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Rezumat: În dialogul dintre știință și religie, un loc 

deosebit de important îl joacă disputa privind adevărul sau falsitatea 

informației. Din punct de vedere transdisciplinar, această dilemă 

binară capătă o soluție coerentă atunci când este percepută ternar. 

Materialul prezent argumentează necesitatea primordială a obținerii 

echilibrului în actul cunoașterii, plecând de la dezechilibrul creat de 

contradicția adesea lipsită de terț inclus apărută inevitabil între 

posibilitățile finite, limitate, ale ființei umane și cunoașterea cea cu 

caracter infinit. Având în vedere structura ternară a Realității, actul 

cunoașterii devine un ternar contextualizat, a cărui efect și situare 

într-un nivel de Realitate sau altul depinde de interacțiunile care 

compun respectivul ternar. Astfel prezența terțului inclus sub forma 

emoțională a credinței în informație creează un anume tip de 

cunoaștere, pe câtă vreme cel care înlocuiește credința cu observația 

obiectivă, un altul.  

Un important aspect al nevoii de cunoaștere este potențialul 

său de a fi mai mult decât o simplă facultate a organismului uman, 

acela de a satisface nevoia de sens a ființei umane luată în întregul 

său. Din această perspectivă, conceptul de originalitate devine într-

adevăr discutabil; este clar că pentru sănătatea individuală și socială, 

actul cunoașterii este mai important decât rezultatele obținute. 

Cheia pentru a diferenția și a pune la locul lor diferitele 

tipuri de cunoaștere umană (intelectuală, emoțională, fizică) îl 

reprezintă izomorfismul. El permite evitarea suprapunerii 

reducționiste a tipurilor de cunoaștere și mai ales, a disprețului unuia 

dintre tipuri față de celelalte, caz în care echilibrul firește că nu se 

mai poate realiza. Cercetarea in vivo transdisciplinară devine astfel 

un model coerent pentru echilibrare și pentru evitarea efectelor 

negative ale dinamicii dezechilibrate a informației asupra 

organismului uman, pe care studiul de față le și detaliază. 

În fine, un aspect important de conștientizat este efectul pe 

care îl au implicațiile teoremei lui Gödel asupra dinamicii 

informației în sistemele sociale. Practic, coexistența șarlataniei cu 

adevărurile nedemonstrabile este ontologic inevitabilă. 

Contextualizarea noțiunilor de adevărat și fals devine astfel imperios 
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necesară, o dată cu relevarea importanței formei pe care o îmbracă 

informația raportat la efectul său asupra dinamicii sistemului social. 

 

Cuvinte cheie: transdisciplinaritate, cunoaștere, structură 

ternară, contradicție, adevăr, fals, energie umană, niveluri de 

Realitate, echilibru ternar, evoluție spirituală, dialog. 

 

Importanța funcției omului de a cunoaște și de a înțelege 

lumea în care se află este capitală și este subliniată de chiar 

finalitatea enunțată pentru transdisciplinaritate, care este 

“înţelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele ei fiind unitatea 

cunoaşterii.”
1
 Fiecare act de cunoaștere este într-o măsură mai mare 

sau mai mică doar un decupaj al Realității dar cu toate acestea omul 

trebuie, este constrâns să cunoască și să înțeleagă de către energia 

specializată pentru acest scop dinăuntrul său. 

O contradicție fundamentală pentru cunoaștere este născută 

astfel, între capacitatea omului de a cunoaște, care este limitată, în 

opoziție cu cunoașterea per se, care este infinită, adăugând energie 

la tensiunea esențială intrisecă actului cunoașterii
2
. Această 

contradicție este, conform principiilor transdisciplinarității, firește 

ireconciliabilă în nivelul de Realitate în care ea se manifestă. Însăși 

definiția Realității, așa cum a fost ea formulată de Basarab 

Nicolescu, ilustrează această contradicție care definește situația 

omului, care nu poate să cunoască tot dar trebuie totuși să cunoască: 

ea este “ceea ce rezistă la experienţele, reprezentările, descrierile, 

imaginile sau formalizările noastre matematice”
3
. Realul, fiind pur și 

simplu, “ceea ce este” este însă altceva decât Realitatea. Realul “este 

ascuns pentru totdeauna”. Doar Realitatea “este accesibilă 

cunoaşterii noastre.”
4
 

                                                           
1 Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea: Manifest, Editura Junimea, 

Iași, 2007, p. 53. 
2 Bazac, Ana, “Lucian Blaga and Thomas Kuhn: The Dogmatic Aeon and 

the Essential Tension”, în Noesis, XXXVII, 2012, pp. 23-36. 
3 Nicolescu, Basarab, Noi, particula și lumea, Editura Junimea, Iași, 2007, 

p. 102. 
4 Desigur, contradicția ontologică dintre Realitate și Real este absolut 

necesară, conform principiului de logică dinamică a contradicției enunțat de 

Ștefan Lupașcu care enunță că pentru orice lucru există desigur și opusul 

său. 
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Contradicția cu pricina nu este o descoperire modernă; ea 

este cunoscută de mii de ani. O regăsim, de pildă, în Dao de Jing, 

cartea cea mai tradusă din lume, se pare, după Biblie: “Viața noastră 

are limită dar cunoașterea nu are niciuna. Să te folosești de ceva care 

are o limită pentru a ajunge la ceva ce limită nu are este un lucru 

periculos și care te epuizează. Dacă știi aceasta și totuși cauți 

cunoașterea, pericolul este cu adevărat foarte mare. […] Dacă știi să 

te oprești acolo unde nu mai poți înainta în cunoaștere, ai atins 

desăvârșirea”
5
. 

