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Abstract. There are three imperatives of the sense of life: life lived in society, work and love. All these
imperatives of the human being life are concomitantly achieved in the family of faith and hoping to the
better, family of work and family of love provided by institution of family.
The world we live in is characterized by growing complexity, uncertainty and rapid changes in spiritual plan. Man is the witness of departure from the determinism. Perception of this reality raises the
problem of respiritualization of human mind.
In order to adapt ourselves to the changes brought out by the XXIth century, in the framework of those
three families in which man loves, works and hopes, essential is to go forward from the “pasive honesty”
to the “active sincerity” to create those environment of coexistence and succession of human being business in which to fill safe and able to assume our responsabilities by creativity.
From the perspective of filling a life lived in community, in our world there are normal performances
of sense long-expected and abnormal and unwanted destorted meaning.
As human resource, the natural-spiritual capital existing in the participants to the economic and social
life is composed of the biologic inheritance, that is the natural capital of the individual life to which is
added the traditional capital accumulated during the first seven years at home family when the rules and
faith of the first social-familial environment are set up followed by the educational capital achieved through
education along the sense of life over-covered by the capital of life experience get in the work family.
Without knowing the causes of things which fade away the hope of fulfilling the joy to live the life, the ceaseless
struggle only with their effects, even if it brings a little comfort it is far from be ever able to help us to work at the
roots of the paradigm through which we see, know, interpret and understand the world in which we live.
Respiritualization of human mind by creativity in the new transition era toward the society of the
responsibility and liberty to think and act is also organic bounded to management of hope and need to
learn what to do with ourselves, to learn to develop, dream and be all the time beyond the fear.
Key words: life; work; love; respiritualization of mind; biologic inheritance; management of hope.
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1. Respiritualizarea imperativelor vieþii
Viziunea noii economii pe care ne permitem sã o numim
„economia raþionalitãþii ºi speranþei”1 îºi are originile în
respiritualizarea indivizilor umani ºi a comunitãþilor în care
muncesc ca sã trãiascã sãnãtos, ca generaþii care coexistã
ºi se succed inevitabil.
Acum, la început de nou drum în era timpului microcosmosului nostru, când un nou secol, al XXI-lea, deja ne-a
integrat în evoluþia sa spre o nouã experienþã spiritualumanã, cea veche, singura din care putem învãþa sã ne
dezvãþãm, sã distrugem creator ºi sã sperãm, ne obligã sã
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transformãm gravele dificultãþi care s-au acumulat ºi
globalizat în provocãri, cãrora le putem face faþã cu o nouã
credinþã pe care o genereazã numai puterea ºi autoritatea
dinãuntrul indivizilor2, al comunitãþilor în care se manifestã,
ca fiinþe sociale.
Paradoxul blestemului chinezesc de a trãi în vremuri
cu schimbãri interesante este cã, în pofida acumulãrii ºi
globalizãrii unor rezultate grave legate de dispariþia zilnicã
a sute de specii de pe suprafaþa planetei, distrugerea
pãdurilor ecuatoriale într-un ritm de-a dreptul de

Familia muncii este organizaþia, în care indivizii umani
coopereazã punându-ºi serviciile pe care le pot oferi în
slujba producerii de utilitãþi pentru necesitãþi, în perioada
activã a vieþii lor, primind în schimb venituri cu care îºi
manifestã libertãþile de alegere pe diferitele pieþe unde banul
este suportul cumpãrãrii.
Familia credinþei ºi speranþei este societatea-comunitarã,
sub forma localitãþilor urbane ºi rurale, a þãrilor unde
indivizii îºi pot manifesta alegerile ca cetãþeni, în folosul
lor ºi al comunitãþilor în care trãiesc o experienþã spiritualã
unicã ºi ireversibilã, încercând sã þinã sub controlul social
riscurile pe care le genereazã evoluþia naturii ºi societãþii
microcosmosului nostru în condiþii de incertitudine8. Lupta
pentru a pune cuceririle ºtiinþei ºi experienþa de viaþã în
slujba prevenirii ºi þinerii sub controlul comunitãþii a marilor
riscuri ce decurg din evoluþia vieþii natural-umane ºi sociale
reprezintã, ºi în opinia noastrã, cea mai importantã sarcinã
a þãrilor ºi instituþiilor dupã asigurarea prosperitãþii generale
ºi bunãstãrii cetãþenilor.
Cele trei familii în care indivizii umani îºi trãiesc fiecare
experienþa propriei tranziþii prin viaþa umanã îºi aflã, ºi în
opinia noastrã, credinþa ºi speranþa în umanitate. În acest
sens, P.H. Chambert Louwe afirma cã „… putem aspira
pentru noi înºine la mai multã bunãstare, la mai multã
plãcere, la mai multã bucurie, la mai multã cunoaºtere, dar
nu avem speranþã decât în omenire”9.
Faptul cã acelaºi individ uman îºi petrece experienþa sa
unicã de viaþã în toate cele trei familii, între acestea nu ar
trebui sã existe, din perspectiva împlinirii vieþii trãite, decât
o armonie deplinã între valorile iubirii, valorile muncii ºi
valorile credinþei ºi speranþei în omenire. În realitatea vieþii
trãite, aceste trei valori sunt în act ºi fapt de multe ori
contradictorii, în incompatibilitate iremediabilã la actualul
nivel al managementului politic ºi al instituþiilor care îl
servesc, pe plan naþional ºi internaþional.
Prin aceastã armonie se pun bazele evoluþiei pe sensul
normal ºi de dorit al vieþii trãite individual, care ºi în
viziunea lui Micea Eliade era consideratã a fi legatã de
nevoia „de a o epuiza conºtient ºi glorios, în cât mai multe
vãzduhuri, de a te împlini ºi rotunji continuu, de a afla
ascensiunea, iar nu circumferinþa, drum care sã înfãptuiascã
toate virtuþile ºi sã releveze nu o inteligenþã sau o
încrengãturã de instincte, ci omul”10.
Noua complexitate de interdependenþe în care se aflã
individul uman la începutul actualului secol pune problema
ca cele trei Familii în care acesta îºi trãieºte experienþa sa
de viaþã sã formeze un întreg, ale cãrui pãrþi componente –
iubirea, munca, credinþa ºi speranþa – trebuie sã funcþioneze
numai din perspectiva omului, împlinirii ºi rotunjirii sale
continue ca fiinþã naturalã sortitã sã trãiascã în societateacomunitarã, într-un mediu oferit gratuit de natura
microcosmosului nostru.
Iatã de ce Marea Schimbare a începutului de secol XXI
trebuie sã înceapã cu stãpânirea viitorului azi, prin transferul
contemporan de conºtiinþã a responsabilitãþii din perspectiva
întregului ce formeazã viaþa trãitã, munca ºi iubirea,
într-un mediu ce ni-l dorim sãnãtos ca familie, organizaþie,
comunitate ºi ecologie.
