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Problema conștiinței este una din provocările 
majore ale științei contemporane. Niciuna 
dintre teoriile elaborate în cadrul paradigmei 
clasice a conștiinței nu explică satisfăcător 
modul în care experiențele subiective interne 
rezultă din procesele fizice din creier. Abordările 
tradiționale fie au interpretat conștiința drept 
un epifenomen al creierului, fie au sușținut că, 
din moment ce nu poate fi găsită o explicație 
conformă paradigmei newtonian-carteziene, 
investigarea acestei probleme este irelevantă. 
În paralel cu perspectiva științei mainstream, 
tot mai mulți cercetători din varii discipline 
investighează date, concepte și fenomene care 
conduc spre o nouă paradigmă a conștiinței. 
Din punctul lor de vedere, a abandona 
investigarea unui fenomen doar pentru că 

el nu poate fi explicat satisfăcător în cadrele 
paradigmei actuale contravine scopului și 
menirii stiinței. Soluția, în acest caz, este 
schimbarea paradigmei. Datele care o susțin 
sunt tot mai multe și provin dintr-o arie tot 
mai largă și diversă de domenii: neuroștiință, 
psihologie, filosofie, psihiatrie, antropologie, 
biologie, mecanică cuantică etc. Ele conturează 
o paradigmă care evidențiază clar inconsistența 
materialismului reducționist.
Obiectivul acestei manifestări este acela de a 
realiza o dezbatere multi și interdisciplinară 
a problematicii conștiinței, o analiză critică a 
stadiului actual al cercetărilor și, nu în ultimul 
rând, o abordare lipsită de dogmatism a 
teoriilor și abordărilor explicative alternative. 

• Natura conștiinței și natura realității

• Constiința primară, conștiința animală și conștiința umană

• Abordări clasice și alternative ale naturii conștiinței

• Paradigma conștiinței și implicații sociale

• Neuroștiința și conștiința

• Neuroștiința și recuperarea spiritualității

• Psihopatologia conștiinței și crizele psiho-spirituale 

Simpozion

abordări multi  
și interdisciplinare

Paradigma  
conștiinței

Ca repere orientative pentru temele care pot fi abordate în cadrul acestui 
simpozion vă propunem următoarele, cu precizarea că ele nu au un caracter 
exclusiv:
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Program – 6 decembrie 2019 

 

9:30 – 10:00  Înregistrarea participanților 

 

10:00   Deschiderea oficială 

 

10:15 – 12:15  Prezentări în plen 

 

Moderator: Aurora Hrițuleac 

 

Prof. univ. dr. Ioan Neacșu – Paradigma emoțional-

afectivității umane: complementarități și 

valori expresive ale conștiinței 

conștientizate 

Prof. univ. dr. Traian D. Stănciulescu – Despre geneza 

conștiinței: Perspectiva emergentă a 

biofotonicii 

Prof. univ. dr. Laurențiu Șoitu – Conștiința 

apartenenței. Responsabilitatea și bucuriile 

ei 

Prof. univ. dr. Petru Bejan – Corpul în oglinda 

conștiinței 

 

 

 

12:15 – 12:30  Pauză de cafea 
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12:30 – 13:30  Lansare de carte 

Prof. univ. dr. Ioan Neacșu – Neurodidactica învățării 

și psihologia cognitivă. Ipoteze. Conexiuni. 

Mecanisme. (Editura Polirom, 2019) 

Prezintă:  Prof univ. dr. Carmen Crețu 

Prof. univ. dr. Laurențiu Șoitu 

 

13:30 – 14:30  Pauză de masă 

 

 

14:30 – 18:30 Prezentări pe secţiuni 

 

14:30 – 16:30  Secțiunea I 

Moderator: Irina Frasin 

Alexandra Maftei, Andrei Cornel Holman – Peste 20 

de ani: explorări ale reprezentărilor morale 

ale copiilor în contextul mecanismelor de 

licențiere 

Felicia Ceaușu – Conștiința la intersecția dintre 

filosofie și neuroștiințe 

Aurora Hrițuleac – Auto-modelarea cerebrală. O nouă 

perspectivă ontogenetică 

Alexandru Sava – Conștiința juridică și fenomenul 

jurisprudenței contradictorii 

Lavinia Codrea – Imparțialitatea și conștiința 

judecătorului 

 