Filozofia orientală a insistat mereu atât pe unitatea din 

diversitate, dar și asupra pericolului reprezentat de dezechilibru și 

cât este de important echilibrul pentru ființa umană în particular și 

pentru sisteme în general. Am putea la fel de bine afirma că filozofia 

chineză este întemeiată pe constatarea și observarea sistematică a 

contradicției. Ea își ocupă în acest fel un loc necesar, bine 

determinat și binemeritat în istoria cunoașterii, de vreme ce “plecând 

de la un anumit număr de perechi de termeni care se exclud 

reciproc, se poate construi o teorie nouă care elimină contradicțiile 

dintr-un anumit nivel de Realitate, dar această teorie va fi doar 

temporară, pentru că ea va conduce în mod inevitabil, sub presiunea 

conjugată a teoriei și a experienței, la descoperirea de noi niveluri de 

contradictorii, situate într-un nou nivel de Realitate. La rândul ei, 

această teorie va fi așadar înlocuită cu teorii și mai unificate, pe 

măsură ce sunt descoperite noi niveluri de Realitate. Acest proces va 

continua indefinit fără a da naștere vreodată unei teorii unificate 

complet. Axioma non-contradicției este întărită în mod treptat pe 

parcursul acestui proces. În acest sens, fără a duce vreodată la o non-

contradicție absolută, putem vorbi despre o evoluție a cunoașterii 

care cuprinde toate nivelurile de Realitate: cunoaștere care este 

pentru totdeauna deschisă.”
6
  

                                                           
5 Zi, Lao, Cartea despre Dao și putere- cu ilustrări din Zhuang Zi, Editura 

Humanitas, București, 1993, p. 154. 
6 Nicolescu, Basarab, “Gödelian Aspects of Nature and Knowledge”, în 

Systems: New Paradigms for the Human Sciences, Gruyter Verlag, Berlin-

New York, 1998, pp. 385-403. 
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Pare astfel și mai explicabil de ce civilizația chineză
7
, în 

pofida nivelului avansat tehnologic deținut în trecut, nu a ajuns la 

tehnoștiința de astăzi, creată de lumea occidentală având susținerea 

creștinismului, folosind fuziunea dintre știința fundamentală și 

tehnică. Fiind apărată de reducționism prin observarea constantă a 

contradicției, în schimb filosofia chineză, aflată sub imperiul 

cunoscutului paradox “Dao care poate fi numit nu este adevăratul 

Dao”, era în imposibilitate de a cerceta un limbaj care să descrie legi 

universale aparținând unui singur nivel de Realitate
8
. 

Ceea ce nu reiese însă cu claritate din filozofia chineză este 

rolul terțului în unitate precum și necesitatea terțului pentru 

stabilirea unui echilibru. De aceea, este foarte important de subliniat 

este că și căutarea are mai multe niveluri de Realitate. Coroborând 

aceasta cu postulatul că nu se poate cunoaște Realitatea dintr-un 

singur nivel, și cu faptul că nivelurile sunt mai degrabă diferite prin 

orientare decât ierarhizate în mod obiectiv, un om care dorește să 

înțeleagă sincer trebuie să se ferească de păcatul reducționismului, 

acest autotranchilizant periculos. Foarte ușor se poate pune în 

antiteză speculația cu metoda inductivă, însă consumul energiei din 

ființa umană care este alocată organic înțelegerii lumii, deși 

reprezintă în abstract același fenomen energetic pentru fiecare om, 

se desfășoară foarte diferit, din moment ce are naturi diferite, este 

împărțită pe niveluri de Realitate diferite și, mai ales, este extrem de 

contextualizată la subiect, la condițiile sale interioare și exterioare: 

cine, unde, de ce, pentru ce. Această situație dă naștere la 

contradicții reale sau aparente între diversele moduri de a cunoaște 

lumea: începând cu cea majoră dintre știință și religie (pe care 

transdisciplinaritatea le aduce în dialog), dintre catafatism și 

apofatism și desfășurându-se mai apoi pe întregul palier al 

manifestării umane de a căuta și înțelege informație: de la cele mai 

profane la cele mai sacre, de la cele mai joase, precum interesul de 

                                                           
7 Motivul pentru care civilizația chineză merită astăzi un studiu atent nu este 

lipsit de pragmatism. Urmând schimbările istoriei, cultura, limba și 

civilizația chineză reprezintă astăzi (2014) unul dintre cei doi poli de la 

nivelul civilizației planetare.  
8 Adăugat la faptul că viziunea chinezilor asupra cosmosului le interzicea să 

accepte fragmentarea și separarea. Idem, From Modernity to Cosmodernity, 

SUNY Press, 2014, p.3. 
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tip tabloid pentru viața altor oameni, trecând prin interesul de tip 

știință popularizată și interesul de tip mistic, prin înțelepciunea 

populară a proverbelor și zicătorilor transformate astăzi în 

înțelepciune la plic și propagate ca atare prin intermediul 

mijloacelor media și a rețelelor de socializare, până la cercetarea 

serioasă, științifică, academică, de la sărăcie spirituală bazată pe 

frică, violență, ură, dogmatism, până la oamenii cei mai profunzi. 

Conceptul cheie care diferențiază binarul de ternar, precum 

și subiectivul de obiectiv este parțialitatea
9
. Din punct de vedere 

transdisciplinar, cunoașterea este de tip ternar dacă sunt implicate în 

actul cunoașterii cele trei părți ale organismului: intelect, 

emoții/sentimente și trup. Cu alte cuvinte, cunoașterea devine cu atât 

mai completă, mai obiectivă, cu cât în actul cunoașterii implicarea 

este mai completă. 

Astfel, în lipsa unui echilibru gnoseologic corect, în care 

identificăm  prezența, acțiunea ternarului contextualizat compus din 

informație, experiență și observație, va apărea în mod necesar o 

stare binară, generată de contradicția dintre minte și corp sau dintre 

informație și experiență, stare susceptibilă de a implica emoții sau 

sentimente specifice pentru împăcarea ei. Credința în informație 

reprezintă o consecință deosebit de importantă a acestui fenomen de 

sorginte energetică
10

. În aplicarea principiului ternar, nu este 

întâmplător că în literatura bisericească se consideră că fără credință 

lumea nu poate fi cunoscută sau înțeleasă. 

 

                                                           
9 Transdisciplinar vorbind, parțialitatea poate fi riguros definită și 

determinată prin prisma numărului și calității nivelurilor de Realitate 

corespondente nivelurilor de percepție. 
10 Vezi și Dobre, Nicolae, “Sunt știința și religia antagonice”, în Epifania nr. 

28, martie-mai 2014, Iași, pp. 115 și urm. 
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Credință

ExperiențăInformație

 
Fig. 1: Credința în informație poate lua locul observației cu 

rol de reconciliere a contradicțiilor din cadrul actului cunoașterii 

 

 

În acest fel, Biblia a servit multă vreme ca principiu 

unificator, hermeneutic pentru disciplinele din ce în ce mai diverse 

emergente.
11

 La polul opus, oamenii care caută dovezi ale existenței 

lui Dumnezeu se află într-o tiranie disfuncțională a intelectului 

asupra sentimentelor. O logică simplă arată că nu poate exista 

credință dacă există evidență; avem de-a face aici cu un alt exemplu 

de contradicție între partea mentală reprezentată de convingere (care 

este până la urmă o formă de credință în dovezi, demonstrații, etc.) 

