EDUCAŢIA PAIDEICĂ
MODEL DE INGINERIE A DEZVOLTĂRI UMANE
(de Aurelian Burcu)
Schiţa unei teorii a educaţiei este un ideal măreţ şi nu strică cu nimic dacă nu suntem
în stare să-l în făptuim chiar de îndată. Trebuie numai să nu considerăm chiar de la
început o astfel de idee ca himerică şi să nu o denunţăm ca un vis frumos,
chiar dacă se ivesc piedici în în făptuirea ei.
Emanuel Kant

1. Conceptul educaţiei paideice

Educaţia a fost dintotdeauna, în toate civilizaţiile lumii, acel domeniu
al vieţii sociale prin excelenţă practic, ce nu şi-a propus a duce bătălia cu
ştiinţele din „înalta societate” spre a urca în loja academicienilor. Mai
puţin interesată deci asupra discursurilor de tribună, educaţia şi-a luat în
serios numele ce-l poartă cu demnitate peste milenii. Etimologic acesta
provine din latinescul educo, educere, termen care în limbajul uzual are
deopotrivă două semnificaţii. În primul rând el desemnează acţiunea de
„a scoate din”, „a ridica”, „a înălţa”, de unde semnificaţia actului
educaţional ca modificare, transformare, susţinere a trecerii de la o stare
(primară, ereditară sau dobândită pe parcurs) la alta, nou-formată, în
lanţul dezvoltării; imprimarea unei direcţii de acţiune dinspre interior în
vederea armonizării conduitei individuale cu normele sociale, ale
comunităţii. În planul al doilea, acelaşi termen indică acţiunea de „a
creşte”, „a îngriji”, „a hrăni” (plante, animale, oameni), iar de aici
educaţia a fost înţeleasă ca activitate de creare a condiţiilor necesare
creşterii (fizice, biologice), dar şi îngrijirii, dezvoltării psihice, morale şi
spirituale. (a se vedea E. Joiţa – „Pedagogia, ştiinţa integrativă a
educaţiei”)
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În ceea ce priveşte educaţia paideică, aceasta a fost recunoscută încă
din antichitate ca fiind acea educaţie continuă (de la naştere şi pe toată
durata vieţii), formatoare şi transformatoare a fiinţei umane, deopotrivă
filosofie, religie, ştiinţă, inginerie, mod de a trăi şi a se raporta la lume,
semeni şi univers, o practică neîntreruptă a desăvârşirii prin
armonizarea rostului propriu cu toate aspectele existenţei (cosmice,
sociale, natural-ecologice), prin adoptarea conduitei individuale după
Ordinea întregului Cosmos, prin celebrarea Bucuriei de A Fi, de a
participa la creaţia continuă a lumii şi vieţii
Mulţi dintre autorii contemporani, din ţară şi străinătate în ultimele
decenii şi-au orientat cercetările pe înţelegerea fenomenului educaţional
în contextul mai larg al omului ca fiinţă în continuă transformare, dar în
acelaşi timp ca parte constituentă a unor sisteme de o amploare şi
complexitate deabia de acum întrezărite (sistemul social – Umanitatea,
şi cel ecologic – Natura terestră)
În acest context s-a înţeles tot mai clar, o dată cu ultimele rapoarte
planetare (ale Clubului de al Roma sau ale diverşilor oameni de ştiinţă
către acesta), şi în contextul acutizării crizelor globale (sociale,
alimentare, medicale, ecologice, economice, spirituale etc) faptul că
omul joacă rolul central în acest ansamblu de cauze distructive şi că
numai o schimbare profundă de mentalitae (echivalentă unei “mutaţii
genetice la nivel de conştiinţă” – cum se exprima în anii ’90 Grigore
Sion) poate salva planeta şi specia umană de la autodistrugere.