16:30 – 16:45 – Pauză de cafea 
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16:45 – 18:15  Secțiunea a II-a 

 

Moderator: Felicia Ceaușu 

 

Irina Frasin - Compasiune și co-existență. Re-gândirea 

relațiilor cu natura sălbatică și cu cei 

diferiți 

Adrian Liviu Măgurianu – Conștiința în afara lumii 

materiale 

Cristina Bostan – Controlul voluntar al gândirii 

disfuncționale automate – provocări și 

evoluție în domeniul practic al psihologiei 

Cătălina-Daniela Răducu – „Creierul feminin” între 

mit și realitate 

Alina Petronela Marin-Haller – Noua paradigmă 

economică – conștiința ca factor de 

dezvoltare 
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Rezumate 

 

 

Paradigma emoțional-afectivității umane: 

complementarități și valori expresive ale 

conștiinței conștientizate 

 

Ioan NEACȘU  

Prof. univ. dr.  

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

Universitatea din București 

 

Tema emoţional-afectivităţii umane este 

examinată din perspectiva conştiinţei de Sine, a 

realului contextual, a conştiinţei activ cunoscătoare, 

plină de nuanţe şi sensuri bazate pe/evoluate dintr-o 

reflectivitate şi o moralitate educate. Pe aceste 

temeiuri se vor identifica elemente ale căutării 

adevărului, ale unităţii valorilor experienţei 

interiorităţii şi ale exteriorităţii fiinţei umane în 

devenire.  

Energia tensională pozitivă a emoţionalului 

uman este percepută ca transformare progresivă, 

conştientă, în robusteţe spirituală, în rezilienţă, în 

factor-ancoră adaptativ, în agent catarctic natural al 

comunicării sociale eliberatoare. 

Modelul metaforic al cazanului cu aburi sub 

presiune, devenit explicativ şi în abordările moderne 
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ale paradigmei motivaţiilor umanului, este adecvat şi 

particularităţilor expresivităţii emoţionale puternice, 

neexprimate/necomunicate în mediul apropiat, 

diferenţiază personalităţile, elevi, profesori sau 

părinţi mai temperamentali, fără experienţă 

educaţională, lingvistică şi gestuală, inabili în 

comunicare.  

Centrală în lucrarea noastră este ideea 

conştiinţei ca set articulat coerent de valori, credinţe, 

opinii şi experienţe deschise la echilibru, cu vizibile 

tendinţe spre satisfacţie, tonicitate, optimism, 

emotivitate pozitivă, spre acceptarea insuccesului ca 

variabilă în succesul care va veni, toate devenite 

beneficiu social şi personal. Într-o expresie sintetică 

bine cunoscută azi şi în România, se poate vorbi de o 

conştiinţă a valorilor Well-Beingului. 

 

 

Despre geneza conștiinței: Perspectiva 

emergentă a biofotonicii 

 

Traian D. STĂNCIULESCU 

Prof. univ. dr. 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași  

Asociația Română de Studii Semiotice 

 

Daca am defini pur și simplu conștiința − con-

scientia („cu știință”) − drept capacitatea fără de egal 
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ce îl deosebește pe om de piatră, floare și pasăre, ar 

trebui să adăugăm imediat că putința de a gândi și a 

vorbi în cunoștință de cauză − sub „dictatul 

propriului spirit”, cum numește Eminescu „liberul 

arbitru” omenesc − trebuie cu necesitate luată în 

seamă pentru a înțelege cu adevărat geneza și 

devenirea lui homo sapiens. După posibila „cădere” 

în frecvența unui „trup din lut” și a unui „limbaj 

(pre)Babel” adaptat realităților unei alte lumi, ființa 

umană a trebuit să își configureze „hardul” biologic 

(substanțial-energetic, cerebral, în primul rând) 

pentru a activa un „soft” (informațional-radiant) 

generator de reprezentări/semne susceptibile de 

corelare logică, pe de o parte, de comunicare 

deliberată prin limbaj, pe de altă parte. 

