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Cartea s-a născut din sentimentul de 

recunoștință pentru zestrea primită de la 

înaintașii mei, dar și ca prețuire pentru iubirea 

pe care o primesc zi de zi, prin vocea caldă, prin 

gesturile tandre, prin gândurile încărcate de 

sentimente curate, din partea celor a căror 

existență dă sens vieții mele. 

—Ligia Hotin 
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Cuvânt înainte 

Suntem înconjurați de numere. 

Ne exprimăm apelând la ele. 

Ne trăim viața sub influența lor.  

Printre ele se află unul pe care îl regăsim într-o 

ipostază unică, în care se pot identifica împletite 

materia, energia și informația: 23 perechi de 

cromozomi în celula umană. 

Telomerii, definiți ca secvențele terminale  

ale fiecăruia dintre cromozomi, sunt scurtați  

în permanență în timpul proceselor de diviziune 

celulară, de la aproximativ 8.000 de perechi de baze 

la naștere, până la 1.500 perechi de baze și chiar mai 

puțin la un vârstnic. „Activitatea unei enzime, 

numită telomeraza, menține constantă lungimea 

acestor secvențe. În stadiul adult, activitatea 

telomerazei devine nulă și la fiecare replicare a 

celulelor somatice cromozomii devin tot mai scurți. 

Prin urmare noile catene sunt mai scurte și fiecare 

telomer pierde aproximativ 100 pb (aproximativ  

16 secvențe repetitive –TTAGGG).  
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Numărul diviziunilor celulare este limitat, iar în 

cazul speciei umane se aproximează ca fiind 125.”1 

Cercetările de dată recentă apreciază că 

deteriorarea telomerilor este asociată cu apariția 

celor mai multe boli cunoscute, motiv pentru care  

au considerat că „bolile, indiferent de gravitatea lor, 

sunt boli telomerice!”2. Constatarea, aprofundată la 

rândul ei prin  numeroase studii, a generat concluzia 

care i-a îndreptățit pe unii să afirme că lungimea 

telomerilor este un indicator al duratei vieții. 

Din aceste câteva repere numerice a izvorât ideea 

cărții de fată, care este în totalitate o părere 

personală. Nu reprezintă un studiu de specialitate,  

nu este rezultatul unei cercetări științifice, ci doar 

transpunerea dorinței de a înțelege de ce drumul 

vieții ne-a fost presărat cu ceea ce par a fi indicii 

pentru înțelegerea locului nostru în lume. 

Nu cumva suntem chemați să le vedem? 

Nu cumva suntem provocați să le interpretăm? 

 
1 https://www.scribd.com/doc/94737170/Telomerii-si-

telomeraza 

 
2 

https://wellnesstouchama.wordpress.com/2017/12/26/nanoho

meopatie/ 
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ADN — Începutul și sfârșitul 

Povestea mea, a ta, a oricui, a Universului, începe 

cu apariția unui „șarpe” izvorât din voința divină.  

În drumul său de la neant la realitate, de la nimic  

la tot, își găsește perechea, împletindu-se apoi 

amândoi în jurul a ceva. 

Ce este acest ceva? 

Ce ar putea fi? 

Poate legătura dintre entitate și Divinitate?  

Poate algoritmul prin care am fost creați? 

Poate fi tot ce inima, mintea și sufletul nostru vor 

împreună să creadă că este! 

Și, indiferent de ce anume credem sau nu, 

perechea astfel formată poartă în ea memoria a tot ce 

a fost în Univers și în viața părinților noștri, 

pătrunzând ca energie și informație în ființa noastră 

dinainte de a fi. 

În primii zori ai vieții, șarpelui i se adaugă 

memoria existențelor noastre anterioare și ajunge în 

final în fiecare celulă prin degetele ursitoarelor! 
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Un număr 

Înserarea pusese stăpânire pe tot orașul.  