Or această schimbare dorită nu se poate realiza eficient nici prin
mecanisme politice, nici militare, nici economice şi (paradoxal oarecum)
nici măcar culturale. Fiindcă toate acestea au căzut pradă tentaţiei
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consumului şi supraconsumului (specifică ultimelor secole de
supraexploatare a resurselor de orice natură), inclusiv consumului fiinţei
umane. Şi pe bună dreptate, societatea (chiar dacă prin mecanisme mult
mai subtile şi mai rafinate) astăzi întrebuinţează omul, consumându-l, în
loc să investească în dezvoltarea lui şi astfel să culeagă roadele sale
perene. Omul actual este alienat, înstrăinat de natura sa proprie, de
condiţia sa autentică şi anume aceea de “Fiu al Demiurgului” şi în acest
statut având misiunea de a parcurge ucenicia personală modelând
universul exterior, pentru ca în cele din urmă să ajungă la stadiul în care
conştientizează adevărata operă de creaţie ce se cere din partea Părintelui
său: modelarea de sine, permanentă şi mereu ascendentă, încadrată
armonic şi sinergic în marele flux de viaţă şi ordine cosmică. Altfel spus,
propria dezvoltare ca fiinţă, alături de sprijinirea propria fiinţe în
demersul evoluţiei lor ca specii şi indivizi precum şi participarea pe scena
vieţii sociale la interpretarea rolurilor primite prin destin sau asumate în
baza libertăţii umane, roluri ce se cer puse în slujba progresului universal
al vieţii şi fiinţei. Aceasta este condiţia naturală, cosmică a fiinţei umane.
Însă Omul contemporan reprezintă o piesă componentă într-un mare
mecanism al producţiei şi al consumului. Iar acest lucru a rămas
neschimbat de sute de ani, chiar dacă avem documente globale (tratate,
convenţii, acoduri etc) ce reglemetează drepturi ale fiinţei umane la
autodezvoltare, la mediu înconjurător sănătos, la armonie în familie şi
societate etc şi chiar la fericire (Constituţia Japoniei). S-au realizat paşi
uriaşi pe calea progresului în dezvoltarea umană şi comunitară, ce e
drept. S-au făcut revoluţii sociale, culturale, ştiinţifice, economice –
unele paşnice, altele armate. Au fost sacrificate milioane de vieţi
omeneşti pentru a traduce în viaţă principii renascentiste, iluministe,
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socialiste, în măsură să apropie omul de fundamentul condiţiei sale
umane, de umanitatea sa interioară ce trebuie manifestată în comunitate.
Dar un lucru nu s-a întreprins încă: eliberarea autentică a omului de
orice alte forţe străine, exterioare şi, de multe ori îndreptate împotriva
naturii lui; indiferent că acestea au purtat hainele de gală ale unei biserici,
ale unui stat, ale unei democraţii contemporane, ale unei doctrine sau
ideal etc.; toate mai devreme sau mai târziu s-au lăsat corupte de tentaţia
de a se erija, din protector al omului, în stăpânitor al său, punându-i biruri
pe dreptul de a fi şi răpindu-i astfel şansa de a avea acces la chiar propria
sa existenţă.
Singura modalitate de a proteja fiinţa umană de aceste pericole ale
lumii construite de ea înseşi, este să o ajutăm a prelua controlul asupra
propriului destin. Nu putem schimba lumea peste noapte, fiindcă puterea
ei stă în inerţia exersată de sute de ani, în sistemele construite şi bine
implementate. Paradoxul face că nu putem schimba nici omul; “fiecare –
spunea cândva Marylene Ferguson – stă de pază la o uşă interioară a
sufletului, care nu se poate deschide decât pe dinăuntru”.
Pe de altă parte, a schimba lumea (în sensul de a o face mai bună) fără
să schimbăm omul, se numeşte utopie sau eşec social (şi avem suficiente
în istoria noastră socială). A schimba omul fără să transformăm şi lumea
pentru a o adapta la nevoile sale superioare, la condiţia sa existenţială
autentică, se numeşte crimă cu premeditare, întrucât înseamnă să dăm
naştere unui avorton, unei fiinţe nepregătite să trăiască în mediul ostil
propriei naturi, aşa cum este actuala lume. A dezvolta deopotrivă omul
şi societatea, dar în afara ordinii de desfăşurare a proceselor Vieţii, fără
a respecta normele simbiozei universale, drepturile, condiţia şi entitatea
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celorlalte Fiinţe conlocuitoare ale Ecosistemului Planetar, a creat criza
globală în care se află omenirea ultimului secol.