Un atare mecanism explicativ − care conectează 

informațiile mediului exterior omului cu resursele 

sale cognitive, bio-fiziologice și psiho-mentale − nu 

poate fi descris deplin fără contribuțiile emergente 

ale BIOFOTONICII − știința „luminii vii” („bio” + 

„fotoni”) sau știința „laserilor biologici” („bio” + 

„fotonică”) [Stănciulescu, Manu, 2003] − în măsură să 

clarifice mecanismul practic ignorat al „rezonanței 

holografice”. Chiar dacă intuiții excepționale ale 

filosofiei sufi („cuvintele noastre sunt sunete 

încărcate de lumină”) sau cele recente ale unor 

cercetători de excepție (Popp, Pribram, Lipton, 

Braden, Haramein ș.a.) au postulat − la sfârșit de 
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secol și început de mileniu − implicarea în geneza 

gândirii și a vorbirii a mecanismelor holografice, 

acestea nu au fost justificate științific, din punct de 

vedere structural-funcțional.  

Or, tocmai o atare absență cognitivă este 

depășită acum prin explicațiile inedite ale SEMIO-

BIO-FOTONICII − o integratoare contribuție 

românească [Stănciulescu, Nilaya, 2017], respectiv 

prin limbajul fizico-matematic al holografiei 

[Constantinescu, Stănciulescu, 2019] − pe care 

cercetarea de față o propune. In acest sens, 

cercetarea argumentează că − funcționând în mod 

analog cu laserii tehnici − sistemele biologice sunt 

susceptibile de a genera lumina coerentă (ultra-weak 

bioluminescence) esențial implicată ȋn geneza 

sistemelor de comandă BPL (bio-psiho-logice) și a 

sistemelor mentale de operare cu semne (de la 

influențarea prin limbaj a propriului genom sau a 

conștiinței semenului, bunăoară) de care ființa 

umană se prevalează pentru a depăși responsabil 

entropia lumii și a propriei sale existențe.  
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Conștiința apartenenței. Responsabilitatea și 

bucuriile ei 

 

Laurențiu ȘOITU 

Profesor universitar emerit doctor 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași 

 

Pornim de la uimitorul sentiment al 

apartenenţei, de la primele întrebări: cine sunt? al cui 

sunt? cine şi ce este al meu? Apoi, dacă este al meu, al 

nostru, atunci îmi pasă! Am responsabilitatea 

persoanelor, fiinţelor, lucrurilor, ideilor – pentru că 

le-am moştenit, pentru că mi-au fost dăruite, pentru 

că sunt ale mele, pentru că le-am dat viaţă, le-am 

făcut, produs, realizat, cumpărat, pentru că ele sunt 

sursa mea de bucurie/tristeţe, speranţă/deznădejde. 

Lucrarea va fi preocupată şi de unele forme de 

cultivare şi păstrare a bucuriei şi responsabilităţii 

apartenenţei, deoarece acestea se regăsesc într-o 

relaţie direct proporţională una faţă de alta. 
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Corpul în lumina conștiinței 

 

Petru BEJAN 

Prof. univ. dr. 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași  

Facultatea de Filosofie și Științe Politice  

 

S-a vorbit despre corp ca micro- sau macro-

cosmos, „temniţă a sufletului”, „mormânt” al 

acestuia, „templu al Duhului Sfânt”, organism, 

maşină, ceasornic, mecanism, instrument de acţiune, 

arhetip al frumuseţii, „oglindă” a relaţiilor sociale, 

sursă de alienare. A fost invocat, de asemenea, 

„corpul pneumatic”, corpul ca „sistem de forţe 

organizat democratic”, corpul „ca o federaţie 

organică, dirijată de un suflet” (Leibniz), „corpul 

social” (Marx), „corpul fără organe”, corpul ca 

„maşină dezirantă” (Deleuze şi Guattari) și, mai nou, 

„corpul-imagine” (Paul Ardenne). Corpul este 

imagine, nu doar în artă, ci şi în viaţa de zi cu zi. Ca 

reprezentare a corpului, imaginea are o anume 

artificialitate, dată de predispoziţia noastră spre 

simulare. Suntem văzuţi fie cum suntem, fie cum am 

vrea să fim. Atunci când se expune privirii celorlalţi, 

corpul nostru devine imagine, una la care lucrăm sau 

pe care căutăm să o retuşăm. Chirurgia estetică 

modelează corpul în direcţia unei antropometrii 

convenţionale, pliate pe un anume tipar de 
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frumuseţe, circumscris imaginii publice agreate la un 