Este vorba de sãnãtatea celor trei familii în care îºi petrec
viaþa indivizii, Familia Muncii – prin instituþia organizaþiei,
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neconceput, înmulþirea gãurilor din stratul de ozon cu o
vitezã de douã ori mai mare decât în cele mai negre
previziuni, moartea a mii de oameni de inaniþie în fiecare
zi, progresul armelor de distrugere atomicã a vieþii naturalumane de câteva ori, ca ºi cum o singurã datã nu ar fi fost
suficient, scãparea de sub control a ratei demografice la
scarã globalã, „populaþia þãrilor subdezvoltate din lume
afirmã cã doreºte o culturã de acelaºi gen. Astfel, forþele
distructive se alimenteazã din ele însele. Dupã cum se
exprimã savantul ºi pedagogul african Mtombe Mpana,
«visul american a devenit coºmarul lumii»3”.
Pentru a nu mai trãi aceeaºi experienþã ºi în secolul în
care am intrat, este necesar sã ne respiritualizãm distrugerile
creatoare de care vom avea nevoie, sã ne dezvãþãm cât mai
repede ºi mai profund de a folosi cuceririle cunoaºterii
împotriva vieþii natural-umane, sã învãþãm sã ne asumãm
rãspunderea prin creativitate, compasiune ºi spirit
comunitar, sã credem ºi sã sperãm în puterea optimismului
dat de autoritatea pe care o provoacã schimbarea dinãuntrul
spre înafara fiinþei umane.
Analiza critic-vizionarã a spiritului vechii economii
ce caracterizeazã secolul trecut aratã cã s-au format,
dezvoltat ºi adâncit noi prãpãstii în lume, ce se manifestã
între unde ne aflãm în realitate, ca oameni, instituþii,
organizaþii etc., ºi unde se aflã percepþiile noastre cu
privire la acest lucru.4
Noile dimensiuni pe care le capãtã spaþiul ºi timpul
coexistenþei ºi succesiunii noastre ca generaþii îºi pun
amprenta asupra panoramei modurilor în care oamenii
percep ºi se raporteazã la realitatea socialã, educaþionalã,
culturalã, economicã ºi politic-comunitarã.
Perceperea ºi raportarea la aceastã realitate complexã
ce integreazã rapid ºi tot mai direct noile caracteristici ale
spaþiului ºi timpului ce devin un bun comun pentru viaþa
trãitã, muncã ºi iubire, ridicã problema respiritualizãrii
minþii umane, ca factor endogen de conºtientizare a
schimbãrii din interior spre exteriorul mediului în care
coexistãm ºi ne succedem ca fiinþe natural-umane ºi social-globale.5
De la respiritualizarea fiinþei umane se poate trece la
transferul contemporan de conºtiinþã, la „schimbarea minþii
globale”6 – ca suport al percepþiei, raportãrii ºi acþiunii proactive în numele pãstrãrii identitãþii umane ºi diversitãþii
formelor în care aceasta se manifestã în spaþiul ºi timpul
microcosmosului nostru.
Prin lumile în care percepem, ne raportãm ºi acþionãm
ca fiinþe natural-umane ºi social-comunitare, procesul de
„rupturã” care trebuie sã marcheze conºtientizarea
transferului contemporan de responsabilitate este construit
prin respiritualizarea valorilor de cetãþean global care se
manifestã local, gândind universal, atât în familia iubirii,
cât ºi în cea a muncii, a credinþei ºi speranþei de mai bine.
Familia iubirii este, în opinia noastrã, instituþia familiei,
în care indivizii umani gãsesc, în diferite forme, cadrul
natural-social-spiritual de împlinire a vieþii trãite alãturi de
cei dragi, producând ºi reproducând viaþa umanã în raport
de modelul asimilat prin tradiþii, culturã ºi credinþã de
diferitele comunitãþi. În sensul cel mai larg, iubirea este un
sentiment pozitiv, care „include recunoºtinþa, respectul,
încrederea, admiraþia pentru realizãrile proeminente, care,
toate la un loc, inspirã bunãvoinþa ºi prietenia7.
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fiind la fel de importantã ca ºi Familia Iubirii ºi Familia
Credinþei ºi Speranþei în Omenire. Sãnãtatea celor trei
Familii în care indivizii umani îºi parcurg traseul prin viaþã
este esenþialã pentru aprecierea respiritualizãrii conºtiinþei
responsabilitãþii individului uman, în toate ipostazele în care
se aflã.
Pentru a avea familii sãnãtoase, organizaþii sãnãtoase,
ºi comunitãþi sãnãtoase trebuie sã avem aceleaºi criterii de
apreciere a stãrii de sãnãtate, ce decurg din nevoia de
împlinire a individului uman, ca fiinþã biologicã ºi socialã,
ca spiritualitate natural-umanã, ca umanitate.
Dacã avem în vedere cã toate aceste forme de sãnãtate
ale întregului nostru comun, în care se aflã individul uman,
sunt indispensabil legate de un mediu sãnãtos, atunci apare
evident cã afacerile vieþii trãite nu trebuie sã aibã criterii
diferite de apreciere.
Familia, Organizaþia, Comunitatea ºi Mediul în care
indivizii coexistã ºi se succed inevitabil formeazã azi un
întreg ce evolueazã tot mai rapid în direcþia unei lumi fãrã
frontiere, în care puterea ºi strategia se interconecteazã pe
arii tot mai întinse ºi pentru timpi tot mai îndepãrtaþi, fapt
ce va antrena o „nouã deºteptare” în lupta pentru învingerea
obstacolelor în calea potenþialului omenesc – ca element
paradigmatic necesar tranziþiei la Era Responsabilitãþii Practice, atât cu caracter individual, cât ºi instituþionalcomunitar.
Dupã Ohmae Kenichi, lumea fãrã frontiere11 a sosit, în
care, ca cetãþeni globali, acþionãm local în baza unei gândiri
universale pentru un Viitor comun mai bun, care este tot
mai dependent de ceea ce se întâmplã în Nord ºi Sud, în
Est ºi Vest, tocmai ca urmare a manifestãrii noilor forþe pe
care le genereazã valoarea interdependenþei globale într-o
societate interconectatã, în care vitezele cu care comunicãm
ºi ne deplasãm aproape cã au anulat restricþiile naturale ale
timpului ºi spaþiului microcosmosului nostru.
O parte a lumii afacerilor omeneºti se desfãºoarã în
Familia Muncii, acolo unde oamenii, uniþi în cadrul
Organizaþiilor, îºi împlinesc unul din imperativele vieþii
trãite, ºi anume munca. Acum, la început de secol,
organizaþiile muncii, prin întinderea ºi puterea lor globale
afecteazã forþele economice, politice ºi sociale, influenþeazã
cultura ºi tradiþiile, fiind în mãsurã sã producã
„sociocutremure” care, dacã nu sunt þinute sub control, ne
transformã dintr-o „Lume fãrã frontiere” într-o „Lume fãrã
speranþe”.
Tocmai ca urmare a noii întinderi12 globale ºi a noii
puteri pe care o capãtã corporaþiile multinaþionale, ne aflãm
în faþa unei „noi deºteptãri” a unei „revoluþii a aºteptãrilor”
care va veni numai din respiritualizarea capitalului
intelectual al acestora, în direcþia „creativitãþii prin
responsabilitate”.