Soluţia, din aceste motive, nu poate să vină din partea structurilor
sociale actuale. Fiindcă ea presupune sprijinirea omului în a-şi
recunoaşte statutul ontologic de fiinţă complexă, deopotrivă naturalecologică (şi, implicit, biologică), social-istorică, culturală, individualunică şi spiritual-cosmică. Presupune deschiderea spre orizonturi care au
rămas străine timp de două milenii civilizaţiei occidentale; presupune un
salt de ordin calitativ pe nivele superioare de realitate şi complexitate, un
salt în dimensiunea transcendentă existenţei planului fizic aşa cum este
cunoscut el în prezent.
Iar actualele ştiinţe, precum şi instituţiile sociale născute sub tutela
acestora, nu iau în considerare decât un singur nivel de organizare a
vieţii: cel direct şi imediat sesizabil prin simţurile inferioare ale fiinţei
umane. Dacă ar fi să luăm numai un singur exemplu (înspăimântător
dealtfel) este suficient să ne gândim că în academiile actuale ale societăţii
se află încă la loc de cinste acel curent intitulat “psihologia behavioristă”,
care prin neruşinarea de a se numi “ştiinţă” continuă a corupe atâtea
suflete tinere învăţându-le (şi suntem în milemiul III !) acel principiu
catastrofal pentru istoria civilizaţiei occidentale: “ceea ce nu se poate
palapa nu există”. Adică adio memorie, afectivitate, raţiune, intutiţie,
imaginaţie, credinţă, etc. În fapt toate valorile superioare ce definesc
specificul fiinţei umane (diferenţiind-o astfel de celelalte regnuri ale
naturii).
Înţelegem acum de ce, fără mustrări de conştiinţă, instituţiile
structurate şi populate cu oameni denaturaţi (creaţi conform acestui
sistem de gândire şi credinţe) îşi legitimează drepturi de a trata fiinţele
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umane după modelul aplicat animalelor de povară: le iau toate resursele
necesare dezvoltării individuale, lăsându-le numai pe acele necesare
refacerii forţei de muncă pentru a sluji în continuare în condiţii maxime
procesului de exploatare. Am luat numai un exemplu, din erorile ştiinţei
(adică tocmai cea care are misiunea de a merge înaintea omenirii spre ai deschide noi orizonturi luminoase către dezvoltare, progres, evoluţie).
Însă în egală măsură păcatele s-au ţinut lanţ (şi continuă să o facă) şi în
alte sectoare nu mai puţin importante ale organizării comunităţii umane:
biserica (instituţia care i-a furat omului religia – calea prin care el poate
să ajungă singur la Dumnezeu), politica, organizarea statală, justiţia şi
drepturile omului, economia, cultura şi, desigur, educaţia.
Soluţia deci nu poate veni (aşa cum s-a întâmplat, dealtfel, de-a
lungul întregului curs istoric al civilizaţiei occidentale), din partea
sistemelor şi instituţiilor sociale actuale; acestea chiar vor lupta să
păstreze monopolul asupra vieţii şi resurselor fiinţei umane. Soluţia
astăzi se oferă omului privit individual; nu maselor, nu colectivităţii. Ci
fiecăruia în parte, atunci când este pregătit să o primească în ungherul
tainic al sufletului său. Şi numai când vor fi suficient de mulţi aceia care
să o înţeleagă şi accepte, abia atunci ea va lua un trup în realitatea socială.
Soluţia aceasta poartă numele secular al educaţiei paideice, chiar dacă
astăzi unii o numesc “educaţie continuă”, iar alţii “educaţie
permanentă”. Ea va avea cu prioritate un chip transpersonal, o atitudine
îndreptată spre respectul profund al valorilor universale ale vieţii (sub
toate aspectele acesteia şi la toate nivelele de organizare), un fundament
transdisciplinar şi o bază ferm ancorată în sentimentul sacru faţă de
comunitatea tuturor fiinţelor din ecosistemul terestru.