moment dat. „Estetizarea corpului” se produce în 

oglinda conștiinței, cea care acționează uneori 

permisiv sau îngăduitor, alteori tiranic, declanșând 

reacții imprevizibile. Demersul de față urmărește 

raportul dintre corp, minte și conștiință din 

perspectiva tendințelor actuale de estetizare a lumii. 

 

 

Peste 20 de ani: explorări ale reprezentărilor 

morale ale copiilor în contextul mecanismelor 

de licențiere 

 

Alexandra MAFTEI 

Doctorand 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași  

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației  

Andrei Cornel HOLMAN 

Conf. univ. dr. 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași  

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației  

 

Scopul general al prezentului demers explorativ 

mixt a fost de a investiga relația dintre reprezentarea 

sinelui viitor al copiilor, în contextul mecanismelor 

de licențiere morală, și modul în care acestea 

impactează percepția asupra moralității celorlalți. Pe 

parcursul a două studii experimentale, au fost 
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examinate potențialele efecte ale fenomenului de 

licențiere morală asupra altruismului copiilor, într-o 

serie de sarcini ce au implicat gândirea episodică 

viitoare despre sine și despre potențialul etic al 

altora. După activarea mecanismelor de licențiere 

morală, am solicitat copiilor să-și imagineze viitorul 

(mai precis, să călătorească în viitor – douăzeci de 

ani din momentul prezent) și să formuleze ipoteze 

cu privire la propria lor moralitate, precum și a celor 

din jur. Răspunsurile copiilor au constituit subiectul 

unei analize extinse, incluzând atât proceduri 

calitative, cât și cantitative. Rezultatele obținute 

contrazic datele anterior obținute în contextul 

licențierii studiate în rândul adulților, copiii 

manifestând consistență morală (altruism ridicat) și 

nu licențiere. Discuțiile sunt concentrate în jurul 

teoriilor privind rolul efectului de priming (amorsaj), 

precum și în contextul teoriei „iluziei sfârșitului” – 

end of history illusion. 
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Conștiința la intersecția dintre filosofie și 

neuroștiințe 

 

Felicia CEAUȘU 

Cercetător ştiinţific III, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Înțelegerea proceselor biologice ce determină 

apariţia conștiinței este considerată de mulţi oameni 

de ştiinţă drept frontiera finală a științei. 

În ultimul deceniu, o comunitate de oameni de 

știință a studiat problema conștiinței și a obţinut 

informații importante cu privire la diferențele dintre 

activitatea creierului în starea de conștienţă și în 

starea de inconștienţă. Cu toate acestea, nu există 

încă un acord în rândul oamenilor de ştiinţă cu 

privire la faptul dacă avem sau nu o teorie care să 

explice cu adevărat cum apare conştiinţa în urma 

activităţii creierului. 

Această teorie a informației integrate a câștigat 

recent atenția și sprijinul unor eminenți neurologi. 

Această teorie afirmă că orice obiect fizic are un 

anumit nivel de conștienţă, chiar dacă unul extrem 

de scăzut. Unii susținători ai acestei teorii pretind că 

au dedus o formulă matematică prin care se poate 

calcula gradul de conștienţă a oricărui lucru, chiar și 

a unui iPhone. Aceste afirmații sunt controversate și, 

https://www.stiintaonline.ro/misterul-constiintei-si-legatura-dintre-minte-si-lumea-cuantica/
https://www.stiintaonline.ro/creierul-uman/
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din nefericire, ele subminează potențialele progrese 

privind înţelegerea conştiinţei care ar rezulta pe baza 

acestei teorii. Teoria informațiilor integrate se 

bazează pe două afirmaţii de bază cu privire la natura 

experiențelor noastre conștiente. În primul rând, 

fiecare experiență conştientă pe care o avem este 

doar una dintre numeroasele experiențe posibile pe 

care le-am putea avea. În al doilea rând, toate 

aspectele ce caracterizează percepţia conştientă a 

realităţii (culori, texturi, prim-plan, fundal) sunt 

experimentate simultan. În consecinţă, teoria 

informațiilor integrate susţine că 

activitatea creierului asociată cu conștiința trebuie să 

fie mereu în schimbare şi caracterizată de diferite 

modele specifice care sunt o consecinţă a 

comunicării între diferite regiuni ale creierului. 