Pe o străduță liniștită, în care lumina gălbuie a 

becurilor apărea zdrențuită de umbrele copacilor cu 

crengile înnodate într-o boltă deasupra trotuarelor, 

Gelu Petrache și Sorin Cosma continuau discuțiile 

purtate timp de vreo trei ore în locuința lui Ștefan 

Dobrescu, locuință ce fusese pompos declarată sediu 

al „grupului căutătorilor prin scrieri”3. Gelu era la a 

patra participare, prima dată acceptând cu greu să 

iasă din laboratorul său, schimbându-și apoi părerea, 

atras fiind pe nesimțite de seriozitatea cu care 

membrii grupului abordau cele mai diferite domenii. 

Și, indiferent de domeniile abordate, elementul 

comun, în jurul căruia gravitau toate discuțiile,  

îl constituiau corelațiile numerice identificate de 

grup cu ceva ani în urmă și aprofundate de fiecare 

dintre ei în activitatea curentă.  

Acum discuția celor doi se axa pe un singur 

număr. Un număr întâlnit explicit doar în cronologia 

hindusă, dar identificat de grup în ipostaza de punct 

final al unor procese iterative diferite, dintre care 

unul era nimeni altul decât cel al chakrelor.  

 
3 Ligia Hotin - „Hexagramele și tiparul vieții” 
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—De ce încarci tu acest număr cu o semnificație 

pe care nu cred că o putem identifica în vreun 

document, mai vechi sau mai nou, pe scara istoriei, 

bineînțeles? întrebă Gelu. 

—Dar nici celelalte numere încadrate de noi  

în categoria repere nu beneficiază de vreo mențiune 

specială în scrierile vechi. 

—De acord cu sublinierea ta, dar tot nu mi-ai 

răspuns la întrebare. 

—De ce? întări Sorin întrebarea. Eu, și nu numai 

eu, ci și ceilalți colegi din cercul nostru, care au fost 

implicați în identificarea în scrieri a reperelor 

numerice și apoi în corelarea și punerea lor  

în evidență, ne-am structurat în timp argumentele 

care să fundamenteze concluziile formulate. Trebuie 

să fac o precizare fără de care nu cred că s-ar putea 

contura vreun răspuns corect în spiritul întrebării 

tale, anume faptul că formarea acestui număr nu 

poate fi privită ca o procedură strict aritmetică,  

ci doar din perspectiva logică a parcursului, prin 

acceptarea faptului că secvența numerică a fiecărei 

etape este explicabilă în funcție de înlănțuirea 

etapelor anterioare.    

—Să încerc să traduc mai pe înțelesul meu. 

Semnificația numărului de care vorbim este dată nu 

numai de valoarea lui intrinsecă, ci și de aceea  
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a numerelor care îl compun sau care conduc la 

formarea lui. 

—Corect. Dar nu numai de semnificațiile acestor 

numere, ci și de relațiile dintre ele. 

—De acord. Deși, din câte mai știu din discuțiile 

voastre, el reprezintă într-un fel o limită într-un 

proces. 

—Nu chiar o limită, ci mai curând ultima etapă 

dintr-un proces. Până la el decurg, înlănțuite, fazele 

de acumulare, de sedimentare, de maturitate.  

De la el încolo este distrugere. Este punctul final al 

ciclului, cel în care sfârșitul se topește într-un nou 

început. 

—Se topește? Asta sugerează o distrugere gradată. 

Gelu se opri imediat după ce rosti cuvintele, 

rămânând cu privirea ațintită în fața lui, fără însă a 

privi la ceva anume. 

Ultimul cuvânt începea să crească în dimensiune, 

umplându-i nu numai mintea, dar parcă și strada. 

Gradat!  

Inima începu să îi bată cu putere, în timp ce prin 

fața ochilor se derula cu repeziciune o succesiune de 

litere, unele dublate, altele triplate. 