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Misiunea îndeplinirii sarcinilor implementării acestei realităţii revine,
de aceea, în primul rând cercetătorilor, acele călăuze ale omenirii născute
cu dorinţa existenţială de a merge mereu mai departe, acele păsări ale
Nemărginirii, care deşi îşi au cuibul pe pământ, îşi dedică întreaga viaţă
zborului şi întrecerii cu Orizonturile (noi am descris pe larg condiţia
acestora în cele trei volume dedicate cercetării transdisciplinare, la care
facem, de aceea, trimitere: « Fundamentele cercetării transdisciplinare »,
«Psihopedagogia….» şi respectiv «Managementul….» ).
Dar în egală măsură şi alţi membrii ai comunităţii, care au anumite
capacităţi, înclinaţii, valenţe sau cel puţin dorinţa de a participa la această
misiune sunt chemaţi (şi chiar datori în faţa Comunităţii umane şi a
Vieţii) să-şi alăture efortul personal, resursele şi o parte din timpul lor în
acest sens (dincolo de obligaţiile sociale sau alte activităţi obişnuite).
Pentru a putea gestiona, însă, cu succes deplin, atât activitatea cât şi
rezultatele ce se obţin în cadrul acestui demers, sarcina şi
responsabilitaţile subsecvente nu pot fi asumate decât de structuri
organizatorice, specifice, cu oameni pregătiţi şi capabili să înţeleagă
deopotrivă necesitatea şi modalităţile concrete de valorificare a
descoperirilor, cât şi pericolul pe care acestea îl pot prezenta dacă ajung
în mâna unor persoane ignorante, insuficient de mature (la nivel de
conştiinţă) sau dornice de putere (şi ne referim deopotrivă la «omul
simplu din popor », cât şi la guvernanţii, grupuri de putere, medii politice
sau de afaceri etc).
Fiinţa umană şi educaţia paideică trebuie să se întâlnească în
perfectă libertate faţă de orice autoritate, voinţă sau putere exterioară;
şi faţă de oricine ar dori, sub o formă sau alta să preia controlul asupra
entităţii, destinului sau identităţii unice a fiecărei fiinţe umane. Educaţia
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paideică va elibera omul de orice tutelă, inclusiv de sub tutela sa însuşi.
Omul de ieri va dispărea pentru a face loc omului de astăzi, mai integru,
mai dezvoltat, mai emancipat în cunoaştere, înţelegere, virtute, simţire
şi trăire. Iar acest proces este necesar a se produce în viaţa fiecăruia şi
în fiecare zi!
*
În prezent şi, potrivit cu necesităţile actuale de dezvoltare ale omului
deopotrivă ca fiinţă, cât şi ca personalitate socială, educaţia paideică
revine pe scena vieţii sociale pentru a se constitui din nou în cel mai
important sprijin oferit acestuia, deopotrivă aici şi acum în realitatea
imediată şi concretă, cât mai ales în viitor, în viitorul dorit, imaginat,
creat şi materializat după cerinţele specifice ale fiecărei individualităţi
umane. „Şcoala – arăta Gaston Berger – nu poate avea decât două
scopuri: primul e să dea copilului cunoştinţele generale de care,
bineânţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia.
Celălalt e să pregătească în copilul de azi pe omul de mâine: aceasta este
educaţia”.
Misiunea educaţiei paideice este cu atât mai importantă cu cât, din
nefericire, realitatea socială i-a dat perfectă dreptate lui Kant când afirma
că: “…nici academiile nu fac educaţia. N-au făcut-o până acum, iar că o
vor face de acum încolo pentru această nădejde nicicând semnele nu au
fost mai slabe decât astăzi. Prin urmare şi organizarea şcolilor ar trebui
să atârne numai de judecata celor mai luminaţi cunoscători. Numai
prin străduinţa unor persoane cu vederi largi, care au interes pentru
binele universal şi sunt capabile să conceapă ideea unei stări viitoare
mai bune, se poate înfăptui apropierea naturii umane de scopul
ei”(s.n.). Fiindcă într-adevăr trebuie respectat principiul de bază al artei
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pedagogice enunţat de acelaşi gânditor: “…. copii trebuie educaţi nu
potrivit cu starea prezentă, ci cu starea mai bună, posibilă în viitor, a
genului uman, adică potrivit cu ideea umanităţii şi cu menirea ei
întreagă” (s.n.).