Aceste afirmaţii stau la baza teoriei informațiilor 

integrate și, într-o anumită măsură, cercetătorii chiar 

au reușit să le testeze. Studiul prezent investighează 

noile concepte, principii, metode, teorii şi metode 

legate de fenomenul conștiinței. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stiintaonline.ro/creierul-uman-este-ca-o-tehnologie-extraterestra/
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Auto-modelarea cerebrală. 

O nouă perspectivă ontogenetică 

 

Aurora HRIȚULEAC 

Cercetător ştiinţific III, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Ideea unui creier strict predeterminat, imuabil 

și suveran a dominat gândirea occidentală post-

carteziană. În virtutea unei atari perspective, mintea, 

conștiința, funcționarea psihică sunt percepute și 

interpretate ca epifenomene, deci secundare, 

derivative, subordonate. Pe cale de consecință, 

indivizii care s-au născut cu dizabilități cerebrale, ca 

și cei care suferă traumatisme/traume severe au 

puține șanse de recuperare. Acesta este și motivul 

pentru care, la nivel terapeutic, metodele folosite 

sunt preponderent compensatorii. 

Dar neuroștiința, cu ajutorul decisiv al 

tehnologiei imagistice moderne, este pe punctul de a 

impune o regândire a raportului de putere dintre 

creier și mintea, conștiința, funcționarea psihică a 

individului. Cercetările referitoare la 

neuroplasticitate și neurogeneză susțin substanțial 

ipoteza că, prin învățare, gândire și activitate, 

individul poate modifica, de o manieră directă și 
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nemijlocită, arhitectura și funcționarea propriului 

creier. 

Comunicarea prezentă propune auto-

modelarea cerebrală, respectiv acțiunea conștientă și 

intențională a individului asupra creierului său, ca o 

metodă de reconfigurare a dezvoltării ontogenetice. 

 

 

Conștiința juridică și fenomenul jurisprudenței 

contradictorii 

 

Alexandru SAVA 

Cercetător ştiinţific III, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Menținerea unei conștiințe juridice este 

subînțeleasă în contextul respectării legii. Cerința 

legală este aceeași pentru toți cetățenii țării, la fel și 

consecințele nerespectării acesteia. Atunci însă când 

înseși organismele abilitate cu aplicarea legii nu o fac 

întotdeauna de o manieră uniformă, societatea se 

confruntă cu fenomenul practicii judiciare 

divergente. Una dintre cauze este interpretarea 

diferită a textului legii. Aceasta însă este permisă 

numai persoanelor cărora le este recunoscut dreptul 

de a interpreta și aplica norma legală. Legătura cu 

exigențele conștiinței juridice este doar aparentă, 
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deoarece motivele care determină, pe de o parte, o 

practică judiciară contradictorie, pe de alta, 

nerespectarea legii, sunt diferite. 

 

 

Imparțialitatea și conștiința judecătorului 

 

Andreea Lavinia CODREA 

Cercetător ştiinţific, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Deși independența și imparțialitatea 

judecătorilor sunt adesea regăsite împreună, în 

formulări care le alătură fără a le diferenția, ele sunt 

principial distincte, vizând factori diferiți de posibilă 

influențare a celui ce judecă. În linii mari, asigurarea 

independenței are în vedere factori externi de 

posibilă influență (o altă putere din stat, o legislație 

ce nu asigură o protecţie efectivă a judecătorului 

etc.), în timp ce asigurarea imparțialității privește 

factori interni, obiectivi și subiectivi, care pot afecta 

justețea unei hotărâri și obiectivitatea rezultatului – 

o legătură de prietenie a judecătorului cu una dintre 

părți, o prejudecată sau o preconcepție a acestuia, 

așadar, inclusiv chestiuni mai puțin conștiente. Voi 

pune în discuție, în acest context, rolul conștiinței 

judecătorului în adoptarea unei hotărâri, dacă și cum 
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se poate asigura imparțialitatea atât din punct de 

vedere obiectiv, cât mai ales prin prisma elementelor 

subiective, conștiente și inconștiente, ce influențează 

judecătorul și deciziile sale. 