și acea parte a organismului care slujește ca sediu al sentimentelor.  

Din acest punct de vedere, afirmația potrivit căreia credința și 

necredința sunt “inteligența săracului” capătă sens pe deplin.
12

 Așa 

                                                           
11 Credința în informație nu este însă nici pe departe specifică doar 

oamenilor religioși. Ba dimpotrivă, ea se manifestă în egală măsură în 

rândul celor pasionați de știință, care ajung să creadă în știință, opunând-o 

în acest fel religiei. Acest fenomen este însă rar întâlnit la oamenii de știință 

veritabili, aceștia având adesea conștiența faptului că informația care li se 

relevă nu le aparține și nici nu este consecința logică și inevitabilă a 

efortului lor, ci mai mult o răsplată. Oamenii de știință capătă adesea în 

acest fel o ordine interioară a lucrurilor, corespunzătoare cu un echilibru 

ternar. 
12Nicolescu, Basarab, Teoreme poetice, Junimea, 2007, p.37. 
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cum s-a afirmat, singura cale de a găsi astăzi o coerență în mijlocul a 

8000 de adevăruri este fundamentarea solidă a unui model al 

Realității și a unei metodologii care să elimine pericolul iminent al 

confuziei, și în special a confuziei între niveluri de Realitate diferite 

(care reprezintă de altfel sursa tehnică a prostiei în cel mai propriu 

înțeles al cuvântului), diletantismului și al sincretismului greșit 

înțeles. 

Revenind la filozofii chinezi, trebuie spus că ei nu se 

opuneau cunoașterii în sine, așa cum poate ar părea la prima vedere, 

ci se opuneau cunoașterii nesusținută de ființă corespunzătoare. 

Viața este cea limitată, în raport cu cunoașterea, care este nelimitată. 

Îndemnurile lor, de “a ști să te oprești” și de a “căuta odihnă acolo 

unde cunoașterea nu poate să mai cunoască”
13

 se referă la pericolul 

pe care îl creează insuficiența ființei, ca reprezentant al vieții 

(interioare), gata să creeze dezechilibru când nu mai este 

proporțională cu funcția de cunoaștere. Poate că același dezechilibru 

creează și “eroarea filosofilor moderni”, care nu au reținut că 

“gândirea trebuie să servească ființa și nu ființa să servească 

gândirea”
14

, și dacă acceptăm că viața și cunoașterea sunt 

inseparabile, atunci trebuie să enunțăm concluzia potrivit căreia 

cunoașterea este o veritabilă funcție ce oferă sens pentru întreaga 

ființă umană. “Observând că nu putem trăi fără a ne interesa o serie 

de lucruri, filozofii care s-au interogat asupra valorii vieții au crezut 

că, în fapt, aspectul interesant erau lucrurile acestea, iar nu interesul 

față de ele.”
15

 Ca orice funcție, cunoașterea înseamnă, în mod 

practic, un anume tip de consum specializat al energiei. Cu alte 

cuvinte, exercitarea acestei funcții, consumul energiei destinat 

cunoașterii în vederea cunoașterii este la fel de important, dacă nu 

chiar mai important, decât obiectul cunoașterii în sine.  

Individualitatea procesului cunoașterii, sau cu alte cuvinte 

spus, validitatea căii individuale, duce la situația constatată de 

Hegel: experiența istoriei ne învață că oamenii și guvernele nu au 

învățat niciodată nimic din istorie și nu au tras nicio concluzie. O 

altă consecință a individualității cunoașterii este și relația dintre 

originalitate și individualitate. Pentru a nu degenera, este absolut 

                                                           
13 Zi, Lao, op. cit., p. 154. 
14 Nicolescu, Basarab, op. cit., p. 37. 
15 Gasset, Jose Ortega, Tema vremii noastre, Humanitas, 1997, p. 124. 
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necesar ca energia destinată cunoașterii lumii să fie consumată în 

acest scop. Din această perspectivă, consumul său corect este mai 

important decât rezultatele sale. Consumul acestui tip de energie 

devine pentru ființa umană o chestiune de sănătate, de aflare a 

locului în lume, și nu are ca scop primordial, cosmic obținerea de 

rezultate originale, care țin de poziționare, de competiția exterioară. 

Învățarea este un proces inepuizabil care durează pe tot parcursul 

vieții, și legătura dintre acest proces și dezvoltarea identitară a 

sinelui a fost stabilită.
16

 Originalitatea corectă, sănătoasă, devine 

așadar apanajul unei identități reale. Valoarea originalității per se, 

separată de ființa umană, devine o chestiune de poziționare a formei 

în fața conținutului, de ordine subiectivă, de rău social. Plecând și de 

la proverbul „nimic nu este nou sub soare”, este o deducție lesne de 

făcut că originalitatea, ca regulă, nu poate viza o premieră absolută 

ci doar una contextualizată la un anume timp și spațiu. Iar dacă luăm 

în considerare fenomenul, constatat experimental în știință, potrivit 

căruia informația de un anume tip apare simultan sau aproape 

simultan la mai multe persoane aflate în locuri diferite, fără legătură 

unele cu altele, atunci conceptul de originalitate, așa cum este el 

înțeles astăzi, trebuie neapărat pus sub semnul întrebării. 

Drepturile de autor, de pildă, sunt o instituție menită să 

protejeze meritul. Într-o lume în care meritul unui om nu este 

protejat de către ceilalți în mod conștient și voluntar, asta trebuie să 

se facă automat și aici intervine legea, care instituie, în timp, o 

anumită inerție, un anumit automatism. Însă atunci când forma 

intervine înainte fondului, când originalitatea devine mai importantă 

decât cunoașterea, când meritul personal devine mai important decât 

binele general, avem de-a face cu un exemplu de ordine subiectivă, 

ceea ce este prin excelență o cauză a răului social. Adesea aplicarea 

drepturilor de autor și a formatelor proprietare împiedică evoluția 

ulterioară, curgerea informației, fiindcă se opune principiului de 

interdepedență, expresie a logicii cosmice a schimburilor. Singurul 

mod de a gestiona corect această contradicție și de a nu genera rău 

social, fie prin injustiție la adresa meritocrației, fie prin limitare 

egoistă, este împăcarea ei, împăcarea meritului personal cu binele 

                                                           
16 Joja, Daniela Oltea, “Learning experience and neuroplasticity- a shifting 

paradigm”, în Noema, Vol. XII, 2013, p. 168. 
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general. Împăcarea aceasta se poate face, desigur, numai prin terț 

inclus. 