Aşa cum observa Edgar Faure, Educaţia paideică reprezintă “un
proces al fiinţei care, prin diversitatea experinţelor date, învaţă să se
exprime, să comunice, să întrebe lumea şi să devină tot mai mult ea
înseşi. În temeiul ideii că omul este o fiinţă nedeterminată, el nu se poate
realiza decât cu preţul unei permanente ucenicii. Educaţia îşi găseşte
locul la toate vârstele vieţii şi în multiplicitatea situaţiilor şi
circumstanţelor existente. Este globală şi permanentă şi depăşeşte
limitele instituţiilor, programelor şi metodelor care i-au fost impuse dea lungul secolelor”.
Viaţa sub toate aspectele ei este supusă schimbărilor, explica Elena
Macavei. “Lumea devine de multe ori, de neînţeles, de neacceptat, devine
chiar ostilă, traumatizantă. Cerinţele cunoaşterii şi informării sunt tot mai
mari, aria de cunoaştere cuprinde civilizaţia la nivel planetar. Răspunsuri
la problemele ridicate de fenomenul schimbării în toate domeniile vieţii
sociale se dau indirect prin ameliorarea distanţării educaţiei de spiritul
vieţii moderne, prin repunerea omului în centrul preocupărilor culturii şi
civilizaţiei, prin imperativul educaţiei permanente”.
“În cadrul societăţii bazate pe cunoaştere – arăta Horst Sieber –
învăţării îi revine o însemnătate crescândă. Însuşirea conţinututilor clar
definite pierde din importanţă. Tot mai relevante devin procesele
individuale şi flexibile de învăţare, în care se pune accent mai ales pe
însuşirea cunoştinţelor aflate în permanentă schimbare, pe experimentare
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directă, pe îmbogăţire şi verificare. Ne aşteptăm la o dinamică a învăţării
care circumscrie diferitele etape ale vieţii şi întreaga experienţă a omului.
Astfel încât, continuă autorul amintit, <instruirea> nu are drept sarcină
principală transmiterea de cunoştinţe, ci sprijinirea celor care învaţă, în
realizarea unor construcţii, respectiv reţele de cunoştinţe. Auzim, vedem,
înţelegem ceea ce putem, ceea ce intră în universul repertoriilor noastre
de cunoştinţe, experienţe şi chiar mai mult decât se spune, se rosteşte, se
arată, pentru că intervine aşteptarea, nevoia noastră diferită de intenţia
celuilalt. Procesul de învăţare este un act de reflectare doar într-o primă
instanţă; învăţarea nu presupune redarea fidelă a realităţii, ci reprezintă o
selecţie, o interpretare, o integrare de semnale, iar scopul rezidă în
realizarea unor acţiuni eficiente.”
*
Educaţia permanentă este educaţia pentru o lume în schimbare şi
trebuie să devină o dimensiune a întregii vieţi, mai arată Elena Macavei.
Ea cuprinde întregul mod de viaţă şi totalitatea aspectelor acesteia.
Educaţia permanentă răspunde atât necesităţilor interioare de
autodevoltare şi autoîntreţinere, cât şi solicitărilor exterioare pentru a se
adapta la mobilităţile sociale, ritmului accelerat de dezvoltare al
societăţii.
De aceea, sublinia Dumitru Salade “educaţia permanentă este un
principiu, o concepţie, un mod de funcţionare a acţiunii educative, sistem
de obiective şi tehnici educative menite să asigure pregătirea oamenilor
astfel ca aceştia să-şi întreţină necontenit capacitatea de autoinstruire şi
autoeducare. Educaţia continuă include toate aspectele formării omului.
Educaţia permanentă trebuie să favorizeze însuşirea de către orice
persoană a ştiinţei de a deveni şi de a se integra social, să permită
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adecvarea omului la ritmul de dezvoltare al societăţii în care trăieşte sau
va trăi”.
*
În altă ordine de idei, dacă e să ridicăm puţin nivelul eminamente
social al care s-au raportat autorii sus-citaţi, pentru a privi omul şi sub
aspectul condiţiei sale cosmice, aşa cum am văzut în secţiunea anterioară,
educaţia paideică are la bază principiul formulat de Laing: “fără
Ontologie (ca ştiinţă despre fiinţă şi despre existenţă) orice ştiinţă este
doar o minciună şi o înşelătorie a fiinţei umane”.
