ale Cosmosului surprinde neplăcut, conform lui Dalai Lama, prin 

următoarele însuşiri: 

� îşi sacrifică sănătatea pentru a face bani, apoi îşi sacrifică banii pentru 

a-şi recupera sănătatea; 

� este atât de nerăbdător cu gândul la viitor încât nu se bucură de 

prezent. 

 Rezultatul este chiar „incertitudinea existenţei sale”. Nu trăieşte în prezent, dar 

nici în viitor. Trăieşte de parcă n-ar muri niciodată şi apoi moare fără a fi trăit. Acesta 

este „omul”, cel care populează civilizaţiile pământului.  

 Albert Lambremont Webre, adunând o vastă literatură, dublată de evenimente 

prin care se demonstrează prezenţa şi interferenţa noastră cu alte civilizaţii ale 

Universului, demonstrează prin logică şi modele comparative că aceste „alte 

civilizaţii” au dat şi dau dovadă de o mult mai mare inteligenţă decât cea a 

pământenilor. Spre deosebire de pământeni, care au avut în permanenţă la dispoziţie 

o planetă plină de resurse ale vieţii şi cărora le-ar fi fost suficientă fie şi numai o 

inteligenţă redusă, doar pentru o gestionare corectă a acestora, alte civilizaţii, printre 

care şi marţienii (locuitorii planetei Marte), în care Webre crede cu tărie, pierzându-şi 
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resursele vieţii au fost obligaţi să-şi dezvolte o civilizaţie subterană şi, simultan, o 

cunoaştere dublată de tehnologii mult mai elaborate, care să le permită continuarea 

evoluţiei populaţiei lor mult mai reduse chiar şi în aceste condiţii. 

 De ce s-a întâmplat aşa? Întrebarea revine şi în minţile multor sociologi şi 

economişti de renume precum Bădescu Ilie, Postolache Teodor din spaţiul românesc 

sau Stiglitz, Toepffer şi alţii, care consideră că ultimii 10.000 de ani ai evoluţiei 

societăţii umane au avut la bază o creştere a acumulării individuale, a cărei costuri a 

fost cu mult mai mare decât costurile refacerii naturale a resurselor. Aşadar, 

planificarea evoluţiei lumii moderne a fost una de la început greşită. 

 Nu odată în emisiuni furibunde în zona mass-media s-au cerut argumente în 

acest sens. Ce argument poate fi mai explicit decât demonstrarea ştiinţifică conform 

căreia „omul cauzează anual, la nivelul Terrei, o pierdere a 12 milioane hectare teren 

agricol” care sunt transformate în deşerturi. Ori aceste cifre, publicate încă în 1980, 

demonstrează, conform lui Gnacadja (UNCCD)*, o pierdere în ritm anual de 1%din 

pământurile ce constituie baza vieţii pe planetă.  

 Acest lucru se întâmplă în condiţiile în care populaţia Pământului continuă să 

crească exponenţial. Numai acest conflict dintre necesarul de hrană şi apă şi 

posibilităţile obţinerii lor, cu actuala voinţă şi decizie politică a liderilor lumii, va 

arunca planeta în colaps în următorii 50-100 de ani. Pământenii au găsit, la rândul lor, 

soluţiile ştiinţifice de cunoaştere şi tehnologiile pentru evitarea acestui cataclism. 

Lumea politică încă nu! 

 Lumea politică se împiedică astăzi de o manieră caraghioasă în rezolvarea unei 

crize financiare, având de asemenea soluţii ştiinţifice concrete, pe care nu doreşte a le 

aplica, implementa, în primul rând din cauza unor mari interese de grup sau 

particulare ale celor care deţin puterea politică (forţa) în lume. 

 Pe bună dreptate Gnacadja afirma că „costul pozitivităţii este infinit mai mare 

decât costul acţiunii”, iar Grigore Moisil, marele nostru matematician, spunea la 

rândul său că „nimic nu costă mai mult decât neştiinţa”. Fie din neştiinţă (G. Moisil), 

fie din rea-voinţă (Gnacadja), rezultatul în planul evoluţiei vieţii pe Pământ este 

acelaşi. În plus, putem afirma că o combinaţie între neştiinţă şi rea-voinţă poate 

accentua procesul abrupt al evoluţiei. 

                                         
* Convenţia ONU de luptă împotriva deşertificării 
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 Gh. Văduva (în lucrarea „Umanizarea Pământului şi o posibilă strategie a 

prevenirii unui posibil dezastru”) afirmă că „Pământul este deopotrivă o planetă, o 

resursă şi un efect. O planetă pe care este posibilă viaţa şi o resursă rezultată dintr-un 

efect cosmic şi geofizic care întreţine viaţa. Ca planetă a oamenilor este din ce în ce 

mai mult un produs al vieţii şi activităţii oamenilor. Oamenii sunt pământeni, 

pământul este omenesc. Umanizarea pământului poate să însemne înnobilarea 

pământului, dar şi vulnerabilizarea lui”.  

 Din punctul de vedere al ocupării pămuntului de către oameni, continuă să 

coexiste cele 3 teorii, şi anume: 

a) Omul este un produs al planetei prin evoluţie şi ar fi binevenit ca prin 

ştiinţă şi cunoaştere să continue această evoluţie. Aici sunt, însă, 

semne extrem de negative. 

b) Omul este o persoană de împrumut pe Pământ, doar un oaspete 

acceptat – sedentarizat, conştient de sine, care intervine în filozofia şi 

fiziologia naturii, creându-şi o natură proprie, bazată pe cunoaştere. 

c) O interferenţă între a) şi b). De la un caz la altul efectele pot fi extrem 

de diferite. 