Să fie oare posibil așa ceva? 
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Își mută în cele din urmă privirea pe chipul lui 

Sorin, căutând parcă acolo răspunsul, nevenindu-i  

să creadă că ar putea exista o legătură între două 

concepte complet diferite, unul, identificat în scrieri 

străvechi, altul, relevat grație tehnologiei genetice 

moderne. 

Și totuși, legătura exista și prindea contur pe 

măsură ce se gândea mai mult la ea.  

Gelu grăbi dintr-odată pasul, spunând abrupt: 

—Scuză-mă, Sorin, dar trebuie neapărat să verific 

ceva. Seară bună. 

După câțiva pași, întoarse capul și adăugă: 

—Îți mulțumesc mult, Sorin.  

Ajuns în biroul său, Gelu începu să caute cu 

înfrigurare în notițele sale. 

Asemenea unei cărți deschise, două părți ale 

aceleiași idei începuseră să pună stăpânire pe ochii 

minții: distrugerea gradată a timpului în cronologia 

hindusă, pe de o parte, și pierderea secvențelor  

în cadrul ciclurilor celulare, pe de altă parte! 
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Peste câteva luni 

Ziua se sfârșise de mult.  

Noaptea se lăsa în zbor ușor peste câmpia din fața 

casei părintești, trăgând după ea un voal întunecat, 

pe care stelele își făceau cu ochiul cu sclipiri de 

diamant.  

Stând pe prispa casei, bătrânul privea cu drag la 

nepotul său, observându-l adâncit în gânduri.  

Oare când a trecut timpul de când Gelu era doar un 

copil pe care îl ținea de mână în lungile drumuri prin 

crângurile din apropierea casei părintești? Acum, 

acesta era bărbat în toată firea, locuia la oraș, era 

cercetător recunoscut în breasla lui. Și, cu toate 

acestea, îl vizita ori de câte ori avea ocazia sau i se 

făcea dor de el, de atmosfera casei, de câmpurile care 

se uneau cu orizontul într-o linie a cărei culoare era 

întotdeauna nehotărâtă. De la un timp încoace, 

bătrânului i se părea că Gelu avea nevoie de prezența 

lui, nu numai ca un ascultător calm și răbdător, dar 

mai ales ca interlocutor. Observase că discuțiile lor 

din copilărie începuseră să fie privite de Gelu cu mai 

multă atenție sau, mai bine zis, din altă perspectivă, 

din care răzbătea dorința de a interpreta tradițiile 

seculare prin prisma cunoștințelor pe care le deține 

un om de știință.  
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Gelu privea în noapte, amintindu-și de unele din 

acele discuții. Despre ursitoare. Ceea ce atunci era 

doar curiozitatea nesecată a copilului de a afla cât 

mai multe despre lumea din jurul lui, acum putea 

spune că tocmai în această curiozitate s-a ivit 

germenele unei idei pe care căutase, după ani buni, 

să o verifice în cercetările lui. Nu înceta să se mire 

de faptul că pe vorbele bătrânului se mula perfect 

teoria pe care acum se pregătea să o definitiveze în 

vederea unei prezentări în public. Știa că apariția ei 

va stârni valuri de indignare și respingere din partea 

colegilor de breaslă, dar nu avea de gând să renunțe 

la nicio formulare din raport. Se gândea cât de mult 

au contat și întâlnirile cu Ștefan și Sorin, în 

înțelegerea căilor prin care aceștia au realizat 

decriptarea numerică a unor scrieri vechi, indiferent 

ce formă au căpătat acele căi. Dar în ruptul capului 

nu s-ar fi gândit că va descoperi corelații similare în 

mitologia și tradițiile românești, sugerând o altfel de 

interpretare a conceptelor genetice, și asta doar 

mulțumită discuțiilor cu unchiul său.  

—Mai ții minte discuțiile noastre despre 

ursitoare? întrebă deodată Gelu. 