Conºtientizarea apariþiei de noi forme de proprietate în
viitor, ca proprietãþi globale, ridicã problema servirii
globale, ca funcþie principalã a noilor corporaþii
multinaþionale, în care „Pacificarea în statul global” va fi
legatã de înlãturarea „violenþei structurale”, existentã astãzi
în lume sub forma foametei, lipsei de adãpost, nedreptãþii
sociale etc.13
Întinderea ºi puterea pe care se bazeazã corporaþia
viitorului ridicã ºi problema conºtientizãrii acesteia de
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„identitatea sa ca producãtor de efecte morale” prin noul
mediu ce îl dezvoltã pentru Familia Muncii, în care
moralitatea corporaþiei devine una din cele mai importante
forþe de a-i consolida ºi definitiva þelurile într-o lume fãrã
frontiere, dar cu credinþã ºi speranþã.
Prin capacitatea de a produce efecte morale asupra vieþii
salariaþilor ºi, prin ei, asupra comunitãþilor, noua corporaþie
multinaþionalã va juca un rol din ce în ce mai activ în apariþia
societãþii „transindustriale”.
Familia Muncii, ca Familie a Afacerilor producãtoare
de utilitãþi pentru necesitãþi, prin capacitatea de creaþie pe
care o va dezvolta respiritualizarea capitalului intelectual,
va juca un rol pozitiv ºi valoros constructiv în transformarea
societãþii globale care, alãturi de Familia Iubirii ºi Familia
Credinþei ºi Speranþei, vor constitui cele trei puteri omeneºti
puse la lucru în slujba comunitãþii, dupã principiul „câºtigcâºtig”14 pentru OM, Societate, Organizaþie ºi Mediu, pentru
funcþionalitatea în condiþii de sãnãtate a întregului nostru
comun.
În aceastã nouã ipostazã în care se va afla corporaþia
multinaþionalã, Familia Muncii în organizaþie va deveni o
comunitate a bunãstãrii, fiind tot mai conºtientã de
necesitatea integrãrii familiilor angajaþilor în gama completã
a acþionarilor corporatiºti, dezvoltându-se astfel valorile
codependenþei ºi dependenþei care, puse la lucru, vor
permite atingerea unor niveluri mai „înalte de cinste,
sinceritate ºi, în ultimã instanþã, bunãstare”15.
Provocãrile codependenþei ºi dependenþei din Marea
Familie a Muncii pe care le vor dezvolta corporaþiile
multinaþionale în secolul XXI se vor afla la temelia realizãrii
noii forme de economie, a „economiei vii”, în care numai
oamenii conteazã, împlinindu-se concomitent în cele trei
mari familii, a iubirii, a muncii ºi a credinþei.
Provocarea economiei umaniste, ca economie
alternativã vie, va transforma corporaþia multinaþionalã ºi
într-un model de preocupare pentru viabilitatea mediului,
Pãmântul fiind considerat „clientul lor suprem”, aceasta
constituind ce mai profundã schimbare în Noua Erã a
Responsabilitãþii Practice, în care va trebui sã creãm produse
ºi practici în conformitate cu exigenþele lui16.
Economia, ca ºi cum oamenii, societatea ºi mediul ar
conta, reprezintã, ºi în opinia noastrã, coloana vertebralã a
afacerilor în secolul XXI, la care se va adãuga „democraþia
la locul de muncã” – ca modalitate practicã, spiritual-umanã
de autoadministrare, participare ºi proprietate asupra locului
de muncã, unde se aflã încorporatã valoarea supremã a
muncii – împlinirea individului uman ca personalitate ºi
responsabilitate creatoare.
Prin planificarea strategicã, ce va deveni indispensabilã
afacerilor în secolul XXI, marea corporaþie va fi preocupatã
sã integreze în valorile viitorului comun durabil ºi elemente
cu caracter etic, cum sunt cele legate de „necesitãþile
generaþiilor care coexistã ºi se succed”, în aceastã viziune
se va concretiza noua funcþie a corporaþiei multinaþionale,
fãrã de care principiul „câºtig-câºtig” este neîmplinit.
Întinderea ºi puterea corporaþiilor multinaþionale vor
transforma ºi comunitatea prin care existã, se va crea un
sistem de recompense ce rezultã din interacþiunea
comunitate-organizaþie, din care vor câºtiga toþi
participanþii.

Noua orientare ambientalã va trata Pãmântul ca pe ceva
care trebuie slujit, de viaþa lui depinzând viaþa corporaþiei,
a comunitãþilor umane, în general, viaþa întregului nostru
comun ce s-a globalizat prin unitatea þelurilor tuturor
purtãtorilor de interese: Om, Societate, Organizaþie, Mediu.
În armonie cu aceastã viziune integratoare, dezvoltarea
tehnologicã prin creativitate ºi inovaþie va pune problema
performanþei organizaþiei din perspectiva raþionalitãþii ºi
speranþei, principii ce decurg inexorabil din limitarea
mijloacelor de care dispun ºi din acþiunile aflate sub zodia
incertitudinilor, care gãsesc în managementul fiinþei umane
atât energia necesarã provocãrii schimbãrii, cât ºi susþinerea
acesteia în pas cu împlinirea vieþii umane individuale în
comunitãþi sãnãtoase într-un mediu sãnãtos ºi în organizaþii
sãnãtoase.

2. Interacþiunea performanþe – capital uman
ºi respiritualizarea comportamentelor umane
Astãzi, dupã atâta drum uman parcurs, cu lumini, dar ºi
cu umbre, trebuie sã recunoaºtem cã performanþele
înregistrate în cunoaºterea ºi înþelegerea lucrurilor, ca ºi în
acþiunea practicã de transformare a mijloacelor pentru
împlinirea þelurilor ºi aspiraþiilor de mai bine ale oamenilor
sunt rodul preocupãrilor acestora pentru libertatea de a fi
naturã ºi responsabilitatea de a fi societate.
Din perspectiva umanitãþii, în calitate de sensuri (succese)
ºi/sau contrasensuri (insuccese) obþinute de individul uman
ºi colectivitatea în care trãieºte, performanþele însoþesc
inevitabil evoluþia vieþii individuale ºi sociale, în fiecare timp
ºi spaþiu ale coexistenþei ºi succesiunii noastre comune18.
Performanþele, ca sensuri (succese) înregistrate de-a
lungul timpului de om ºi omenire, sunt normale ºi de dorit,
ele constituie cheia luptei din totdeauna cu incertitudinile
vieþii, cu nedreptãþile oamenilor ºi cu neajunsurile vârstei
în cãutarea mijloacelor de cunoaºtere, transformare ºi
adaptare ce se aflã în mediul interior al vieþii noastre – în
natura ºi societatea din fiecare, – în mediul exterior, natural, care ne este dat, în mediul social al coexistenþei ºi
succesiunii, ca fiinþe individuale, sortite sã trãiascã în
colectivitate o experienþã spiritualã unicã ºi ireversibilã, în
interacþiunile inevitabile ce se creeazã între acestea.