Mai trebuie precizat că una dintre acțiunile fundamentale 

ale epistemologiei este distincția operată între cunoașterea de tip 

științific și celelalte tipuri de cunoaștere, cum ar fi cunoașterea 

general-umană, așa numită “de bun simț”. Cunoașterii general-

umane, fondată pe experiența haotică a vieții de fiecare zi, i se 

opune tipul special de experimentare al experienței științifice, 

caracterizate de protocol și în permanență urmărind postulatele lui 

Galilei: existența de legi generale, cu caracter matematic, 

cunoașterea acestor legi cu caracter universal, reproducerea perfectă 

a datelor experimentale, oriunde s-ar produce și în orice loc s-ar 

face. Cu precizarea că singura știință care respectă aceste postulate 

rămâne fizica, fapt care îi și conferă numele de știință fundamentală, 

și fără a intenționa a aprofunda clasificările de tip gnoseologic și 

epistemologic, studiu care ar excede limitele prezentei lucrări, este 

totuși necesar pentru economia acesteia din urmă să adoptăm o 

clasificare transdisciplinară a tipurilor de cunoaștere, care să ne 

permită o perspectivă de observație a interacțiunilor dintre 

cunoașterea științifică și celelalte tipuri de cunoaștere. Această 

clasificare are drept criteriu tipul de energie umană care alimentează 

funcția cunoașterii. 

Plecând de la ideea că “orice gândire întemeiată pe 

structura ternară a Realității este de actualitate imediată”
17

 și de la 

structura ternară a Realității proiectată în ființa umană- “centrul 

intelectual reprezintă dinamismul eterogenizării, centrul motor 

dinamismul omogenizării și centrul emoțional dinamismul stării 

T”
18

-, putem merge mai departe și putem afirma că, respectând 

aceeași logică, și cunoașterea ființei umane are de asemenea o 

structură ternară. În funcție de tipul de energie antamat procesului 

de cunoaștere, sau, mai concret spus, în funcție de interesul 

manifestat față de procesul de cunoaștere, cunoașterea va fi de tip 

intelectual, emoțional sau fizic. 

                                                           
17 Nicolescu, Basarab, Noi, particula și lumea, Editura Junimea, Iași, 2007, 

p. 305. 
18 Nicolescu, Basarab, Ce este Realitatea?, Editura Junimea, Iaşi, 2009, 

p.55. 
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Cunoașterea de tip intelectual este cunoașterea de tip 

abstract. Interesul său, se poate spune, este legat de adevărul cel mai 

abstract, de asemenea. Satisfacția nevoii de cunoaștere de tip 

intelectual stă în lucrul cu idei, cu concepte. Funcția sa de 

eterogenizare devine evidentă dacă ne gândim la separarea implicată 

de metode precum clasificarea sau diviziunea conceptuală. 

Cercetarea științifică sau reflecția filosofică sunt astfel, cu 

precădere, cunoaștere de tip intelectual. „De pildă, gândirea noastră 

poate afirma şi nega orice, atunci când este separată de sentimente şi 

de corp. Pentru ea, adevărul nu există. Totul este un raport de forţă 

pentru a impune un punct de vedere sau altul.”
 19 

Una dintre cele mai comune erori ale intuiției a fost 

afirmată chiar în acest sens- în lucrarea pe tema experimentului 

Gorila invizibilă
20

 (în anul 1999 doi psihologi au realizat un 

experiment care a arătat că mulţi oameni nu observă ceea ce este 

foarte evident în faţa lor, dacă subiecţii sunt concentraţi pe un 

anume aspect din câmpul lor vizual.), și anume credința “populară” 

că exercițiile cognitive ne fac mai inteligenți, când, de fapt, se pare 

că exercițiile fizice ar avea un efect mai puternic. Participarea 

corpului la activitatea mentală este așadar o componentă cheie a 

procesului de cunoaștere obiectivă.  

                                                           
19 Nicolescu, Basarab, Rădăcinile libertății, Curtea veche, 2004, p.12. 
20 Chabris, Christofer & Simons, Daniel, The invisible Gorilla: And other 

ways our intuitions deceive us, Harper- Collins, 2010. 



11 
 

Observație
Împrăștierea atenției prin 

visare

Experiență
lipsește prin 

neparticipare

Informație
Stocarea prin 

inutilitate

L
Terțul inclus 

lipsește

 

Fig. 2: Neparticiparea cu corpul fizic la procesul de cunoaștere duce 

la contradicția sterilă dintre atenție și informație 

 

Cunoașterea de tip fizic este cunoașterea cea mai 

pragmatică. Interesul său se îndreaptă spre modalitatea practică de a 

satisface o nevoie, de a obține ceva anume din interacțiunea cu 

sistemele naturale sau sociale. Funcția sa de omogenizare este 

subliniată dacă observăm cum necesitatea unei acțiuni comprimă 

eclectic toate informațiile relevante disponibile, având ca principal 

sistem de referință eficiența aplicării lor, indiferent de proveniența, 

gradul lor de adevăr sau verificare. Literatura motivațională, 

curentele de dezvoltare personală, inclusiv cele de tip coaching, 

cunoașterea populară, toate sunt exemple ale acestui tip de 

cunoaștere. Deși literatura motivațională și de dezvoltare personală 

nu are în mod evident caracter academic, ea prezintă încercările 

oamenilor de a gestiona și rezolva situații concrete de viață și 

conține nenumărate experiențe în acest sens. Din punct de vedere 

epistemologic, ea este expresia contradicției observație-experiență. 

Deși explicațiile furnizate pentru situațiile experimentate nu au 



12 
 

neapărat o valoare științifică obiectivă, echidistanța lor fiind afectată 

adesea de interesul de a obține echilibrul, datele oferite în mod 

jurnalistic constituie în schimb pentru cercetătorul transdisciplinar 

un material util pentru a observa aplicarea contextualizată a legilor 

simbolice în diversele niveluri de Realitate. 

În fine, cunoașterea de tip emoțional este o cunoaștere 

interesată de stări. Dacă pentru cunoașterea de tip intelectual este 

necesară aflarea adevărului obiectiv indiferent de rezultat, iar pentru 

cunoașterea de tip fizic este importantă obținerea rezultatului 

indiferent de metoda sau informația folosită pe câtă vreme ele 

funcționează, cunoașterea emoțională este orientată spre sens, spre 

împlinire, spre însemnătate. Experiența religioasă, experiența 

artistică, poezia, chiar experiența mistică, pot fi exemple care să 

ateste dinamismul stării T în cadrul cunoașterii umane. Nu putem să 

nu adăugăm și faptul că implicațiile emoționale ale cunoașterii se 

manifestă prin credință sau convingeri, indiferent de sursa originară 

a informației cunoscute. 