—Da, cum să nu. Este una dintre cele mai 

profunde tradiții la care orice om sunt convins că se 

gândește măcar o dată în viață, sau cel puțin ar trebui 

să o facă. 
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—Nu fi atât de sigur. Sunt mulți, mai ales în ziua 

de azi, care privesc cu dispreț sau nu se uită deloc 

spre tradițiile moștenite de la înaintași. Întreabă 10 

tineri din mediul urban dacă au auzit de ele și îți 

garantez că mai mult de 8, dacă nu chiar 10, vor 

răspunde sincer, nu. De ce? Pentru că ele se 

încadrează în acel gen de moștenire, care, din păcate, 

mai este prezentă doar în mediul rural și chiar și 

acolo într-o proporție din ce în ce mai mică.  

Dar altceva am vrut să spun: mai ții minte ce îmi 

povesteai despre ele? 

—Același lucru pe care ți l-aș povesti și acum.  

Că sunt 3 la număr și la nașterea copilului îi 

determină coordonatele vieții, fiecare având o menire 

identificată sugestiv prin numele pe care îl poartă, 

asociat conceptului de „ghem al vieții”. Fiecare 

dintre ursitoare are un rol bine determinat în 

perioada în care își face apariția în camera copilului, 

acționând pe rând asupra ghemului vieții, asistată de 

celelalte două. Un ghem făcut de Torcătoare, depănat 

de Depănătoare și curmat de Curmătoare. Ți-am mai 

spus și că, dacă în cazul primelor două, numele 

definește exact activitatea pe care o desfășoară 

fiecare, în cazul celei de-a treia, numele este mai 

mult asociat unei predicții, definind doar o jumătate 

de acțiune, pentru că, de fapt, Curmătoarea doar 

fixează în timp limita vieții. Cealaltă parte a acțiunii, 

sfârșitul propriu-zis, este efectul acțiunii morții. 
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Moartea este cea care taie firul vieții, nu 

Curmătoarea.  

—Știi că, deși ai folosit aceeași prezentare de 

fiecare dată când îmi vorbeai de ursitoare, de-abia în 

ultimul timp m-a frapat acțiunea ultimeia dintre ele, 

anume, Curmătoarea doar fixează în timp limita 

vieții.  

—Dar toate împreună și fiecare în parte 

îndeplinesc, în a treia noapte de la naștere, ritualul de 

menire a destinului, după care ele încetează de a mai 

fi prezente în derularea vieții omului. Și tocmai în 

acest aspect se deslușește diferența dintre 

Curmătoare, care acționează doar în acea noapte, și 

moarte, care își face simțită prezența atunci când a 

decis Curmătoarea, adică în cu totul altă perioadă din 

viața omului. Cum ziceți voi acum, sunt momente de 

timp total diferite. 

—Privind cu ochii de cercetător, mi se pare foarte 

logic să fie așa. Cea care taie efectiv firul vieții nu 

este aceeași cu cea care determină lungimea lui. 

Lungimea vieții este parte a unui program, a unui 

algoritm, pe când tăierea propriu-zisă depinde, după 

părerea mea, de mult mai multe: starea generală a 

organismului, starea fiecărui organ, stadiul atins în 

ciclul fiecărui element parte a organismului uman și 

multe altele, care și ele sunt tot parte a aceluiași 

program. Aceste stări indică, de fapt, locul în care 
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trebuie efectuată tăierea firului vieții. Oare locul să 

fie și el determinat tot de Curmătoare? 

—Eu zic că, dacă tot privești cu ochii unui 

cercetător, ce te-ar împiedica să verifici, cu 

cunoștințele meseriei tale, dacă tradițiile aparțin doar 

mitologiei sau sunt ceva mai mult? 

—Nu crezi că este totuși prea mult să considerăm 

că putem verifica în acest mod adevărul din 

ascunzișurile miturilor? 

—Nu, nu cred. Ai să mă întrebi poate de ce?   