Performanþele, în calitate de contrasensuri, ca
externalitãþi negative ale acþiunilor întreprinse, înregistrate
ºi ele de-a lungul întregii evoluþii istorice, sunt anormale ºi
de nedorit la scarã individualã ºi socialã, ele înscriindu-se
în aria „epidemiilor psihice”, de genul rãzboaielor ºi al
altor forme sociale de distrugere conºtientã a vieþii natural-umane, poluãrii, ca agresiune asupra constantelor vieþii
natural-umane, care împiedicã ºi poate chiar sã distrugã
capacitatea de autoîntreþinere a sistemelor vii, inclusiv a
microcosmosului nostru, a sãrãciei materiale ºi spirituale
absolute, la scarã globalã, în raport cu cerinþele minime
de supravieþuire ºi cunoaºtere a omului, ca fiinþã biologicã
ºi socialã, degradãrii stãrii de sãnãtate umanã, cu caracter
social-global, ce afecteazã intrãrile demografice,
constantele maturitãþii ºi ieºirile, ºi a altor consecinþe
agregate negative ce determinã gradul de stres social19 ºi
capacitatea de adaptare la schimbãrile produse ºi/sau
impuse.

67

Respiritualizarea schimbãrii prin creativitate, responsabilitate ºi speranþã

În prezent, comunitãþile nu sunt pregãtite sã accepte noul
rol al corporaþiei multinaþionale, dar pe mãsurã ce se va
demonstra în act ºi fapt noua responsabilitate practicã a
organizaþiei de afaceri, aceste Familii ale Credinþei ºi Speranþei
se vor uni cu Familia Iubirii ºi cu Familia Muncii sub o singurã
exigenþã comunã: oameni sãnãtoºi în comunitãþi sãnãtoase,
prin organizaþii sãnãtoase, într-un mediu sãnãtos.
Evoluþia vieþii natural-umane ºi sociale demonstreazã
cã pe mãsurã ce schimbãrile se acumuleazã în timpul ºi
spaþiul existenþei noastre comune se va atinge masa criticã
necesarã care va declanºa noul salt al schimbãrii. La baza
acestuia se aflã cea mai puternicã forþã, ºi anume curajul
moral de a ne asuma noile responsabilitãþi ale evoluþiei
noastre comune, de a gestiona viitorul prin acþiunile
prezentului. Acest curaj moral va trebui sã învingã
„conspiraþia neadevãrului” în care trãim, atunci când minþim
prin omisiune, în mod pasiv, prin înfrumuseþarea
imperfecþiunilor sau prin ascunderea unor aspecte esenþiale
ale vieþii legate de iubire, muncã ºi credinþã.
Schimbarea atât de necesarã, din perspectiva exigenþelor
pe care le ridicã viaþa individului uman în cele trei familii,
se produce întotdeauna din interiorul nostru, este rezultatul
managementului propriei noastre vieþi, ca primã formã de
responsabilitate umanã, asumatã individual.
„Transformarea, adevãrata schimbare – spune Stephen
Covey, se produce întotdeauna «dinãuntru în afarã» [....] ,
decurge dintr-o muncã ce trudeºte la rãdãcini, operând
asupra felului nostru de a gândi, asupra paradigmelor
fundamentale care ne definesc caracterul ºi creeazã lentilele
prin care vedem lumea”17.
Pentru a ne adapta la schimbãrile pe care le aduce
evoluþia în secolul în care am intrat în cadrul celor trei familii
în care omul iubeºte, munceºte ºi sperã, este esenþial sã
trecem de la „cinstea pasivã” la „sinceritatea activã”, sã ne
creãm acele medii ale coexistenþei ºi succesiunii afacerilor
lumii omeneºti în care sã ne simþim în siguranþã ºi sã ne
putem asuma responsabilitãþile, în cunoºtinþã de cauzã.
În noua viziune, rolul corporaþiei, definit de scopuri,
motivaþii, valori, pãrþile cointeresate, perspectivele ºi
domeniile de acþiune, se schimbã radical, aceasta devenind
un slujitor global, cu responsabilitatea la nivelul întregului
nostru comun – OM – Societate – Mediu. În acest context,
avuþia corporaþiei va fi definitã prin modul în care
proprietatea comunitarã, spiritul de creativitate ºi
contabilitatea socialã servesc împlinirii calitãþii vieþii în cele
trei familii în care indivizii umani sunt integraþi ca fiinþe
biologice, naturale ºi sociale.
Pentru a exercita un asemenea rol pe care îl dau
întinderea ºi puterea în numele îmbunãtãþirii calitãþii vieþii
natural-umane ºi social-comunitare, structura corporaþiei
trebuie sã aibã un caracter comunitar, în cadrul cãruia
fiecare participant la Familia Muncii este liber sã fie lider
sau subaltern, purtând responsabilitatea coparticipãrii la
succesele ºi insuccesele afacerilor.
Prin noua configuraþie pe care o presupune comunitatea
corporaþiei, se pun bazele valorilor sãnãtoase pe care le
dezvoltã interdependenþele deschise dintre oameni, animaþi
de sentimentul cã viaþa lor este într-o relaþie directã cu
funcþionalitatea companiei, cu eforturile celor uniþi prin
þelurile de atins ale afacerilor din care fac parte.
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În timp ce performanþele, ca sensuri normale ale vieþii,
au un caracter pozitiv, contribuind, prin consumarea ºi
trãirea lor, la împlinirea bucuriei vieþii umane individuale,
chiar la fericirea omului, ca fiinþã socialã, performanþele,
ca externalitãþi negative ale acþiunilor umane individuale,
într-un cadru social dat, sunt costurile anormale pe care le
plãtim, cu voia sau fãrã voia noastrã, mai mult sau mai
puþin, atunci când producem ºi poluãm, când progresãm ºi
ne înarmãm, inclusiv cu arme nucleare, când unii se
îmbogãþesc material ºi spiritual, iar alþii sãrãcesc material
ºi spiritual, când ura, intoleranþa ºi prostia ne dominã
comportamentele în timpul ºi spaþiul coexistenþei noastre,
când „puterea ºi autoritatea dinafarã” se rup de exigenþele
puterii ºi autoritãþile dinãuntrul fiinþei umane.
Dupã opinia noastrã existã un sens normal ºi de dorit al
performanþelor socioumane, considerat pozitiv, ºi un
contrasens, considerat negativ, anormal ºi de nedorit al
acestora20.
Pânã în prezent, omenirea a cunoscut ambele situaþii,
evoluþia ei spre mai bine – ca împlinire a bunãstãrii umane
individuale în stare de sãnãtate natural-umanã ºi socialã,
dar ºi evoluþia ei spre distrugerea echilibrului social-uman
ºi ecologic al vieþii microcosmosului nostru – ce pune în
pericol regenerarea vieþii natural-umane la scara
microcosmosului nostru.
Dacã performanþele pe contrasens, „ucigaºe”, din
perspectiva împlinirii durabile a vieþii natural-umane sunt
de nedorit, totuºi cum putem explica faptul cã acestea
însoþesc inevitabil ºi tot mai ameninþãtor evoluþia spiritului
umanitãþii? Sã fie vinovatã natura din noi, cã în ultimii 5.000
de ani, omenirea nu a cunoscut decât 300 de ani fãrã
rãzboaie?21; sã fie vinovatã societatea din noi pentru faptul
cã folosim cele mai importante resurse umane, naturale ºi
financiare pentru producerea armelor nucleare ºi a altor
instrumente ucigaºe global? Sau, împreunã, natura ºi
societatea din om îºi dau mâna nebunã, producând ºi lapte
ºi bombe, ºi case ºi submarine, folosind cunoaºterea ºi
înþelegerea lucrurilor ºi pentru a face bine, dar ºi pentru a
face rãu, la nivel individual ºi social-global?