Cunoaștere emoțională

Cunoaștere 

fizică

Cunoaștere 

intelectuală

MULTIPLICARE

SPECIALIZARE

IZOMORFISM

 
Fig. 3: Unitatea cunoașterii ca rezultat al ternarului format de 

cunoașterea intelectuală, cea emoțională și cea fizică 

 

Se poate observa că, în mod paradoxal, cel mai 

contextualizat tip de cunoaștere este cel de tip fizic, iar cel mai puțin 

contextualizat pare a fi cel de tip emoțional, și nu cel intelectual cum 
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ar părea la prima vedere, tocmai din cauza faptului că starea T este o 

stare care este caracterizată, prin esența ei, de posibilitatea 

perceperii mai multor niveluri de Realitate. Ambiţia finală a lui 

Auguste Comte era aceea de a reuşi fuziunea dintre cunoaştere şi 

sentiment
21

: dacă ar fi cunoscut noţiunea de niveluri de Realitate 

poate că lucrurile ar fi stat altfel pentru el. Dacă ne raportăm la 

ternarele nevoilor proiectate în diversele niveluri de Realitate, mai 

exact la nivelurile de contextualizare ale procesului transdisciplinar, 

aflăm că sentimentul și cunoașterea sunt proiecții izomorfice ale 

nevoii de sens în niveluri diferite: sentimentul în cel biologic, 

organic, iar cunoașterea în cel funcțional. 

Clasificarea tipurilor de cunoaștere în funcție de tipul de 

energie umană care alimentează funcția cunoașterii este importantă 

întrucât permite înțelegerea fenomenelor create de subordonarea 

unui tip de cunoaștere de către altul. “Noi funcţionăm în mod natural 

prin gânduri, sentimente si instincte. Trei căi de cunoaştere care, din 

nefericire pentru noi, se confundă şi se separă fără încetare.”
22

 De 

pildă, tehnoştiinţa apare ca subordonarea cunoaşterii intelectuale de 

către cunoaşterea fizică. În trecut, știința a fost subordonată 

religiei
23

. Pe un alt plan, se poate spune că “cercetarea sistemică 

înglobează două tipuri de investigaţii structurate: o orientare axată 

pe elaborarea unor concluzii, care produce cunoaşterea sistemică şi 

o altă orientare decizională care aplică cunoştinţele sistemicii în 

vederea formulării şi selectării metodelor sistemice care vizează 

situaţiile lumii reale.”
24

, iar “transdisciplinaritatea este simultan 

corpus al gândirii și experiență trăită.”
25

 Se impune aici amintit 

conceptul de învățare experiențială, dezvoltat prin Modelul de 

                                                           
21 Larousse, Dicţionar de sociologie, Editura Univers enciclopedic, 

Bucureşti, 1996, p. 59. 
22 Nicolescu, Basarab, op. cit., p.12. 
23 Bazac, Ana, “Mihai Uță: Teoria științei în filosofia lui Auguste Comte”, 

în Noema, Vol. XII, 2013, p. 461. 
24 Fotache, Marin, „Despre sistemică și cibernetică” în Oprea, D. & Airinei, 

Dinu & Fotache, Marin, Sisteme informaționale pentru afaceri, Editura 

Polirom, Iași, 2002, p. 4. 
25 Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea: Manifest, Editura Junimea, 

Iași, 2007, p. 142. 
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Învățare Experiențială creat de Kolb și Ron Fry
26

 în anii ’70, care 

este compus din patru elemente: experiența concretă, observarea 

experienței și reflecția asupra acelei experiențe, formarea de 

concepte abstracte bazate pe reflecție, verificarea conceptelor noi 

formate, și apoi repetarea ciclului de la capăt. Aceste elemente 

formează o “spirală a învățării”, care poate debuta cu oricare dintre 

ele, dar de obicei debutează cu o experiență concretă.  Corelând 

modelul de învățare experiențială cu metodologia transdisciplinară, 

ternarul format de experiența concretă, observarea experienței și 

corelația cu informația prin reflecție are ca rezultat formarea unei 

convingeri în termenii energiei mentale sau a unei credințe în 

termenii energiei emoționale. Această convingere, credință, concept 

abstract urmează a fi verificată în mișcarea emoțională alimentată de 

contradicția credință-speranță, verificare ce se constituie într-o nouă 

experiență concretă ce declanșează spirala învățării și tot așa.  

Observație

ExperiențăInformație

 
Fig. 4: Modelul de învățare experiențială: componentele procesului 

de cercetare in vivo sau credința care implică verificare permanentă 

 

                                                           
26 Kolb, D. A. & Fry, R., “Toward an applied theory of experiential 

learning”, în Cooper, C. (ed.), Theories of Group Process, Londra, 1975. 
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O nevoie generală de informație este manifestată în toate 

ființele umane, dar ca această nevoie să nu fie modificată de 

imaginație și autoliniștire, manifestându-se ca o simplă curiozitate 

cu rol de hrănire doar a componentei mentale a omului, ea trebuie să 

fie legată strâns de nevoia de evoluție. Corespunzător acestei nevoi 

superioare în raport cu celelalte nevoi trebuie să fie o parte a ființei, 

și ea superioară în raport cu celelalte părți, dacă ne raportăm la 

același criteriu. Să fie aceasta acea parte pe care Basarab Nicolescu 

o numea martor
27

 ? 

O atenție aparte merită fenomenul prin care omul ia contact 

cu informația. În lumina celor expuse, dacă informația nu este 

consumată printr-un optim al schimburilor, respectiv printr-o 

proporționalitate corectă între întrebare și răspuns (creată de 

interogația sinceră ca terț inclus), se va produce fie stocarea 

informației prin memorare, fie împrăștierea ei prin curiozitate fără 

sens. În ambele cazuri, informația este irosită, iar organismul fie 

stochează materii supuse inevitabil descompunerii nocive, fie este 

subnutrit. 