Și pot să îți și răspund de ce. Pentru că eu sunt 

convins că tot ceea ce noi considerăm povești sunt, 

de fapt, realități transmise sub singura formă posibilă 

care putea străbate veacurile: miturile, tradițiile 

orale. Și dacă ele sunt realități, apoi, dragul meu, cel 

care ne-a dat înțelepciunea de a le transpune în 

mituri nu se poate să nu ne dea și înțelepciunea de a 

le descifra în trupul și în mintea noastră. 

—În ce scop ar face asta? 

—Acela de a fi mai buni.  

Gelu se uită surprins la bătrân: 

—Adică, descifrând genetic adevărul din mitul 

ursitoarelor, putem deveni mai buni? 

—Nu în modul simplist în care pui tu problema. 

Dobândind cunoașterea, înțelegem resorturile acelei 

forțe care ne-a creat. Suntem creați din iubire și, la 
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rândul nostru, trebuie să o dăm mai departe pentru a 

ne curăța trupul, cugetul și mintea de orice poate 

stopa curgerea liberă a acestei iubiri. Ursitoarele ne 

fixează la naștere reperele pentru a ne împlini în 

coordonatele iubirii. 

—Bine, dar ele ne dau și frumusețe, și bucurii, dar 

și durere. Și ne dau toate acestea după legi neștiute 

de noi. 

—Tocmai asta încerc să îți spun: dacă aceste legi 

nu sunt chiar așa neștiute? Te-ai întrebat că poate 

primim de la ursitoare exact ceea ce ne-a lipsit în 

evoluția până la acel moment? 

—Despre ce fel de evoluție vorbești, din moment 

ce tocmai la naștere apar ele? 

—Nici un om nu apare din neant. El vine cu 

moștenirea părinților, bineînțeles, dar și cu 

moștenirea din Univers, din strămoși, poate chiar din 

propriul său strămoș, din propria existență, din eul 

său dintr-o altă existență. 

—Dar ceea ce spui acum ne îndreaptă spre teoria 

reîncarnărilor. Mata crezi în karma? Nu este o 

abatere de la doctrina creștină? 

—Nu mi-a interzis nimeni să am și ideile mele 

personale și nici nu fac un rău cuiva dacă le pot 

formula astfel încât să concorde cu ceea ce am 

studiat, am citit sau pur și simplu cum mi-au fost 
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induse. Și dacă mi-au fost induse, nu puteau fi decât 

de Divinitate, deci nu le pot considera eronate.  

Da, cred în existențele multiple ale unui spirit. Cât de 

multe sunt nu cred că poate ști cineva, convingerea 

mea fiind că acest număr depinde de gradul de 

împlinire spirituală atins în fiecare existență.  

Dar dacă nu cunoaștem numărul, poate am putea 

cunoaște gradul, ce zici? 

—Gradul de împlinire spirituală? Dar cum, 

Doamne, iartă-mă, l-am putea cunoaște? Este nu 

numai o formulare, dar și un concept mult prea 

general pentru a mă gândi la o abordare metodică. 

Chiar nu aș ști de unde să încep. 

—Poate de acolo de unde începe totul, de la 

ursitoare. Ce ramură a științei s-ar apropia cel mai 

mult de început?  

—Genetica! exclamă Gelu.  

*** 
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După alte câteva luni 

Clădirea nouă a institutului de cercetări își etala cu 

eleganță silueta suplă, pusă în evidență de îmbinarea 

armonioasă a pereților de cărămidă cu deschiderile 

generoase ale ferestrelor. Umbrele amurgului, când 

amplificate, când estompate de sistemul de lumini, 

dădeau impresia unei clădiri vechi restaurate,  

o clădire ce a străbătut secolele, făcând în cele din 

urmă o concesie elegantă designului modern al 

ferestrelor. 