Nu cred cã putem sã explicãm aceste lucruri azi ºi poate
cã niciodatã! Ceea ce putem sã afirmãm azi este cã omenirea
a ajuns la acest stadiu al cunoaºterii ºi transformãrii
lucrurilor atât prin performanþele normale, cât ºi prin cele
anormale! Experienþa evoluþiei umanitãþii aratã cã ele nu
s-au separat niciodatã în timpul ºi spaþiul coexistenþei ºi
succesiunii vieþii natural-umane decât accidental ºi pentru
puþin timp. Important este însã ca echilibrul înaintãrii
noastre comune sã nu fie dezechilibrat durabil, prin
performanþele de contrasens, ucigaºe pentru om ºi omenire,
fãrã perspectiva de a mai putea reface balanþa vieþii!
Viziunea pe care am dezvoltat-o asupra conceptului de
performanþã, de sens sau contrasens, se referã numai la
activitatea umanã, ce se desfãºoarã la nivel individual sau
într-un cadru instituþional-conceptual, cu caracter naþional
sau internaþional-mondial. Concret, putem vorbi de
performanþa umanã individualã ºi instituþionalã – de genul
performanþa firmei, performanþa primãriei, performanþa
guvernului, performanþa unei economii, performanþa UE,
performanþa NATO etc.
Capacitatea tehnicã a unui calculator, a unei centrale
electrice sau a unei bombe atomice etc. reprezintã, de fapt,
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elemente concrete, de sens sau de contrasens, de apreciere
a performanþelor umane în activitãþile pe care le impune
fiecare diviziune a muncii în societate, în raport de valorile
dominante ale umanitãþii, de criteriile ce se contureazã
instituþional-social.
Performanþa umanã individualã sau instituþionalã este
definitã de un sistem de valori, criterii ºi indicatori de
apreciere a viabilitãþii efectelor directe ºi propagate pe care
le genereazã orice activitate umanã, în raport cu aspiraþiile
de sens sau de contrasens ale oamenilor, exprimate direct,
sau prin intermediul unor reguli ºi norme ce caracterizeazã
misiunea ºi funcþionalitatea organizaþiilor, naþiunilor ºi
instituþiilor, pe diferite trepte ale spaþiului ºi timpului
umanitãþii.
Setul de valori concentreazã în formã spiritual-socialã
un ansamblu de exigenþe ale „puterii ºi autoritãþii
dinãuntru”, izvorâte din substanþa tradiþiilor, obiceiurilor
ºi credinþelor comunitãþilor umane, din experienþa istoricã
de viaþã ce s-a transmis, ca ºi din cunoaºterea ºi înþelegerea
comunã ºi ºtiinþificã a lucrurilor omeneºti ºi pãmânteºti ce
formeazã „acoperiºul speranþelor” pentru comportamentele
ºi acþiunile de sens ale oamenilor în societate. Din setul de
valori integrate durabil de umanitate decurge aprecierea
sensului ºi contrasensului performanþei.
Sistemul de criterii concretizeazã un set de scoruri sau
de informaþii cu ajutorul cãrora se verificã succesul de sens
sau de contrasens al unei activitãþi individuale sau sociale,
în raport cu anumite standarde, alese ca referinþã
competitivã pentru timpul ºi domeniul în care valorizarea
devine cheia cunoaºterii ºi înþelegerii filozofiei lucrurilor
omeneºti.
Sistemul de indicatori exprimã, în formã numericã,
aspecte cantitativ-calitative ale criteriilor de apreciere a
eforturilor, efectelor ºi corelaþiilor efect-efort, efort-efect,
efect-efect ºi efort-efort, ce însoþesc inevitabil orice
activitate umanã, cu caracter individual ºi social.
Setul de valori, sistemele de criterii ºi indicatori sunt
elemente ce nu trebuie sã lipseascã din Teoria generalã a
performanþei, inclusiv din analiza performanþei
instituþionale a administraþiei publice, la nivel naþional ºi
internaþional-mondial; ca formã specializatã instituþionalumanã cu caracter social la scara cunoaºterii ºi înþelegerii
þelurilor acþiunilor individuale ºi sociale, a relaþiilor lor cu
mijloacele folosite, într-un cadru comunitar ºi de management adecvat þelurilor „puterii ºi autoritãþii dinafarã”.
Performanþa în general, la instituþii, în special, este
dependentã de un ansamblu de premise-condiþii ce definesc
calitãþile spirituale ºi fizice ale individului uman ce s-a
hotãrât sã ocupe un anumit loc în diviziunea socialã a
muncii, cãutându-ºi identitatea umanã, în actul creaþiei, în
procesul folosirii propriului capital natural-spiritual.
Prima dintre aceste premise-condiþii are în vedere
entuziasmul generat de interesul, zelul, fervoarea sau
pasiunea ce pun bazele mobilului deciziei de a face ceva ºi
nu altceva cu capitalul natural-spiritual de care dispunem
fiecare.
Ca bazã a mobilului pentru atingerea performanþelor,
interesul trebuie însoþit de perseverenþã, de forþa de a continua neîntrerupt ºi în mod ferm o anumitã acþiune, de
capacitatea de a visa ºi de a crede în propriile visuri care
izvorãsc din nevoia de împlinire a vieþii trãite de fiecare,

umane spre exteriorul ei, ca „putere ºi autoritate dinãuntrul”
fiinþei umane, sunt, în opinia noastrã, suportul capacitãþii
oamenilor de a face performanþã în sensul normal, dorit ºi
firesc al împlinirii vieþii trãite. În acest context, performanþa
instituþionalã în administraþia publicã este, de fapt,
performanþa puterii ºi autoritãþii dinãuntru, într-un mediu
adecvat pentru managementul þelurilor.
Cu cât pãstrãm pe drumurile obiºnuite ale vieþii darul
minunat pe care l-am avut cu toþii în copilãrie – ºi anume
însuºirea de a ne bucura cu adevãrat de ceva, cu atât putem
sã punem la lucru, fãrã teamã cã ne oboseºte efortul,
capitalul natural-spiritual de care beneficiem fiecare, în
activitãþi utile pentru þelurile noastre de pretutindeni.
În timp ce pictorul inspirat, poetul, compozitorul sau
alþi specialiºti sunt mereu înzestraþi cu însuºirea de a se
bucura de lucrurile nemateriale ale creaþiei, ca performanþã
inconfundabilã, economistul, capabil de performanþã, are
în faþa construcþiei sale o complexitate vie ce nu seamãnã
cu nicio altã complexitate, care se numeºte economia
societãþii omeneºti, aºa cum apare ea la fiecare loc de
muncã, pe toate verticalele ºi orizontalele vieþii trãite sub
dictatul limitãrii mijloacelor ºi sub zodia incertitudinilor.
Dacã în privinþa capitalului natural-spiritual putem sã
sesizãm elemente ce separã bazele performanþei la pictorul
inspirat sau compozitorul talentat, de cele ale economistului
specializat, în ceea ce priveºte însã, performanþa concretã,
ca obiect al construcþiei spirituale, lucrurile se deosebesc
radical ºi nu pot fi comparate.