 

 

Compasiune și co-existență 

Re-gândirea relațiilor cu natura sălbatică și cu 

cei diferiți 

Irina FRASIN 

Cercetător ştiinţific III, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Cultura occidentală ne-a învăţat să trăim 

separaţi de natură, dincolo de ea, s-o stăpânim, s-o 

folosim ca resursă. Considerăm că avem acest drept 

pentru că oamenii sunt speciali, superiori prin faptul 

că ei au intrat într-o altă ordine a existenţei, aceea a 

culturii, a limbajului simbolic, a reflexivităţii, a 

moralităţii, fiind sigurii posesori ai conştiinţei. Însă 

această istorie ne-a făcut să devastăm mediul natural 

şi în acelaşi timp să ne simţim însinguraţi, separaţi, 

alienaţi. Nu înţelegem că ruperea legăturilor cu 

bogăţia, complexitatea şi frumuseţea extraordinară a 

naturii ne duc către experimentarea acestor 

sentimente de adâncă dezrădăcinare, de pierdere a 

conexiunilor. Numai dacă ajungem să vedem dincolo 
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de diferenţe şi să (re)cunoaştem minţile, gândirea, 

sentimentele, punctul de vedere şi conştiinţa 

celorlalte animale putem (re)construi legăturile 

pierdute. Lucrarea de faţă cercetează multiplele 

mecanisme care au dus la distanţarea faţă de natură 

şi faţă de animalele non-umane şi, în acelaşi timp, 

propune drept soluţie a crizei contemporane 

redescoperirea legăturilor pierdute, legăturile cu 

natura sălbatică şi celelalte creaturi într-un mod care 

diluează graniţele, clasificările şi limitările. 

 

 

Conștiința în afara lumii materiale 

Adrian Liviu MĂGURIANU 

Cercetător ştiinţific III, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

 

Conștiința de sine a fost și rămâne un mare 

semn de întrebare pentru medicină, biologie, 

filosofie, psihologie și, în general, pentru orice 

interogare existențială. Deși tehnologia a evoluat 

imens în ultimii 20 de ani, se pare că mai avem încă 

foarte mult pentru a detecta principiile de bază ale 

modului de apariție și de funcționare a conștiinței. 

Având în vedere rezultatele nesatisfăcătoare generate 

de modul clasic de cercetare a conștiinței, prin 
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această lucrare ne propunem să abordăm o altă 

metodă de studiu a funcționării conștiinței. Dacă 

până acum cercetările din neuroștiință porneau de la 

creier pentru a ajunge la conștiință, noi propunem o 

abordare inversă: de la conștiință spre modul de 

funcționare a creierului. În acest sens, avansăm 

ipoteza că atât regnul animal cât și cel vegetal posedă 

o anumită formă de conștiință și că aceasta poate 

funcționa independent de creier și chiar ar putea 

influența modul de funcționare a creierului. 

  

 

Controlul voluntar al gândirii disfuncționale 

automate – provocări și evoluție în domeniul 

practic al psihologiei 

 

Cristina Maria BOSTAN 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași  

Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educației  

 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, 

prin Programul Operaţional Capital Uman, proiect numărul 

POCU/380/6/13/123623 «Doctoranzi şi cercetători postdoctorat 

pregătiţi pentru piaţa muncii!» 

 

Gestionarea gândirii automate disfuncționale ce 

stă la baza dezvoltării tulburărilor afective este 

conceptul cheie în terapiile psihoterapeutice și există 

un suport empiric și teoretic vast pentru acest tip de 
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terapie în a-i sprijini eficiența și eficacitatea (Beck, 

1976; Cuijpers, Berking, Andersson, Quigley, Kleiboer 

& Dobson, 2013; Dryden & Branch, 2008; Ellis, 1962). 