În apropierea intrării în institut, panoul de 

informare atrăgea atenția trecătorilor asupra tematicii 

viitoarei sesiuni de comunicări întinse pe durata a 

două zile: genetica.  

Profesorul universitar Sever Crișan trecu pe lângă 

panou, fără să îi arunce vreo privire, cu toate că era 

conducătorul grupului de cercetători autori a 6 din 

cele 10 comunicări. Deși din fire era destul de 

vanitos, prezența numelui său pe panou producându-i 

plăcere de fiecare dată când îl privea, de data 

aceasta, afișarea sau nu a numelui era cel mai puțin 

important lucru. În acel moment, toate gândurile îi 

erau îndreptate spre ceva ce ar fi putut fi 

declanșatorul unor acțiuni ale căror urmări nu le 

putea prevedea cu exactitate nimeni, dar pe care  

în mod sigur le considera deosebit de serioase. 
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Urcă acele câteva trepte, răspunse absent salutului 

portarului și se îndreptă către liftul care îl debarcă în 

scurt timp la etajul doi.  

Intrând în birou, se duse direct la seiful amplasat 

în spatele unui tablou, de unde luă o mapă, din care 

scoase un dosar conținând ultimul referat care 

trebuia prezentat în cadrul sesiunii de comunicări. 

Cu nelipsita-i pipă în colțul gurii, profesorul își 

ocupă locul obișnuit într-un fotoliu și începu să 

recitească paginile care îi generaseră în ultimele zile 

starea neplăcută de neliniște. 

Era deja târziu în noapte când puse referatul pe 

masă și, adâncindu-se în fotoliu, își scoase celularul 

și formă un număr, la care răspunse o voce gravă: 

—Oare te-ai sculat cu noaptea în cap sau nu te-ai 

culcat încă? 

—Nu, nu m-am culcat încă. Am recitit până acum 

materialul și trebuie să vorbim. 

—Acum? 

—Acum. 

—Chiar așa serioasă este treaba? 

—Este serioasă în sensul că timpul presează. 

Săptămâna aceasta ar trebui să aibă loc prezentarea. 

—Bun. Ne vedem la locul știut. În cât timp crezi 

că ajungi? 
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—Două ore. 

—Bine. 

Convorbirea telefonică fiind încheiată, profesorul 

puse în seif referatul, ieși din birou și se îndreptă 

spre garajul din subsolul clădirii. Câteva minute mai 

târziu, mașina se înscria pe drumul care părăsea 

centrul. 

*** 

Mașina trecu de poarta metalică, străbătu o alee cu 

pietriș și se opri în fața unei case elegante, înălțată pe 

două niveluri, aflată toată în întuneric, cu excepția 

unei ferestre de la parter și a ușii de la intrare.  

Profesorul coborî din mașină, îndreptându-se spre 

intrarea luminată. Chiar înainte de a apăsa pe butonul 

soneriei, ușa se deschise și în pragul ei se ivi gazda, 

un bărbat între două vârste, îmbrăcat într-un halat de 

casă. 

După strângerea de mână, acesta îi spuse 

vizitatorului: 

—Deși nu am avut niciodată motive să nu mă 

încred în capacitatea ta de a evalua corect situațiile și 

oricât de mult m-ar bucura întâlnirile noastre, aceasta 

de acum, chiar în miez de noapte, mi se pare un pic 

nepotrivită. Și spun acest lucru gândindu-mă la 
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faptul că mâine, după cum bine știi, va avea loc 

întâlnirea cu toți investitorii implicați în proiectul cel 

nou, întâlnire care trebuie nu numai să se desfășoare 

perfect, dar și să fie punctul de plecare al producției 

produsului. 

—Tocmai despre ziua de mâine este vorba. 

Gazda privi îndelung la profesor, adresându-i 

întrebarea: 

—Referatul de care îmi spuneai poate perturba în 

vreun fel întâlnirea noastră? 

—Nu întâlnirea. 

—Dar ce? 