Pentru că, într-adevăr, ea priveşte fiinţei umane ca o parte
componentă a Marelui Flux de Viaţă, aflat într-o continuă transformare
evolutivă, el însuşi plasat la confluenţa unei game complexe şi multiple
de factori şi influenţe a căror rezultantă mereu fluctuantă determină
direcţia şi orientarea dezvoltării viitoare a fiinţei umane.
Aceste forţe se pot împărţi primar în două mari categorii: Forţe ale
vieţii (sau cosmice) care acţionează din exterior după Legile Universale
ale Naturii, şi, respectiv, Forţe proprii, rezultate din exprimarea
capacităţilor intrinseci fiecărei fiinţe în parte, potrivit cu natura proprie,
caracterul, nivelul Conştiinţei (ca standard de evoluţie a fiinţei la Şcoala
Devenirii Cosmice), Trebuinţele Fundamentale şi Funcţiile active ale
Sinelui, configuraţia Ecuaţiei Existenţiale – care ia în calcul şi
fenomenele mixte, derivate din structura de personalitate, temperament,
moştenire genetică (fiziologică şi psihică) etc. (Noi am tratat aceste
aspecte în volumele deja mintite: “Psihologia Fiinţei…”, “Piramida
trebuinţelor umane fundamnetale”,

“Fundamnetele consilierii în

managementul calităţii vieţii şi condiţiei umane”).
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Este de datoria fiecăruia în parte a cunoaşte aceste forţe şi a le utiliza
constructiv, atât cele interioare (ce trebuie configurate şi dezvoltate
corespunzător), cât şi cele exterioare (spre identificarea momentului
celui mai oportun pentru îndeplinirea fiecărui act al vieţii).
Pentru că în viziunea educaţiei paideice, omul este un corăbier pe
marea devenirii. În baza destinului individual, el şi-a trasat o Călătorie
pe care trebuie să o intreprindă (este misiunea vieţii sale prezente). Pentru
aceasta, înainte de a se lansa, trebuie să fi deprins arta navigaţiei, apoi
să-şi pregătească în toate amănuntele corabia şi echipamentele şi, mai
ales, să se informeze despre stâncile, obstacolele şi vânturile care-l vor
întâmpina pe traseu. Căci toate forţele ce acţionează sinergic asupra
fiinţei umane reprezintă doar oportunităţi şi utilitătăţi, aflate dincolo de
bine şi de rău, în egală măsură a fi la fel de folositoare, pe cât de
stânjenitoare. Revine Corăbierului sarcina de a-şi pune în lucru întreaga
măiestrie şi toate cunoştinţele sale de navigaţie spre a identifica
momentul şi mişcarea potrivită de orientare a velelor, astfel încât corabia
Vieţii sale să aibă un mers lin şi armonios, dar mai ales să fie ferită de
pericolele catastrofale ale naufragiului.
Acest model de educaţie reprezintă o practică a dezvoltării
(deopotrivă doctrină spirituală, cod de norme în viaţă, tehnici şi metode
de antrenament etc) absolut personalizată, adică structurată după
anumite cadre generale (în acord cu Principiile Universale

ce

guvernează derularea sistemică a tuturor proceselor, la toate nivelele de
fiinţare şi manifestare) dar adaptată concomitent la structura – ecuaţia
existenţială – a fiecărei fiinţe manifestate sub forma unei persoane
umane istorice, la momentul/ conjunctura fiecărui act al vieţii şi la
trbuinţele/ necesităţile pe care le întâmpină fiinţa în momentul respectiv
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şi de a căror satisfacere depinde starea ei de bună dezvoltare în
continuare.
Astfel încât, educaţia paideică are misiunea de a determina cea mai
eficientă astfel de practică a dezvoltării pentru fiecare entitate umanăclient în parte, a-i oferi mai multe posibilităţi de alegere şi a-i asigura
“suportul tehnic”, sprijinul pentru implementarea şi dezvoltarea unei
vieţi personale cât mai împlinite în realitatea istorică a timpului existenţei
sale sociale.
