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PRECUVÂNTARE
Dac suntem de acord c viaa este „existen în relaie”, atunci
cred c nu greim deloc când rspundem unor oameni-profesori, colegi i
prieteni s precuvântm un produs al înelepciunii lor pentru a fi primit
spre a fi citit de cei care doresc s se apropie de cunoaterea i
interpretarea Omului în jocul viului.
Aa c, dragi prieteni, sunt onorat s rspund oamenilor-olteni,
aplecai cu întreaga lor fiin spre studierea vieii omului, dincolo de propria
homeostazie, unde spaiul coexistenei este cel definit de Einstein prin
cugetarea: „nu merit trit decât o via în slujba altora”!
Perspectiva economic deschis asupra temei Omul, în jocul
viului pune în lumina paradigmei „sntii întregului viu comun” o nou
abordare a vieii economice, ca parte organic a vieii sociale i împreun
a ecologiei lumii vii.
Aceasta înseamn c în fiecare parte natural sau creat de om se
afl întregul i în fiecare întreg se afl armonia prilor, ca „întregi vii
integrai”.
Ciclicitatea evoluiei, crizele acesteia, „optimismul tragic”
desprins din interpretarea înelepciunii de tip trezviu, i, totui Da
Vieii, cu toate c trebuie s murim sunt elemente asupra crora autorii
ne îndeamn s reflectm. Un asemenea proces se poate parcurge, fie
folosind cunoaterea tiinific economic la dispoziie, fie încercând s
înclcm regulile acesteia i s adoptm alte principii i teorii ce îi au
originea în paradigma c planeta Pmânt este „un organism viu i
contient” i nu o „afacere în lichidare”, cum s-a întâmplat pân acum.
Azi, când peste om i omenire a venit cea mai periculoas criz din
evoluia noastr cunoscut, pe care unii o numesc „criz ecolonomic”, o
criz a valorilor sensului se cuvine s reaprindem lumânarea cunoaterii
vieii economice i sociale din perspectiva înelepciunii c „Unul e în Unul;
Unul e în Toate; Totul e în Unul; Totul e în Toate” i nu fragmentar ca pân
acum.
Autorii ne propun s reinterpretm sntatea vieii economice,
fr s mergem cu lumânarea aprins la ambele capete, ca parte organic
a sntii întregului viu comun.
Un asemenea demers se va putea realiza doar dac educaia
omului în jocul viului va fi o educaie în iubire, cum spun Tolstoi i
Krishnamurti, o educaie bazat pe cunoaterea autentic i pe
credina în certitudinea speranei. Numai din armonia acestora, aezat
pe valorile sensului, omul i omenirea din el se vor putea maturiza în
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libertate i responsabilitate, în solidaritate i comuniune social, în
compasiune i adevr.
Omul în jocul viului este ceea ce gândete i înfptuiete, ceea ce
educaia pe baz de valori a sdit în mintea, în inima i sufletul su.
Fiecare i toi împreun culegem ceea ce am însmânat!
Cartea scoate la lumin cunoaterea autentic c o economie
pentru oameni i numai pentru oameni este o via econom
sntoas atâta vreme cât corespunde aspiraiilor acestora de mai bine, în
armonie ca generaii ce coexist i se succed ca „întregi vii integrai”. Dac
o asemenea economie va face parte i dintr-un mediu creat de om
compatibil cu mediul natural atunci i numai atunci legile „înelepciunii
sistemice”, ce guverneaz planeta Pmânt ca „organism viu i contient”
vor fi i regulile dup care oamenii aleg i construiesc în numele propriei
fericiri.
Lucrarea pe care o precuvântm, sperm s v ajute s cunoatei
dincolo de „încremenirea într-un proiect” tiinific, dar fragmentar, s v
trezeasc setea de adevr întru înelepciune i s v defineasc
comportamentul de a fi Om de valoare în acest joc al viului unde avem de
îndeplinit atât responsabilitatea propriei viei, cât i pe cea a „întregilor
integrai” din care facem parte organic.