—Lansarea pe piață a produsului. 

—În ce fel? Lansarea este planificată exact peste o 

săptămână. De ce atâta grabă? 

—Concluzia referatului este total opusă 

sloganului campaniei noastre de lansare a 

produsului. Iar acest lucru ar cam trebui să ne 

îngrijoreze pe toți, indiferent din ce tabără facem 

parte. Ambele evenimente, sesiunea de comunicări și 

lansarea în fabricație a produsului, vor avea loc 

aproape concomitent. Iar reacția publicului după 

prezentarea pe larg în media a conținutului 

comunicării nu cred că trebuie neglijată. Poate să nu 

aibă vreun ecou, poate trece semineobservată.  
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Dar dacă va fi observată? Dacă va naște discuții, 

polemici, atitudini, luări de poziție? 

—Comunicarea poartă și avizul tău în calitate de 

coordonator? 

—Nu. 

—Dar al altui cercetător de marcă? 

—Nici. Este în totalitate opinia lui personală. 

—Bun, deci am stabilit că este doar o opinie 

personală. Suntem conștienți cu toții de faptul că 

trăim vremuri în care oricine își poate face o părere 

despre orice și, mai ales, este liber să și-o exprime, 

chiar dacă în multe din cazuri, atât opinia, cât și 

exprimarea nu au nimic de a face cu realitatea.  

În aceste condiții, te întreb, de ce o opinie a unui 

cercetător, subliniez, o opinie personală, ar periclita 

lansarea în fabricație a noului nostru produs, în 

condițiile în care imaginea lui a fost lansată de mult? 

—Nu a lansării produsului, ci a reacției publicului 

la apariția lui. Și, ca să îți răspund la întrebare, acest 

scenariu cred că este unul realist, din mai multe 

considerente. În primul rând, momentul de timp, 

cercetătorul prezentându-și ideile înaintea lansării 

propriu-zise a producției, deci are un avantaj. În al 

doilea rând, la sesiune participă nu numai 

reprezentanți ai cercetătorilor, dar și ai utilizatorilor 

viitorului produs, unii în calitate de personal de 
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specialitate, alții în potențiala lor calitate de pacienți. 

În al treilea rând, este anunțată o prezență mare  

a presei, mai ales de la canalele media cu cea mai 

mare audiență. Toate aceste elemente coroborate 

conduc la o singură concluzie: în momentul lansării 

pe piață a produsului va apărea inevitabil comparația 

cu opinia cercetătorului, lucru care poate influența de 

o manieră drastică nivelul vânzărilor estimate. Va fi 

opinia unui cercetător renumit în mediul nostru, care 

se situează la polul opus „beneficiilor” propuse de 

noul nostru produs. 

—Mă miră faptul că este anunțată participarea 

marilor canale media. Știu că în celelalte ocazii doar 

cu mari eforturi am reușit să obținem o participare 

cât de cât onorabilă la lansările noastre. 

—Te asigur că de data aceasta, în cazul sesiunii de 

comunicări, chiar va fi o participare substanțială. 

—Dar cum ați reușit? 

—În primul rând, nu am reușit noi... 

—Dar cine? întrebă repede gazda, nelăsându-l  

să își termine fraza. 

—Acel cerc de tineri autori ai unor teorii izvorâte 

exclusiv din interpretarea scrierilor vechi. De fapt, 

chiar și cercul lor este numit „căutători prin scrieri”.  

Gazda se uită cu nedumerire la profesor: 
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—Ei au determinat presa de calibru să participe la 

sesiunea de comunicări? Cum au reușit? 

—Cercul are în componența lui absolvenți de 

facultate din mai toate domeniile, dar și mulți 

studenți. Câțiva dintre aceștia sunt la Jurnalism și 

Marketing și fac un fel de practică în unele trusturi 

media. Întregul cerc a elaborat o adevărată strategie 

de marketing, pe care studenții din trusturi au pus-o 

în practică. Pe scurt, au organizat întâi o sesiune în 

care și-au prezentat noile concepte de publicitate. 