Informație

Interogație

Energie specializată

 

                                                           
27 Nicolescu, Basarab, Rădăcinile libertății, Curtea veche, 2004. 
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Fig. 5: Consumul corect al energiei specializate fără stocare sau 

împrăștiere: interogația
28

 ca terț inclus 

 

Același mecanism se aplică și cu privire la cunoașterea 

reală deja deținută. Cunoașterea reprezintă informație care a fost 

asimilată corect prin interogație și prin consumul corespunzător al 

energiei interioare specializate pentru aceasta cu energia exterioară 

reprezentată de informație. Produsul acestui consum îl reprezintă 

înțelegerea
29

, dar în urma procesului de consum rezultă tot 

informație, în interiorul organismului, eventual transformată în urma 

procesului. Cunoașterea este o traiectorie de mișcare sub anumite 

legi, și, ca orice altceva, trebuie să fie contextualizată în timp, deși 

rămâne aceeași într-un anumit nivel de Realitate. Ea trebuie oferită 

altora, într-un fel sau altul, altfel nu va putea fi primită alta nouă. În 

caz contrar, nu se respectă logica schimburilor. Dacă și în 

matematică avem de-a face cu lucruri adevărate dar 

nedemonstrabile, conform teoriei lui Kurt Gödel, atunci cu atât mai 

mult vom fi nevoiți să ne confruntăm cu această situație în cadrul 

celorlalte științe: “Implicațiile teoremei lui Gödel prezintă o 

importanță considerabilă pentru toate teoriile moderne ale 

cunoașterii. În primul rând nu doar că privește domeniul aritmeticii 

dar de asemenea al tuturor matematicilor care includ aritmetica. În 

mod evident, matematiciile care stau la baza fizicii teoretice includ 

aritmetica. Aceasta înseamnă că orice căutare a unei teorii fizice 

complete este iluzorie. Dacă această afirmație este adevărată pentru 

cel mai riguros domeniu de cercetare care se ocupă cu studiul 

sistemelor naturale, atunci cum se poate visa la o teorie completă 

într-o sferă mult mai complexă- cea a științelor umaniste?”
30

. 

Sistemul social este un sistem complex în care interacționează 

multiple niveluri de Realitate, din care doar unul este cel al 

                                                           
28Natura interogației este sacrul însuși. Nicolescu, Basarab, 

Transdisciplinaritatea: Manifest, Editura Junimea, Iași, 2007, p. 151. 
29Înțelegerea reprezintă, din punct de vedere transdisciplinar, o fuziune între 

cunoaștere și știință. A se vedea Nicolescu, Basarab, Ce este realitatea?, 

Editura Junimea, Iași, 2009, p. 126. 
30 Nicolescu, Basarab, “Gödelian Aspects of Nature and Knowledge”, în 

Systems : New Paradigms for the Human Sciences, Gruyter Verlag, Berlin - 

New York, 1998, pp. 385-403. 
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mecanicii clasice, acționează după multiple colecții de legități, din 

care doar unele pot fi demonstrate, doar unele pot fi cunoscute și 

chiar și mai puține pot fi și demonstrate și cunoscute în același timp. 

În mod inevitabil se ajunge astfel la coexistența șarlataniei, 

imposturii spirituale împreună cu purtătorii veritabili de informație 

obiectivă. Din punct de vedere transdisciplinar, aceasta este o 

contradicție interesantă, bineînțeles necesară, și care își dezvăluie pe 

deplin mecanismul dacă folosim ca terț inclus pentru ea nevoia de 

schimb a sistemelor, și mai particular, contextualizat, nevoia de 

hrană. Calitatea dogmei de a fi terț față de cunoașterea paradisiacă și 

cea luciferică o poziționează ca fiind și una și alta, dar la un alt 

nivel, conform principiului complexului de contradicție: dogma este 

parte din cunoașterea luciferică, din moment ce ea conține intuiția 

antinomiilor din cadrul misterului, iar înțelegerea este problematică, 

datorită crizei obiectului și conștienței contradicțiilor, analoge unei 

cunoașteri prin salturi sau revoluții.
31

 Mai concret, dacă aplicăm 

principiile mecanicii simbolice la nivelurile ontologice ale 

informației, trebuie să concluzionăm că o anume cantitate de 

informație, prezentă într-o formă oarecare într-un nivel oarecare, 

trebuie să conțină într-o anumită proporție adevăr și falsitate. În caz 

contrar, existența sa în acel nivel nu ar fi stabilă: ar fi fie explozivă, 

fie neinteresantă pentru sistem.  

 

                                                           
31 Bazac, Ana, “Lucian Blaga and Thomas Kuhn: The Dogmatic Aeon and 

the Essential Tension”, în Noesis, XXXVII, 2012, pp. 23-36. 
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Forma informației

FalsAdevăr

 
Fig. 6: Forma informației ca terț inclus care face posibilă existența 

stabilă a unei cantități de adevăr într-un nivel de Realitate anume 

 

Conform principiului gradației, în univers totul este 

desfășurat pe grade
32

, (inclusiv disciplinaritatea și 

transdisciplinaritatea)
33

, iar absoluturile din cadrul unui nivel de 

Realitate reprezintă valori de tip intermediar în cadrul altor niveluri 

de Realitate. Astfel ceea ce este adevăr absolut într-un nivel de 

Realitate, în altul va fi un adevăr relativ, sau având o anumită 

cantitate de fals. 

O precizare gnoseologică la fel de importantă se referă la 

evitarea unei confuzii. Trebuie făcută distincția clară dintre sursa 

cunoașterii și forma în care cunoașterea se manifestă. Ambele fac 

parte din circuitul transmiterii cunoașterii, însă ar fi reducționist a le 

suprapune, cu atât mai mult cu cât în cazul unui Subiect anumit, ele 

                                                           
32În literatura teologică, ideea a fost exprimată prin conceptul de scară a 

ființei, care corespunde, din punct de vedere transdisciplinar, cu scara 

Realității. A se vedea Nicolescu, Basarab, “Transdisciplinarity: The Hidden 

Third”, în Human and Social Studies, Vol.I, No.I, Editura Universității 

“Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2012, p.16. 
33 Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea: Manifest, Editura Junimea, 

Iași, 2007, p. 54, 147. 
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pot diferi substanțial. Urmând logica dinamică a contradictoriului, 

adesea are loc un fenomen care face ca fiinţele umane puse în faţa 

adevărului să reacţioneze cu agresiune şi cu  frică, deşi natura 

umană aspiră la adevăr, prin care îşi poate afla  libertatea şi fericirea. 