Pentru a înþelege substanþa lucrurilor omeneºti ºi
neomeneºti apreciem cã este necesar sã evidenþiem, pe scurt,
concepþia noastrã cu privire la resursele umane la lucru, în
calitate de capital natural-spiritual dobândit ºi modelat prin
natura ºi societatea din fiecare.
În viziunea noastrã, resursele umane reprezintã sursa
de energie ce alimenteazã procesele de cunoaºtere ºi
înþelegere a cauzelor lucrurilor omeneºti, ca elemente
indispensabile construirii proiectelor de transformare
instituþional-spiritualã a mijloacelor pentru atingerea
þelurilor, dinainte stabilite.
În acest context, prin resurse umane nu înþelegem
numãrul de oameni sau timpul alocat de aceºtia pentru
muncã, ci capitalul natural-spiritual, denumit ºi capital
uman, ce se aflã în organismul viu al omului care, la vârsta
legalã, aptã de muncã devine factor social de producþie,
expresie ºi condiþie a „puterii ºi autoritãþii dinãuntru”.
Ca resurse umane, capitalul natural-spiritual existent
în participanþii la viaþa economicã ºi socialã este compus
din zestrea biologicã, moºtenitã, sau „capitalul natural” al
vieþii individuale, la care se adaugã „capitalul tradiþional”,
acumulat în cei „ºapte ani de acasã”, când se formeazã
regulile credinþei, dupã primul mediu social-familial, urmat
de „capitalul educaþional”, prin educaþia ºcolarã pe sensul
vieþii, pânã la formarea unei atitudini responsabile despre
„ce sã fac cu mine însumi”, pe care se aºazã, prin asimilare,
„capitalul experienþei de viaþã”, format la ºcoala mediului
social-spiritual în care trãieºte ºi munceºte adultul.
Aceste patru componente, zestrea biologicã sau capitalul
natural al vieþii, capitalul tradiþional, capitalul educaþional,
pe sensul vieþii, ºi capitalul experienþã, formeazã, în unitatea
ºi interdependenþa lor, întregul concret pe care l-am denumit
capital natural-spiritual ce caracterizeazã fiecare om – ca
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din spiritul de comuniune ºi solidaritate umanã, din spiritul
speranþei ce leagã trecutul ºi prezentul de viitorul dorit.
Întrucât performanþa umanã este, în primul rând,
individualã ºi, în al doilea rând, instituþionalã, în setul de
premise-condiþii ale acesteia includem ºi puterea de a gândi
liber ºi de a acþiona independent, ce depind de imaginaþie
(capacitatea de a formula o idee conºtientã), puterea de
pãtrundere, discernãmânt ºi previziune, de a forþa ºi de a
schimba lucrurile, în direcþia doritã de oameni.
Gândirea liberã ºi independenþa spiritualã, ca premisã
a capacitãþii proprii de a face performanþã prin originalitate,
pot fi împinse aproape de ruptura cu lumea realã, fãrã însã
sã se intre în zona nebuniei, care pierde contactul cu
realitatea.
Bogãþia de resurse cu care este înzestrat natural spiritul
uman este una din însuºirile valoroase care dã independenþa
plinã de perspectiva a personalitãþii ce alimenteazã
imaginaþia ºi intuiþia, atât de necesare performanþei care
construieºte pe sensul normal ºi de dorit al vieþii umane în
societate.
În spatele performanþei adevãrate pe sensul împlinirii
vieþii se aflã ºi imaginaþia noastrã, unul dintre darurile
înnãscute ale omului, aproape imposibil de învãþat. În
strânsã legãturã cu imaginaþia, intuiþia este „scânteia ce stã
la baza tuturor formelor de originalitate, inventivitate ºi
ingeniozitate”22. Prin intermediul intuiþiei, omul înzestrat
adecvat face legãtura dintre „gândul conºtient ºi
imaginaþie”. Pentru a face performanþã de „vârf” este nevoie
de „o idee limpezitoare ºi unificatoare, care apare în
conºtiinþã ca soluþie a unei probleme ce ne intereseazã
într-un grad înalt”23, idee ce se naºte nu neapãrat prin
demersuri repetate ºi asidue, ci, în procesul urmãririi
drumului de parcurs, dar cu totul întâmplãtor, dintr-o
sclipire ce aprinde flacãra pasiunii.
Astfel cã, în timp ce imaginaþia este „capacitatea inconºtientã de a asocia faptele în noi moduri”, intuiþia este „darul
de a face utilizabile imagini de vis, aducându-le în sfera
conºtientului”24.
Dacã avem în vedere cã performanþa umanã trece prin
cunoaºterea ºi înþelegerea lucrurilor omeneºti ºi neomeneºti,
apare în mod evident existenþa unei legãturi între realul
succesului ºi „puterea de a înþelege”, care este de fapt
expresia sinteticã a inteligenþei umane, a „puterii ºi
autoritãþii dinãuntru” a fiinþei umane. Ca temelie a puterii
de a înþelege spiritul performanþei umane ºi, mai ales, prin
ce arme se poate obþine, inteligenþa umanã acþioneazã
proactiv prin intermediul logicii, memoriei ºi puterii de
concentrare selective, folosind „conºtient cunoºtinþele în
întâmpinarea unor situaþii noi ºi de a face previziuni”25,
depinzând, în aceastã lucrare umanã de profundã
transformare ineditã, de sagitatea (ascuþimea) generalã a
minþii pentru „evaluarea conºtientã, meticuloasã ºi obiectivã
a observaþiilor fãcute”26.
Cum performanþa, în ambele sensuri, este expresia
principiilor care genereazã comportamentul uman, în
studierea premiselor-condiþii ce determinã sensul pozitiv ºi
de dorit al consecinþelor acþiunilor noastre este esenþial sã ne
oprim ºi asupra eticii, caracterizatã prin onestitatea faþã de
sine a celui înclinat spre introspecþie ºi autoexaminare.
Onestitatea faþã de sine, împreunã cu celelalte premisecondiþii pe care le-am analizat, motivate din interiorul fiinþei
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factor social de producþie de utilitãþi pentru necesitãþi, din
perspectiva „puterii ºi autoritãþii dinãuntru”.
Probabil cã dacã natura nu ar fi fost „zgârcitã” cu omul,
în sensul de a-i fi oferit de-a gata gratuit toate lucrurile de
care are nevoie, ca sã-ºi împlineascã viaþa fãrã efort, atunci,
conceptul de resurse umane l-am fi interpretat altfel sau,
poate, nici nu s-ar mai fi pus o asemenea problemã!
Dacã avem în vedere ºi faptul cã viaþa individului uman
este scurtã ºi, deci, trebuie împlinitã, în raport de aºteptãrile
pe care le facem fiecare, în condiþiile unei naturi „zgârcite”,
în sensul de care am vorbit, atunci, resursele umane reprezintã
singura energie care alimenteazã comportamentele noastre
pentru a obþine ºi transforma mijloacele limitate în activitãþi
utile pentru þeluri, punând problema performanþei de sens.