Însă pentru reuşita acestui demers trebuie respectate şi îndeplinite
câteva criterii de bază:
1.- o viziune corectă asupra omului, care să permită cunoaşterea a
ceea ce oamenii ştiinţă progresişti (şi Psihologia fiinţei, mai nou apărută
pe scena realităţii sociale) numesc “Fenomenul Uman” (pentru că este
un proces în devenire neântreruptă) în profunzimile cât mai detaliate ale
complexităţii sale.
2.- cunoaşterea/recunoaşterea de către fiecare om în parte a misiunii
sale existenţiale, a rostului şi îndatoririlor pe care le are de îndeplinit în
această viaţă prezentă
3.- înţelegerea faptului că fiecare viaţă reprezintă doar o zi din marea
şi eterna viaţă a Fiinţei, la fel precum stadiul de om este numai o
perioadă/etapă din procesiunea Vieţii în dezvoltarea ei spre standarde
superioare şi de aceea forţele ce acţionează la un moment dat asupra
omului îşi au cauze şi ramificaţii ce depăşesc percepţiile noastre limitate
spaţial şi temporal
4.- înţelegerea fenomenului uman ca un proces de exprimare a
Sinelui (acel sâmbure de viaţă, esenţă din Esenţa Lumii) pe mai multe
planuri de vieţuire (existenţiale, deci, în primul rând, şi abia apoi
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spaţiale), concomitent: Fiziologic, Astral, Mental, Cauzal, Spiritual etc.,
pe fiecare dintre acestea fiinţa dezvoltând anumite forţe şi structuri de
autocreaţie, din acţiunea lor sinergică manifestându-se în universul social
ceea ce numim în mod obişnuit Persoana Umană, adică, în sens chiar şi
etimologic, “masca” pe care fiinţa-actor o poartă spre a-şi juca rolul la
un moment dat pe Scena transistorică a Universului.
5.- înţelegerea faptului că în momentul de faţă al evoluţiei
procesualităţii vieţii la nivelul Terrei, îi este lăsată omului libertatea şi
îndatorirea, concomitent cu responsabilitatea creării acestei măşti, cu
ajutorul căreia să fie în măsură a-şi realiza cât mai bine cele trei îndatoriri
existenţiale: să-şi împlinească destinul (rolul), să ajute semenii, şi
celelalte forme de viaţă, să se dezvolte/emancipeze pe sine (ca nivel de
fiinţare), în calitate de Elev la Şcoala Vieţii
*
Toate domeniille vieţii şi ştiinţei se guvernaeză după aceleaşi legi şi
sunt structurate conform aceloraşi formule. De aceea, a pretinde că
reuşeşte să cunoască Omul fără a-l privi în cadrul general al Cosmosului,
este, pentru o ştiinţă, echivalentul semnării actului de deces (şi aici, din
păcate putem încadra multe dintre ştiinţele disciplinare ale prezentului).
Pentru că omul este parte constitutivă a întregii Ordinii Universale şi nu
numai că nu poate fi cunoscut ca ceva distinct de Ansamblu, dar el nici
ne există decât prin, şi ca urmare a acţiunii sinergice a tuturor
componentelor acestui Întreg.
Iată de ce, pentru cunoaşterea corespunzătoare a ceea ce numim
„fenomenul uman”, orice ştiinţă – o adevărată ştiinţă – este necesar să se
raporteze la această realitate; şi, în plus, ea trebuie:
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-să identifice şi să aplice metode atât generale, cât şi
personalizate, de re-cunoaştere a fiinţelor umane
-să ia în calcul toate forţele (interne şi externe) de influenţă şi
contribuţie la crearea Personalităţii şi la manifestarea de ansamblu a
omului
-să stabilească metode universale de implementare în structurile
Psihogramei individuale (amprenta individuală şi unică a fiecărei entităţi
umane), a tuturor resurselor (aptitudini, competenţe, virtuţi, etc) necesare
optimei dezvoltări personale, care să-i permită fiecărei persoane a fi
mereu deopotrivă în armonie cu sine înseşi, cu destinul său individual,
cât şi în congruenţă deplină (pace) cu lumea exterioară, fără a supune
propriile valori individuale riscului de a fi pervertite, denaturate ori
distruse în conflinctul cu realitatea socială a locului şi momentului istoric
în care respectiva persoană îşi desfăşoară existenţa cotidiană .