Maeştrii spirituali ai umanităţii au folosit cel puțin un instrument de 

transmitere a informației pentru a ocoli opoziţia auditoriului: 

povestirea, metafora, legenda sau parabola. Din punct de vedere al 

logicii energiei, ele au valoare de terț inclus, reprezentând forma 

prin care adevărul poate coexista cu falsitatea în cadrul unui nivel de 

Realitate anume, fără a genera explozii sau contradicții instabile. „E 

nevoie de o poveste pentru a înlocui o poveste. Metaforele și 

poveștile sunt mult mai puternice decât ideile.”
34

 Cunoașterea 

umană are caracter metaforic, paradigmatic, sintagmele fiind 

construcții de trecere de la o paradigmă la alta.
35

 

Aplicarea unor legi de mișcare în alt ordin de legi de 

mișcare decât cel propriu nu poate însemna decât destructurare, 

respectiv distrugere. Un exemplu potrivit este explozia atomică pe 

planeta Pământ: legi de mișcare din nivelul de Realitate al Soarelui 

sau al stelelor se aplică în ordinul legilor de mișcare al unei planete. 

Din această perspectivă, și contactul dintre iluzie și realitate 

reprezintă aplicarea legilor de mișcare ale unei lumi în altă lume. 

Destructurarea traiectoriei pe care sunt structurate iluziile duce la 

distrugerea iluziilor însele, iar distrugerea este adesea un proces 

perceput ca dureros de către organismul uman, ceea ce explică 

senzația de durere resimțită la contactul cu o formă de adevăr, ca 

reprezentare a Realității. Violența reacției la contactul cu adevărul 

este desigur proporțională cu gradul de liniște pe care îl aduce iluzia. 

Falsul, aparența, ca agent al stabilității, al liniștii sociale, al 

autotranchilizării energetice în general și psihogene în particular, își 

joacă rolul său indispensabil în cadrul interacțiunii contradictorii 

dintre nivelurile de relație individual și social, general, situație 

                                                           
34 Taleb, Nassim Nicholas, Lebăda neagră, Impactul foarte puțin 

probabilului, Editura Curtea Veche, București, 2009, p.24. 
35 Pop, Ioan G. & Vereș, Otniel L., Elemente de semiofizică aplicată, 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, p. 30. 
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exprimată cu precizie prin adagiul juridic “eroarea comună creează 

dreptul”
36

. 

Forma este cea care stabilizează, având rol de terț inclus, 

dozajul corect al cantității de adevăr în cadrul unui calup de 

informație. Trebuie însă menționat că doza de fals nu este în mod 

necesar informație falsă, cât mai degrabă informație care nu exercită 

o acțiune nouă, eliberatoare, contradictorie. Poate fi vorba despre 

afirmații perfect valabile însă intrate în ordinea generală a nivelului 

unde există calupul de informație, informații intrate în firea 

lucrurilor, credințe generale, normalitate. Acest efect a fost constatat 

deja, chiar dacă nu a fost clarificat prin prisma thêmata, cu alte 

cuvinte a contradicției contextualizate dintre actualizare și 

potențializare: “Efectul surpriză al mesajelor, noutatea informaţiei 

va fi cu atât mai mare cu cât mai puţin probabile sunt, cu cât ne 

aşteptăm mai puţin la ele, cu cât sunt rodul şansei, întâmplării…. 

Informaţia este cu atât mai mare cu cât este mai puţin probabilă. În 

acest sens, informaţia este "improbabilitate".”
37

 

Ca să ilustrăm cu un exemplu istoric, ne putem referi la 

cantitatea de adevăr conținută de heliocentrismul lui Galileo Galilei 

față de geocentrismul epocii sale. Și geocentrismul conține 

informația adevărată despre rotația corpurilor cerești unele față de 

celelalte însă aceasta, fiind acceptată de sistemul social ca atare, 

fiind parte din legitatea sa, nu poate da naștere la contradicție. Nu 

putem decât considera că Galileo Galilei, efectiv nu a găsit forma 

potrivită care să reprezinte terțul inclus care să permită integrarea 

adevărului heliocentrismului în cadrul sistemului, sau poate că 

acesta nici nu putea exista în momentul respectiv, posibil din cauză 

că energia degajată de contradicția dintre heliocentrism și 

egocentrism suportată de sistem nu atinsese maximul său: 

                                                           
36În latină: “Error communis facit ius”. Numită în dreptul modern drept 

teoria aparenței, starea juridică valabilă creată de o eroare generală 

ilustrează prin excelență atât contradicția dintre nivelul de relație individual 

și cel social, dar și cea aparținând dimensiunii emoționale a sistemului 

social, dintre apartenența la comunitate și regulile comunității. A se vedea 

Hanga, Vladimir, Adagii juridice latinești, Editura Lumina Lex, București, 

1998, p.38. 
37 Fuchs, W. R. (1971),  Cybernetics for the Modern Mind, MacMillan, New 

York, 2013, http://www.brint.com/Peterold.htm, [01 august 2013]. 

http://www.brint.com/Peterold.htm
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“Cardinalul Bellarmine, prieten cu el. Primul lucru care reiese din 

documente este că Galileo Galilei avea o teorie atomică, care spunea 

că materia îşi pierde proprietăţile la nivelul atomului, ceea ce azi e 

clar. Biserica a văzut în asta o atingere a dogmei euharistiei: 

înseamnă că nu poţi comunica la nivel atomic cu Divinitatea. Iar 

despre sistemul lui Copernic, Bellarmine îi spune lui Galilei: Foarte 

bine, dar spune că e un model, nu spune că e Adevărul. Şi Galilei 

răspunde: Nu! Este Adevărul! Deci, curios, rolurile se inversează: 

reprezentantul Bisericii este un relativist şi cel al ştiinţei - un 

absolutist.”
38

 

Aplicând ternarul individual adevăr-fals-formă la sistemul 

social, cu alte cuvinte ridicând la scara societății mecanismul 

individual, se relevă situația inevitabilă a purtătorilor de informație 

obiectivă, constrânși de principiul schimburilor de a transmite 

informația lor în cadrul sistemului social din care fac parte, dar pe 

de altă parte, aflați în imposibilitatea de a o demonstra pentru a 

obține recunoașterea sistemului social și acompaniați de și adesea 

confundați cu impostori, a căror existență este corelativă propriei lor 

existențe. În acest caz, forma care permite existența stabilă a 

contradicției trebuie să fie o organizație de tip informațional, 

specializată, având funcția de a păstra, gestiona și transmite 

informații în cadrul sistemului social. O astfel de organizație va 

apăra purtătorul de informație obiectivă de ”reacțiunea societății față 

de noile forțe intelectuale aplicate”.
39

  

                                                           
38 Nicolescu, Basarab (2013), Esenţial este să-ţi găseşti locul pe acest 

Pământ, http://www.romlit.ro/basarab_nicolescu_-_esential_este_sa-

ti_gasesti_locul_pe_acest_pamant, [01 septembrie 2013]. 
39 Lalescu, Traian, “Mecanica socială a d-lui Sp. Haret”, în Operele lui 