Capitalul natural-spiritual al unei organizaþii sau
resursele umane ale acesteia sunt, în opinia noastrã singurele
surse de resurse din care alimentãm inepuizabil procesele
permanente de cunoaºtere ºi înþelegere a lucrurilor
omeneºti, încercând sã depãºim limitele progresului uman
prin progresul limitelor acestora. Adicã, prin progresele pe
care le facem în a adãuga la baza ºi pe sensul zestrei naturale acele elemente sociale ce reprezintã societatea din
fiecare, cu cei ºapte ani de acasã, educaþia pe sensul vieþii
ºi experienþa de viaþã, spunem cã, de fapt, resursele umane
ale unei organizaþii sau comunitãþi sunt deopotrivã atât
produsul naturii umane, cât ºi al societãþii umane, al
performanþei la care am ajuns ca indivizi ºi colectivitate
umanã. Societatea umanã nu poate fi mai bunã decât
performanþele umane, iar performanþele umane individuale
ºi instituþionale sunt expresia libertãþilor permise ºi a
responsabilitãþilor asumate27.
Cât însã din comportamentele noastre ºi din
performanþele pe care le înregistrãm, pe sensul sau pe
contrasensul vieþii (ºi bomba atomicã este o performanþã,
dar de contrasens), se datoreazã naturii din noi ºi cât
societãþii din noi (celor trei capitaluri sociale din fiecare),
este imposibil de separat ºi calculat, în opinia noastrã.
Ceea ce putem însã afirma cu suficientã claritate este
cã investiþia în noi, pentru a îmbunãtãþi zestrea biologicã,
dacã se poate spune aºa ceva, pentru a asimila ceea ce este
tradiþional valoros ºi benefic ca proces de cunoaºtere ºi de
înþelegere a lucrurilor ºi a experienþei de viaþã ajunse pânã
la fiecare, reprezintã cheia eforturilor umane pentru a pune
„puterea ºi autoritatea dinãuntru”, în calitate de capitaluri
natural-spirituale la lucru în slujba vieþii ºi pe sensurile ei
normale ºi de dorit, acþionând asupra lentilelor prin care
interpretãm ºi ne raportãm la lumea microcosmosului
nostru, din care face parte ºi societatea omeneascã a planetei
Pãmânt.
În baza acestor elemente apreciem cã astãzi, ca ºi
întotdeauna ºi oricând de acum în colo, resursele umane
reprezintã singura sursã de energie vie ce transformã
lucrurile „moarte” în mijloace folosite în slujba vieþii, prin
proiecte pe care, la început, le numim vise apoi, pâine, lapte,
medicamente ºi, din pãcate, ºi tancuri ºi arme de distrugere
a vieþii ºi, de asemenea, amintiri ºi speranþe.28
Pentru noi, când se pune problema sã reconstruim
întreaga funcþionalitate a vieþii individuale ºi sociale, dupã
principiile naturale ale libertãþii ºi, sociale, ale asumãrii
responsabilitãþii individuale, pentru actele ºi faptele pe care
le întreprindem, într-un cadru instituþional adecvat, rolul
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resurselor umane, în sensul de care am vorbit, este sfânt ºi
de neînlocuit, indiferent cã ne referim la reconstrucþia
drepturilor de proprietate privatã, la reconstrucþia mediului
concurenþial ºi social-democratic sau la reconstrucþia spiritual-moralã a comportamentelor întregii comunitãþi, a
paradigmelor prin care înþelegem ºi interpretãm lumea
noastrã.
Din aceastã perspectivã este evident cã o asemenea
responsabilitate socialã ºi individualã nu poate fi înfãptuitã
decât lucrând treptat la rãdãcinile capitalului nostru natural-spiritual, pentru cã numai de aici poate sã porneascã
schimbarea de care avem nevoie; ea se produce întotdeauna
dinspre interior spre exteriorul vieþii trãite din puterea ºi
autoritatea dinãuntru, prin performanþele pe care le realizãm
fiecare ºi colectivitatea din care facem parte.
Din nefericire, transformãrile radicale care trebuie sã
se producã în societatea noastrã nu pot sã înceapã pe rând,
cu reconstrucþia resurselor umane ºi, apoi, cu noul capital
natural-spiritual la lucru sã transformãm ºi celelalte mijloace
ale acþiunii umane, inclusiv instituþiile regulilor pentru jocul
deschis ºi neterminat în „puterea ºi autoritatea din afarã”.
Concomitent, formãm, la început, pe principii noi, capitaluri
natural-spirituale la tânãra generaþie, dar ºi folosim
capitaluri natural-spirituale deja formate, dupã alte reguli
ºi principii, care se modeleazã mai uºor, mai greu sau deloc,
dupã noile exigenþe, fapt ce genereazã atât elemente de mers
înainte, prin performanþe de sens, cât ºi elemente de frânã,
din interiorul vieþii ºi societãþii trãite, dacã ne gândim cã,
potrivit unor aprecieri, dupã o anumitã vârstã,
comportamentele nu se mai pot schimba de fond.

3. Sã învãþãm sã sperãm
Speranþa raþionalitãþii dintre þeluri ºi energia umanã
disponibilã pentru viaþa finitã presupune sã nu desconsiderãm
splendoarea inerentã pe care ne-o oferã simplitatea, sã nu
uitãm ceea ce ne învaþã natura – calea trebuie aleasã adecvat,
sã încercãm sã uitãm tot ce este rãu ºi dureros realizând
deconectarea spiritualã conºtientã, concomitent cu retrãirea
bucuriilor vieþii ºi îmbunãtãþirea capacitãþii de adaptare, sã
nu uitãm cã nu existã reþete prefabricate general aplicabile
pentru obþinerea succesului ºi secretul acestuia este sã
învãþãm permanent sã folosim inteligent capitalul naturalspiritual de care dispunem, sã folosim ºtiinþa drept pledoarie
pentru simplitate în gândire ºi acþiune, drept stimulent pentru
o comportare corectã, sincerã ºi necenzuratã pentru a-þi
câºtiga pe merit iubirea aproapelui tãu.
În calitate de stare a omului care aºteaptã cu încredere
o situaþie realã mai bunã pentru el ºi sociogrupul din care
face parte – familie, firmã, comunitate localã, þarã etc., care
sã le împlineascã viaþa trãitã pe sensul ei normal ºi de dorit,
speranþa oglindeºte percepþia integralitãþii prezentului
asupra viitorului.
În lucrarea „Principiul speranþei”, Ernst Bloch
contureazã „teologia speranþei” prin rãspunsurile care se
cautã la întrebãrile: cine suntem? de unde venim?, încotro
mergem?, ce aºteptãm?, ºi ce ne aºteaptã?, întrebãri ce
frãmântã filosofia vieþii, dintotdeauna, care deocamdatã îºi
gãsesc liniºtea necesarã cãutãrilor doar în ecuaþia speranþei.
Pentru om ºi comunitatea din care face parte speranþa,
ca element esenþial ºi inevitabil de raportare pentru un viitor

capete independenþã faþã de trup, în perioada în care acesta
se mai poate modela, ºi se consolideazã într-un mediu natural ºi social-uman unde responsabilitatea ºi respectul pentru
libertãþile de care ne bucurãm formeazã temelia credinþei
pentru a cãuta împlinirea vieþii trãite individual ºi social.