Aa c, azi, mai mult decât ieri i, probabil mâine mai urgent decât
azi, dac acest mâine nu va fi „prea târziu”, cum numete Dostoievski iadul,
avem nevoie s responsabilizm omul nu numai pentru propria sa via, ci
i pentru toate formele de via privite ca „întregi integrai”.
Actuala criz global, sistemic, moral i educaional, devenit i
o criz economic i social arat c dorinele egoiste de lcomie i de
putere de a domina sunt cele care au rupt libertatea de
responsabilitate, provocând „cderea omului” printr-o evoluie
neproporional: cunoaterea în „sus”, cum este firesc, iar
moralitatea aplicrii ei, în „jos”, ceea ce este grav i nefiresc.
Acceptând teza lui Einstein c nu poi iei din criz folosind aceeai
minte care a generat-o, autorii ne sugereaz c fiecare i toi împreun
trebuie s intrm în „urgena Pmântului”, spre a „deveni schimbarea care
dorim s se întâmple în lumea noastr”, cum spune Gandhi.
Cu bucuria acestui adevr în suflet i cu spiritul ataamentului
autorilor la valorile sensului vieii în armonie, prefam aceast lucrare întru
înelepciune, îndemnându-v s facem împreun pai necesari spre
formarea „unei alte mini”, în msur s genereze o „revoluie a contiinei”,
alimentat de o nou tiin i de o nou credin, în sperana c o lume
exterioar în armonie i mai dreapt presupune s facem Omul mai bun
în lumea lui interioar!
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În finalul precuvântrii mele, dragi prieteni, v propun s mergem
împreun cu autorii în direcia celui mai fascinant vis pe acest Pmânt, s
educm i s formm oamenii tineri în iubire i numai în iubire spre a
putea pune cu adevrat roadele cunoaterii autentice i de credin, în
slujba unei viei în demnitate i libertate, în solidaritate i comuniune
social, în Nordul i Sudul, în Estul i Vestul omenirii ca umanitate.

Prof. univ. dr.
Constantin Popescu
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CUVÂNT INTRODUCTIV
Problematica vieii, a întregului viu natural i social din zilele
noastre, este din ce în ce mai divers, complex, inedit, într-o serie de
stri, de unde i greutatea de a sesiza sau nu toate laturile vieii, pozitive
sau negative. Indiferent de preocuprile de a cunoate azi lumea, natura,
raportul dintre ele, de foarte multe ori gsim aceleai lucruri, idei, preri. Nu
de puine ori, putem s ne întrebm de ce aceast realitate i de ce nu ne
îndreptm, nu ne preocupm, nu analizm i lucruri, stri care, dei vizibile,
nu le abordm sau încercm s le soluionm.
Mai mult, complexitatea vieii, având în centrul ei omul, se gsete
permanent într-o multitudine de jocuri, mai mult sau mai puin dorite, fie în
economie, societate, fie în raporturile sale cu Pmântul, natura, ea însi
într-un proces de criz, de o amploare fr precedent.
Având în vedere criza ambientului, faptul c Pmântul este bolnav
sau se afl pe marginea prpastiei, ne face s ne preocupm mult mai mult
decât în trecut de repararea greelilor trecutului, de refacerea mediului,
într-o dependen profund cu cele legate de societate, de economie, de
întregul complex, univers din care facem parte.