Spiru Haret, vol. X, Editura Comunicare.ro, București, 2010, p. 259. 

http://www.romlit.ro/basarab_nicolescu_-_esential_este_sa-ti_gasesti_locul_pe_acest_pamant
http://www.romlit.ro/basarab_nicolescu_-_esential_este_sa-ti_gasesti_locul_pe_acest_pamant
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Instituție sau organizație informațională

Purtători de 

informație 

falsă

Purtători de 

informație 

adevărată  
Fig. 7: Organizația de tip informațional ca structură formală cu rol 

de terț inclus care permite satisfacerea nevoii de adevăr a sistemului 

social 

 

Dacă aplicăm ipoteza Pareto la această stare de lucruri 

ajungem la situația interesantă de a concluziona că, în mod necesar, 

purtătorii de informație obiectivă nu pot depăși 20% din cadrul unui 

sistem informațional obișnuit. Conform logicii energiei corelată cu 

ipoteza Pareto, dacă purtătorii de informație veritabilă sunt în număr 

mai mare de 20%, atunci organizația nu se va integra în sistemul 

social, și ei vor fi persecutați, cu alte cuvinte organizația 

informațională se va dezintegra prin explozie socială, iar dacă sunt 

în număr mai mic de 20%, atunci organizația informațională va 

deveni neinteresantă din punct de vedere social, ceea ce corespunde 

“răcirii” sale metaforice. 

Raportându-ne și la un al treilea principiu al mecanicii 

simbolice, cel de utilitate, trebuie să concluzionăm că doar o 

organizație informațională stabilă, sau altfel spus cuprinzând 20% 

purtători de informație adevărată și 80% de informație falsă, desigur 

înțelegând prin adevărat și fals caracteristicile informației descrise 

anterior, poate fi utilă în cadrul sistemului social, întrucât doar o 

astfel de organizație poate asigura hrănirea nevoii de adevăr a 

sistemului social.  
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Excepțiile de la acest raport corespund unei polarități 

inversate, care presupune inversarea raportului de 1 la 4 cu unul de 4 

la 1, pentru aceleași perechi de contradictorii implicate. Din punct 

de vedere transdisciplinar, aceasta presupune schimbarea unui 

proces transdisciplinar cu altul, de exemplu procesul de involuție 

sau de cauzalitate circulară, care este procesul obișnuit, 

gravitațional, cu cel de evoluție, anti-gravitațional. O organizație 

informațională de acest tip nu ar putea însă deservi decât un sistem 

social cu totul particular față de sistemele sociale cunoscute în mod 

istoric. 

Un aspect interesant cu privire la aceasta se referă la 

tranziția informației de la o civilizație la alta. În mod evident, 

informația de tip tehno-științific nu poate supraviețui morții unei 

civilizații, deoarece ea depinde de o amplă structură pre-existentă 

din interiorul civilizației (este vorba despre sistem educațional 

specific care să asigure transmiterea permanentă a nivelului de 

cunoaștere științifică precum și de un număr considerabil de indivizi 

având capacitatea să poarte acest tip de informație și să îl transmită 

la rândul lor mai departe). Acest tip de infrastructură informațională 

se pierde odată cu civilizația sa.  

De aceea, civilizațiile responsabile au încercat să transmită 

urmașilor în principal cunoașterea de tip transdisciplinar, izomorfic, 

plecând de la simpla logică a faptului că nu pot lăsa în urmă decât 

reprezentări simple simbolice asociate cu elemente naturale perene 

(cum sunt geografia cerească sau pământească), sperând că ele vor 

ajuta cercetarea in vivo a celor ce vor trăi cu mult după dispariția 

transmițătorilor. 

În acest fel, sisteme ezoterice tradiționale, precum 

astrologia, mitologia, arhitectura sacră, pot deveni inteligibile pentru 

mintea occidentală, înclinată spre înțelegere de tip intelectual și 

științific.
40

 

În toate situațiile, întrucât nevoia de adevăr a sistemului 

social, fiind desigur o rezultantă a nevoii de adevăr individuale a 

tuturor componentelor sistemului, este o nevoie contextualizată la 

                                                           
40 Trebuie de asemenea remarcat că propria noastră civilizație nu pare a fi 

dezvoltat lucrări de amploare de acest tip, ceea ce sugerează concluzia că fie 

nu vom transmite nimic celor care vor urma, fie destinul nostru este să 

lăsăm în urma chiar nimicul absolut, obținut prin distrugere nucleară. 
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niveluri de Realitate și de percepție definite, ea va purta 

caracteristicile de gradație ale nivelurilor în care există. Mai simplu 

spus, într-un nivel de Realitate non-absolut, nevoia de adevăr a 

sistemului va putea fi hrănită cu informație conținând doar adevăr și 

fals împreună. 

În lumina tuturor celor arătate, se impune concluzia că 

adevărurile ultime, simbolice, nu sunt demonstrabile, ci doar 

accesibile prin experiența propriei cunoașteri. Însăși ideea că 

adevărul este mereu demonstrabil, sursă a nesfârșitei fricțiuni dintre 

credința în știință (sic) și credința în religie reprezintă o aplicație a 

ternarului analizat mai sus: într-un anumit nivel de Realitate, având 

corespondent un anumit nivel de percepție umană, afirmația că 

adevărul poate fi demonstrat sau nu este adevăr reprezintă o formă 

stabilă de informație cu o anumită cantitate de adevăr și o anumită 

cantitate de falsitate. O contradicție într-un nivel de Realitate nu va 

fi împăcată decât în alt nivel de Realitate. Din acest motiv, o știință, 

o disciplină, oricare ar fi ea, nu va putea niciodată crea punțile 

necesare pentru a obține “armonizarea”, în fapt, împăcarea 

contradicțiilor inevitabile din interiorul aventurii științifice, cum este 

de pildă cea dintre calitate și cantitate, reprezentate prin 

contextualizare, în cadrul cunoașterii, de contradicția dintre unitatea 

cunoașterii și babelizarea ei. Din această perspectivă, ne putem 

referi la cercetarea transdisciplinară ca fiind o cercetare in vivo. 

Cunoașterea trebuie în mod obligatoriu să fie întemeiată pe trăirea 

punților care leagă toate aceste lucruri pentru a fi cu adevărat 

obiectivă: pentru aceasta, este nevoie de trans-disciplinaritate.
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