Presupunând reuºita, ºi nu eºecul, speranþa dã sens
tranziþiei noastre prin viaþã determinând atitudinea proactivã
net superioarã „artei” de a face umbrã pãmântului degeaba,
de a accepta ce vine ca pe ceva dat, cultivând sentimentul
superioritãþii luptei faþã de fricã, cu care umplem camerele
construcþiei noastre viitoare, unde ne dorim sã trãim ºi sã
muncim, eliminând din spaþiul disponibil al acestora forþele
ce sfredelesc dãunãtor pentru individul uman. Iatã de ce, a
spera înseamnã a învãþa sã fim deasupra temerii, ca atitudine
de superioritate pe care o dã numai cãutarea succesului în
viaþã, care, odatã gãsit (descoperit), ne determinã sã nu ne
oprim, sã continuãm sã cãutãm împlinirea altor idealuri,
nu pentru a atinge perfecþiunea, ci pentru noi performanþe
pe care le dorim de vârf.
Un asemenea proces ce se produce din interiorul spre
exteriorul fiinþei noastre gãseºte ºi suportul din afarã care
se „aliazã” celor neastâmpãraþi, iscoditori pentru
cunoaºterea frumuseþii legitãþii sensului vieþii trãite, celor
care „gãsesc ºi nu se opresc”.
Prin aceastã forþã generatoare de energie în cãutarea
binelui pe care îl dorim ºi ºtim sã-l preþuim, speranþa
însoþeºte cu afecþiune oamenii, îi sprijinã în momentele
dificile ale tranziþiei prin viaþã ºi le contureazã o nouã
imagine a mediului personal-integral în care îºi doresc sã
trãiascã ºi sã munceascã.
Învãþarea speranþei este un proces care îºi are substanþa
ce îl genereazã în capacitatea omului de a visa30 nu ca
evadare insipidã, ci ca pe o trãire stimulantã, ca pe un
travaliu de luptã împotriva forþelor ce formeazã prezentul
rãu, folosind intelectul participativ pentru gãsirea soluþiilor
de realizare a prezentului bun, dorit de individ în cadrul
orizontului de aºteptare a schimbãrii în bine.
Speranþa începe, aºadar, cu un vis despre intuirea
optimului dorit, a cãrui imagine se contureazã tot mai clar
din perspectiva posibilitãþilor de înfãptuire, antrenând în
dinamismul facerii atât forþele interne pe care le declanºeazã
capitalul natural-spiritual la lucru, cât ºi sentimentul
solidaritãþii umane care, împreunã, formeazã „armata de
luptã” cu individualismul patologic ºi colectivismul pe care
îl degajã „epidemiile psihice” ce se contureazã în jurul
actelor ºi faptelor ce distrug viaþa, de toate felurile, prin
folosirea celor mai moderne ºi inumane arme pe care specia
umanã, ce viseazã urât, le-a obþinut deturnând cuceririle
cunoaºterii de la împlinirea þelurilor de mai bine.
Iatã de ce, a învãþa sã sperãm înseamnã, în acelaºi timp,
sã învãþãm sã ne dezvãþãm, sã punem rezultatele marilor
vise ale distrugerii creatoare ce au descoperit energia
atomului ºi alte forme ale transformãrilor cosmice în slujba
îmbogãþirii vieþii trãite individual ºi social, ºi nu în slujba
sporirii potenþialului militar actual, cu care, deja, viaþa pe
planeta Pãmânt, în complexitatea ei integralã, ar putea fi
distrusã de câteva ori!
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mai bun, reprezintã un principiu fundamental, cu caracter
integral, atotcuprinzãtor, ce devine cu atât mai important
cu cât problemele cu care se confruntã viaþa trãitã la nivel
individual ºi social devin tot mai complicate ºi dificil de
înþeles, mai ales în zona cauzelor lucrurilor care ne afecteazã
în rãu viaþa, cum sunt înstrãinarea, catastrofele naturale,
rãzboaiele, bolile considerate incurabile, terorismul,
poluarea, sãrãcia, prostia, intoleranþa, ura etc.
Cunoaºterea cauzelor lucrurilor care ne îndepãrteazã
speranþa aduce pentru prezentul trãit de om ºi omenire pe
planeta Pãmânt soluþia necesarã ce se poate transforma în
premisa-indispensabilã luptei cu natura ºi societatea din
noi, oferindu-i acesteia þintele ce trebuie atinse în timpul ºi
spaþiul existenþei noastre comune.
Fãrã cunoaºterea cauzelor lucrurilor, care ne
îndepãrteazã speranþa împlinirii bucuriei de a ne trãi viaþa,
lupta necurmatã doar cu efectele lor chiar dacã aduce puþinã
alinare, ea este însã departe de a putea vreodatã sã ne ajute
sã lucrãm la rãdãcinile paradigmelor prin care vedem,
înþelegem ºi interpretãm lumea în care trãim.
Dat fiind faptul cã prin avansarea cunoaºterii ºi înþelegerii lucrurilor care ne înconjoarã omenirea a evoluat atât
în direcþia doritã de individul uman, aceea de a-ºi împlini
viaþa trãitã, în cât mai multe vãzduhuri, bucurându-se de
libertãþile care sunt permise de democraþia colectivitãþii,
cât ºi în direcþia nedoritã de acesta, de poluare ireversibilã,
de distrugere prin progresul armelor a vieþii natural-umane,
de înrãdãcinare a sãrãciei materiale ºi spirituale la nivelul
a tot mai multor comunitãþi, care duc lipsã de cele mai
elementare condiþii de manifestare ca fiinþe sociale, ne
exprimãm credinþa ca era în care am intrat sã se afle sub
presiunea importanþei de a învãþa, individual ºi social, sã
sperãm ºi sã concepem un nou tip de management la nivel
individual ºi comunitar, pe care ne permitem sã-l numim
managementul speranþei.
La nivel de individ uman, aceasta înseamnã sã învãþãm
ce sã facem cu noi înºine, pentru ca viaþa pe care o avem de
trãit, ca fiinþe spirituale, sã o putem împlini pe ascensiunile
ºi coborâºurile ei naturale în cât mai multe vãzduhuri,
cãutând frumuseþea legitãþii, care ne conduce de la intrare
pânã la ieºire, prin acest labirint al tranziþiei, unde fiecare
îºi are drumul sãu, despre care ºtim cu adevãrat un singur
lucru, cã mergem în direcþia ieºirii (morþii).
Dacã fiecare individ uman învaþã sã spere, înseamnã cã
ºi comunitatea din care face parte integreazã, în formã
conºtientã, sentimentul forþei care o leagã de o aºteptare
mai bunã.
Important este ca acest sentiment al luptei pentru a fi
fericit, în segmentul de timp uman pe care îl avem de
parcurs, sã fie rezultatul unei atitudini care sã provoace
reuºita, ºi nu eºecul. „Travaliul speranþei nu este unul al
renunþãrii, pentru cã ea presupune implicit reuºita, ºi nu
eºecul”29.
Travaliul speranþei se învaþã treptat, în funcþie de zestrea
biologicã moºtenitã de fiecare, mai întâi, în cei ºapte ani de
acasã, continuã cu educaþia pe sensul vieþii care ne ajutã sã
programãm creierul nostru sã alimenteze o minte care sã
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