Gândurile automate disfuncționale sunt evaluări 

exagerate și nerealiste ale propriei imagini sau ale 

intențiilor celor din jur și sunt automate pentru că 

apar fără efort voluntar sau conștient. Pentru că tind 

să se genereze instant și fără deliberare voluntară, 

avem tendința să le acceptăm ca având valoare de 

adevăr absolut, fără să le analizăm (Beck, 1995). În 

timp, și în literatura de specialitate au fost dezvoltate 

sau invalidate empiric mai multe perspective 

recomandate pentru intervenție. În această lucrare 

sunt propuse prezentarea evoluției și a 

dezavantajelor, precum și a avantajelor câtorva 

dintre ele: terapia cognitiv-comportamentală, 

rațional-emotivă și comportamentală, precum și cele 

bazate pe acceptare (ex. cognitive-defusion 

therapies, commitment therapy, mindfulness, etc.). 

Sunt prezentate implicații ale acestora în gestionarea 

procesului terapeutic.  
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„Creierul feminin” între mit și realitate 

Cătălina-Daniela RĂDUCU 

Cercetător ştiinţific I, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Așa-numitul „creier feminin” a fost descris, 

timp de secole, ca fiind nedezvoltat, inferior din 

punct de vedere al evoluției, dezorganizat și deficient 

în multe privințe. Această percepție a funcționat 

drept fundament pentru a justifica inferioritatea, 

vulnerabilitatea, instabilitatea emoțională și 

incapacitatea cognitivă a femeilor, furnizând o 

explicație „științifică” pentru incompatibilitatea 

acestora cu orice formă de responsabilitate sau 

recunoaștere în sfera publică. Teoriile despre 

inferioritatea creierului feminin au apărut mult 

înainte ca studierea creierului uman să fie posibilă 

într-un mod științific riguros și au alimentat 

concluzia implacabilă conform căreia există diferențe 

„esențiale” între creierul masculin și cel feminin ce 

justifică diferențele de capacitate și caracter, precum 

și rolurile diferite atribuite femeilor și bărbaților în 

societate. 

Începând cu finalul secolului al XX-lea, apariția 

noilor tehnici de investigație imagistică pare să ofere 

ocazia de a vedea, în sfârșit, dacă există aceste 

diferențe postulate încă din cele mai vechi timpuri. 
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Prezenta lucrare își propune să analizeze dacă și în ce 

măsură apariția și dezvoltarea noilor metode de 

studiere a creierului uman pot clarifica existența, 

originea și semnificația acestor diferențe pentru 

posesorii de creier „masculin”, respectiv „feminin”. 

 

 

Noua paradigmă economică - conștiința ca factor 

de dezvoltare 

 

Alina Petronela MARIN-HALLER 

Cercetător ştiinţific II, dr. 

Academia Română, Filiala Iaşi 

I.C.E.S. „Gh. Zane” 

 

Progresul economic este, de cele mai multe ori, 

asociat cu aspectele cantitative ale vieții. Provocările 

actuale corelate, în special, cu modificările climei, cu 

distrugerea ecosistemului, cu consumul exagerat, ne 

determină să reconsiderăm paradigma economică. 

Acest lucru presupune, înainte de toate, un salt la 

nivel de conștiință. Este singurul mod în care, în 

viitor, va fi posibilă îmbunătățirea calității vieții. 

Conștiința și conștiența determină oamenii să 

înțeleagă, să accepte și să aplice măsuri adecvate 

salvgardării economice și sociale, atât de impetuos 

necesară. Ultimele secole au stat sub semnul 

consumului și producției extensive, al căror preț 
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omenirea a început să îl plătească. Doar un salt la 

nivel de conștiință ne determină să ne reconsiderăm 

atitudinea. Astfel, ne-am propus să analizăm 

paradigma conștiinței din perspectivă economică 

pentru a reliefa legătura calitate umană – dezvoltare, 

tot mai stringentă pentru un viitor sustenabil. 
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