Lucrarea noastr, fiind de natur economic, dar nu numai, în mod
evident ne-am aplecat asupra acestui domeniu, aflat în zilele noastre în
mare suferin, criz, pân la dimensiune global. i parc, întorcându-ne
în trecut, raportându-ne la el, situaia actual este mai mult decât
neplcut. , aa cum ne-am exprimat, nu o dat, trim un timp al
crizelor, incertitudinilor, riscurilor, nesiguranei, fricii etc. Nu sunt prea
multe realiti crora omul trebuie s le fac fa? Evident c da. i trebuie
s ne întrebm, în acelai timp, cum s-a ajuns aici, cine este vinovat,
pentru a ti cum trebuie procedat, gândit, acionat imediat. În ceea ce ne
privete, rspunsul este unul singur i foarte clar. Responsabilitatea ne
revine nou, oamenilor cu “o” mic, i nu cu “o” mare. Acetia din urm
dovedesc, în mare parte, un grad mai înalt de înelegere a realitilor
timpului. Totodat, exist i un grad mai înalt de cunoatere a trecutului, a
proceselor i fenomenelor crizelor de orice fel. Dar, o cerin general este
înelegerea faptului c ciclicitatea, crizele de orice fel, ne însoesc –
dup cum am subliniat în lucrare, nu o dat, dar se deosebesc de fiecare
dat, mai mult sau mai puin, mai ales din punctul de vedere al formelor de
manifestare.
La aceste elemente, trebuie s mai adugm i dezechilibrul,
degradarea accentuat a mediului, la care, din nou, o contribuie major o
are omul. Spre deosebire de noi, societatea, Mama Natur are relativa
capacitate proprie de a se reface, de a se repara, chiar prin fenomene,
procese potrivnice de ast dat societii umane, individului.
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i am mai puncta un lucru, un paradox. Încercm - uneori reuim,
alteori nu – s ne bucurm de via, s o trim, dar nu suntem contieni,
responsabili prin ceea ce facem, fie în detrimentul nostru, fie al Pmântului,
Mamei-Natur. Fiecare dintre noi, existând i trecând prin via, trebuie s
ne micm nu oricum, ci ghidându-ne dup o serie de repere, cerine,
principii, dup un anumit sistem de valori. Dup câte observm, multe
dintre aceste cerine au cam disprut din viaa noastr, chiar i atunci când
ele sunt cunoscute.
Dac aa stau lucrurile, trebuie s ne autoeducm în acest sens, s
acionm, pentru a ne salva pe noi, pe cei ce vor veni, s ne asigurm
supravieuirea, aa cum nu de puine ori am subliniat i în aceast lucrare.
Trebuie, zi de zi, s ne întrebm care este sensul i rostul vieii noastre,
ca individ sau în societate, ce rmâne în urma noastr, s depim
stadiul de a ne asigura numai nevoile elementare, primare. Trebuie s
contientizm faptul c avem nevoie de cultur, civilizaie, trire
afectiv i nu numai material.
Dar aa cum nu de puine ori am subliniat, astzi multe valori au
disprut, iar non-valorile s-au transformat în repere de via, existen, joc,
haos. E nevoie, în mod clar, de revenirea, refacerea unui sistem de valori
pozitive ale trecutului, la care pot fi adugate altele noi, cerute de timpul în
care trim, i care s ne fac din nou oameni, prin contiin, educaie,
comportament, încredere.
De exemplu, în ultimul timp, primeaz în existena uman
preocuparea pentru suprasaturarea nevoilor materiale de baz, dar nu
numai, în detrimentul laturii spirituale. În lucrare am formulat chiar ideea
prezenei unei însemnate doze de srcie spiritual, care atrage dup
sine însemnate neajunsuri. Stanislav Grof spune c pentru muli oameni, în
anumite segmente ale vieii „s-au pierdut sensurile, valorile, perspectiva, sa produs îndeprtarea de natur, existând o tendin accentuat ctre
autodistrugere”1. Supravieuirea noastr, a omului, dar nu numai, depinde
de o multitudine de factori economici, sociali, naturali. Una dintre explicaii
a unei asemenea realiti i, din pcate, la o scar însemnat, ar fi aceea
c unii se gândesc numai la prezent, la satisfacerea imediat a nevoilor,
plcerilor, dorinelor, dar nu i la ziua de mâine, cum ne exprimm în
cotidian. Ori, este nevoie i de ziua de mâine, de un timp în viitor, pentru
fiecare dintre noi, pentru copiii notri, pentru generaiile viitoare.