Fiind în perioada de practică, trusturile respective le-

au dat mână liberă în organizare, fiind o excelentă 

ocazie pentru ele de a le testa capacitatea 

profesională. Ei bine, sub umbrela extraordinară a 

renumelui trusturilor respective au reușit să prezinte, 

pe lângă noutățile științifice din diferite domenii, și 

teoriile cercului lor.  

—Se pare însă că nu este numai o strategie de 

marketing. Chiar unii cercetători par a fi cuplat la 

ideile lor. Ca dovadă, cercetătorul a cărui prezentare 

te-a determinat să vii aici în miez de noapte. 

—Nu știu încă dacă sunt mai mulți cercetători 

care să fi cuplat la ideile lor. Vom vedea în timp. 

Cert este însă că Gelu Petrache a cunoscut aceste 

teorii fiind în totalitate convins de ideile cercului, din 

moment ce și-a structurat parte a cercetărilor în 

lumina reperelor numerice identificate de acesta.  
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Și, de altfel, nici nu era greu să intre în contact cu 

ideile lor, deoarece soția unuia dintre prietenii lui din 

copilărie este chiar membru fondator al cercului.  

—Am înțeles. Vreau să știu un singur lucru: care 

este concluzia raportului lui Petrache? 

Profesorul, care intuise o asemenea întrebare, 

scoase din buzunar două pagini pe care le înmână 

gazdei. Aceasta le citi atent, își ridică de câteva ori 

ochii privind înspre profesor și spuse când termină 

de citit: 

—Înclin să îți dau dreptate. În orice alt moment  

de timp, o asemenea opinie ar fi fost total inofensivă, 

având cele mai mari șanse să dispară în noianul de 

informații de acest gen. Acum însă, ei au șansa de a 

le crește popularitatea, iar noi neșansa de a putea 

lansa la cotele așteptate noul produs farmaceutic  

și de a fi recepționat corespunzător pe piață. Parcă ar 

fi fost totul planificat în acest sens, un scenariu 

pentru a ne defăima produsul. Sau chiar a fost? 

întrebă dur gazda. 

—Ce vrei să spui? Că eu aș fi cumva implicat într-

o conspirație? 

—Exact asta vreau să aflu. De când știai de 

conținutul referatului? 

—De luni bune. 
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—Și atunci de ce nu ne-ai spus și nouă despre ce 

este vorba? De ce a trebuit să aștepți exact aceste 

zile? 

—Pentru că acest referat, ca și altele, de altfel, 

privește cercetări care scot în evidență noi aspecte 

din genetică, lucru care nu este în contradicție cu 

destinația produsului, ba dimpotrivă.  

—Și atunci asta ce este? întrebă iritată gazda, 

agitând foile de hârtie. 

—Asta este concluzia unei părți suplimentare  

a referatului, parte la care el a lucrat și de care eu am 

aflat exact acum câteva zile. Și poate nu m-ar fi 

deranjat nici acest aspect, dacă însăși existența 

institutului nu ar depinde de sumele mai mult decât 

generoase pe care finanțatorii ni le asigură an de an. 

Privit din acest punct de vedere, nu sunt sigur că 

aceștia vor fi indiferenți, când li se va flutura prin 

fața ochilor un studiu al unui cercetător, studiu care 

desființează practic produsul în care ei au investit 

enorm. 

—A lucrat fără știința ta? Fără acceptul tău? 

—Nu avea nevoie de acceptul meu, pentru că este 

vorba despre cercetări și despre interpretarea lor.  

Era firesc să tragă niște concluzii, ținând cont că a 

analizat mii de probe. Niște concluzii pur științifice. 

Ei bine, pe acestea le-am văzut, le-am analizat și am 

fost de acord cu ele și cu publicarea lor. 