 Deocamdată, Vlădescu constată următoarele: 

� nu se cunoaşte dacă omul s-a născut proprietar; 

� se cunoaşte însă că esenţa vieţii şi libertăţii lui n-o reprezintă doar 

cunoaşterea, ci şi proprietatea; 

� viaţa omului se desfăşoară între 2 verbe auxiliare: „a fi” şi „a avea”, iar 

omul trăieşte între şi cu cele 2 verbe – „sunt ce sunt” (a fi) şi „am ce 

am” (a avea); 

� paradoxul uman, marele paradox, sună astfel: „cea mai fragilă fiinţă de 

pe pământ devine, prin cunoaştere, cea mai puternică”. 

 Neavând însă o competiţie în ceea ce priveşte exercitarea acestei puteri, însăşi 

puterea nu este deloc în favoarea planetei, ci doar în favoarea omului. Prin forţa sa, 

omul a devenit un distrugător al naturii şi nu un protector al ei. Acest conflict 

evoluează rapid spre pierderea puterii umane asupra planetei odată cu dispariţia 

resurselor acesteia. 

 Iar dacă omul nu se supune legilor naturii şi nu este capabil să-şi protejeze 

planeta apare firesc şi posibilitatea de a afirma că omul nu este 100% pământean 
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(vezi a, b şi c) şi de aceea este bine să se gândească de pe acum că va veni o vreme, 

un moment în care planeta „îşi va lua la revedere de la el”, mulţumindu-i pentru 

vizită şi trimiţându-l în lumea celor veşnice sau alungându-l pur şi simplu din spaţiul 

său. Dacă evoluţia este una pur locală, atunci liniştea veşnică se va aşeza pe planetă şi 

va începe o nouă reconstrucţie naturală. Dacă, însă, punctele b) şi c) sunt adevărate, 

atunci va apărea o „arcă a lui Noe modernă”, care-i va transporta pe cei aleşi spre 

locurile de unde au venit. Unul din cele 2 scenarii va fi cu siguranţă adevărat, 

depăşind faza de ipoteză.  

 Fără a neglija scenariile propuse de Dr. Văduva, înclinăm să credem că Webre 

are dreptate şi că, indiferent de originea omului pe pământ, există o singură cale a 

amânării sau eliminării cataclismului, şi anume reluarea la parametri normali, fireşti 

şi naturali a evoluţiei pe pământ. Pentru aceasta ar fi necesare: 

a) Realizarea unei mari revoluţii ştiinţifice, de cunoaştere şi educaţie la 

nivelul planetei. Astăzi, rezultatele ştiinţei se aplică în tehnologii în 

procent de sub 2%. 

Există ştiinţă pusă în slujba răului. Eliminarea acesteia şi alocarea 

resurselor exclusiv ştiinţei binelui este necesar să devină prioritate. 

Aici pot apărea conflicte şi interese de grup între naţiuni sau 

particulare. Este necesar un arbitru internaţional format din cele mai 

luminate minţi ale lumii, care să stabilească bariera dintre bine şi rău 

şi care apoi să fie respectată de toate naţiunile lumii. Este necesar, 

conform lui Postolache, să „revenim la o educaţie temeinică 

circumscrisă Şcolii Universale” – o adevărată salvare a minţilor 

neinstruite. Altfel reacţionează în faţa pericolelor oamenii instruiţi şi 

în cu totul altfel cei necunoscători, ignoranţi, adesea aşezaţi pe 

posturi de politicieni diletanţi.  

b) O nouă viziune asupra politicii internaţionale. Politica ar trebui 

efectuată în numele poporului votant şi nu de partide pentru partide şi 

oamenii lor. Situaţia este foarte vizibilă la nivel european şi pe 

traiectul Centru – subalterni. Perplexitatea instituţională, birocraţia şi 

corupţia au atins cote alarmante. Incapacitatea de a gestiona o criză a 

devenit o boală cronică internaţională. Ambiţiile personale ale 
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liderilor lumii au depăşit orice interes în favoarea planetei (vezi 

conflictul actual Obama - Putin).  

c) O nouă viziune asupra economiei şi mai ales a „pieţei libere”. La ce 

foloseşte o piaţă liberă dacă ea nu oferă produsele de minimum 

necesar celor din jurul pieţei? Piaţă liberă, da, dar sub control 

instituţional neguvernamental pentru a reglementa şi elimina 

problema imensă a speculei care a condus de departe la actuala criză. 

d) O nouă viziune asupra economiei. Aici ne gândim la economia 

alternativă, biologică şi biotehnologică, care să înlocuiască actualele 

economii poluante. 

e) Un nou model de consum – prin educaţie la nivelul necesarului 

biologic al organismului, fără pierderi şi distrugeri inutile de produse 

alimentare. Miliardele de tone de alimente care se aruncă astăzi sunt 

o dovadă a unui model de consum „defect”. 

f) O noua viziune asupra proprietăţii pământului. Dreptul la 

proprietate rămâne inalienabil. Dar o proprietate care nu produce 

decât costuri ar fi necesar să fie regândită în ansamblul general al 

literei legii.  

 Cele 6 puncte propuse mai sus sunt mai degrabă probleme criticabile. Este 

foarte uşor să critici, este foarte greu să gândeşti la soluţii de salvare a omenirii. De 

asemenea este foarte greu să-ţi abandonezi interesele personale mărunte în favoarea 

unui ţel major şi este imposibil de crezut de peste 90% din populaţia globului că vom 

dispărea la fel cum am apărut de pe planeta pe care n-am ştiut să o iubim, deşi ea ne-a 

oferit totul. 

 

 Prof.Univ.Dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA 