Am vorbit mult în lucrare i de faptul c în zilele noastre mult lume
se confrunt cu srcia material, economic, dar în acelai timp i cu
srcia spiritual, mult mai grav pentru strile sociale ale omului, ca
individ, prin consecinele sale. De aceea, militm, din nou, pentru o

1

Ervin Laszlo, Stanislav Grof, Peter Russell, Revoluia contiinei. Noua spiritualitate i
transformarea planetar, Ed. Elena Francisc, 2009, pag. 21
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educaie adecvat, în spiritul adevrului, muncii, valorilor, tendinelor noi
din societate, dar i a valorilor istoriei.
Alturi de educaie, realizat prioritar în familie, prin coal, e
nevoie i de omul cult, începând cu pregtirea, cultura general, care
astzi, pentru majoritatea românilor lipsete cu desvârire. Se impune,
pentru diriguitori, s aib capacitatea necesar, cunotinele necesare –
obligatorii i nu facultative -, s acorde atenie maxim, fr amânare,
acestei cerine, acestei nevoi.
Un om cult, educat, pregtit într-un domeniu sau altul, prin
cunotinele cptate, idei, poate contribui la gsirea de soluii pentru
problemele noastre, ale zonei, ale continentului nostru. Un om cult,
educat, bogat spiritual este, totodat, apt pentru munc eficient,
responsabil, adaptabil la nou sau în situaii de criz. Reversul îl întâlnim,
îns, în situaii incerte, pline de risc, anormale. În acelai timp, mersul
economic normal, eficient, poate fi numai rezultatul aciunii normale a
omului. Prin educaie i cultur ne putem gsi i locul în societate, în lume,
datorit posibilitilor oferite de societatea contemporan.
Militm, cel puin pentru naiunea noastr – român -, de a
cunoae trecutul nostru, valorile noastre, realizrile oamenilor notri de
tiin, cultur, muli având contribuii la nivel mondial, dar necunoscute
populaiei noastre. De ce? Generaiile actuale sunt lipsite total de aceste
cunotine, lucru destul de grav. Cum ne putem afirma, face cunoscui în
lumea zilelor noastre, fr cunoaterea trecutului, fr a promova valorile
noastre din trecut sau cele din zilele noastre, care nu sunt prea multe.
Împrumutm, prelum din cultura, civilizaia, tehnologia, valorile din
exterior, dar ele trebuie adaptate în contextul realitilor noastre, mentalitii
i culturii noastre naionale.
Dimensiunea spiritual a românilor trebuie repus în locul su
sacru, i numai atunci va avea efecte pozitive dintre cele mai importante.
Acest proces de respiritualizare trebuie împletit cu preluarea, înscrierea în
sistemul de valori regional i global, i acesta fiind în proces de redefinire,
reevaluare.
Am reda, în acest sens, i cele exprimate într-o lucrare pe problema
revoluiei contiinei, respectiv c “Posibilitile de a înva i de a ajuta
sunt nelimitate...Scopul vieii este s învei, s dai, s fii mulumit, s tii, s
împari cu ceilali, s gseti plcere în dragostea i recunotina celuilalt,
în propria înelegere, în sntate, s cldeti i s aparii unui spaiu al
cerinelor reciproce. Încrederea, prietenia, exuberana, abandonul i
fericirea sunt eseniale pentru o existen civilizat, la fel de necesare ca
umorul.” Se impun, îns, dup prerea noastr, multe modificri de fond în
planul contiinei care s conduc la modificri i în comportamentul
omului. Cu cât nivelul contiinei va crete, oglindind cât mai corect
evoluia, coninutul, cerinele cotidiene sau de perspectiv, cu atât existena
fiecruia dintre noi, a semenilor notri va fi mai bun, mai adecvat naturii
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