Până acum toate modelele de psihologii s-au străduit să identifice
diverse părţi constituente ale psihicului uman, dar, de cele mai multe ori
au sfârşit prin a descrie – uneori cu un aer foarte savant şi cu lux de
amănunte – doar manifestările diverse ale fiinţei umane, la momente
diferite de timp.
Însă aceste manifestări sunt întocmai precum baloanele de săpun:
fluctuante, efemere, colorate, false. Da, false! Ele nu ne spun mare lucru
despre substanţa ca le-a dat naştere şi nici măcar despre factorii/
condiţiile de mediu care au favorizat/determinat apariţia/ naşterea şi
respectiv dispariţia lor.
Educaţia paideică actuală şi-a ales ca fundament Psihologia Fiinţei
(cea mai tânără dintre ştiinţele despre suflet – aşa cum ne sugerează şi
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etimologia). Psihologia Fiinţei priveşte omul ca întreg şi totodată ca parte
constituentă a marelui lanţ de cauzalităţi şi interdeterminări ce
structurează ordinea cosmică. Fiinţa umană este o creaţie continuă a
întegului Univers, rezultatul acţiunii sinergice a tuturor părţilor
constitutive ale acestuia. Astfel încât pentru a avea o imagine reală a ei,
trebuie să pornim tocmai de la cunoaşterea factorilor creatori, a forţelor
ce concură, clipă de clipă la a face posibil existenţa, şi mai mult,
manifestările sale (pe care le descriu psihologiile clasice). De aceea
Psihologia Fiinţei începe demersul de re-cunoaştere a fiinţei umane de
la ceea ce este fiinţa în sine, transcendent aspectelor specifice gradului/
nivelului de dezvoltare numit „uman”(sau regnului / stadiului etc) spre a
coborî apoi spre manifestarea fiinţei, în orice plan de evoluţie ar fi
aceasta la un moment dat şi, în cele din urmă a se preocupa de
manifestarea ei în planul fizic, de formele fenomenologice sub care se
exprimă fiinţa aici şi care, toate, concurând, dau naştere extraordinarului
(şi prea puţin înţelesului, până acum) complex numit Personalitate.
Având acest fundament psihologic, educaţia paideică, este deci, în
primul rând, Ontologie, adică ceea ce trebuie să fie: Ştiiţa despre fiinţă
şi despre existenţă.
*
Putem vedea astfel, că prin întreaga sa viziune ontologică şi activitate
de implementare/formare personală pentru viaţă, educaţia paideică
promovează imaginea unui Om Nou, atât la propriu cât şi la figurat,
pornind de la cel vechi (uneori pierdut – şi atunci trebuie ajutat să se
ragăsească mai întâi; de multe ori inexistent – şi atunci trebuie învăţat
să se inventeze de la zero) şi de la mediul său în care trăieşte la momentul
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respectiv. Nu se urmăreşte nici schimbarea mediului pentru om, nici
adaptarea omului spre a-i fi mai bine în mediul său, nici mutarea lui în
alt mediu. Tot ce se doreşte este formarea (regăsirea, reconstrucţia,
antrenarea) omului pentru sine însuşi, căci numai omul regăsit şi
împăcat în sine însuşi cu sine însuşi este un om – şi singurul valabil –
care cu adevărat poate dovedi că există şi de fiinţarea căruia se poate
bucura atât el îsuşi cât şi cei ce-l înconjoară: semenii, fiinţele, întreg
Universul. De aceea deviza educaţiei paideice este: „Să redăm Omul,
omului !”
Educaţia paideică evită să privească în urmă. Pentru ea, „omul de ieri”
nu există. Tot ceea ce contează este „omul de mâine”! „Ieri”, „Azi”,
„Mâine” nu sunt unităţi temporale, ci dimensiuni psihice, matrici pentru
manifestările de conştiinţă.
De aceea „azi” este dimensiunea spirituală (accentuăm deci, în afara
reperelor spaţio-temporale) în care fiinţa lucrează spre a se edifica pe sine
cea de mâine. Este asemeni urcuşului periculos pe panta abruptă a
muntelui: o singură privire în urmă poate deveni fatală. Astfel încât
privirea rămâne aţintită mereu înainte spre steaua-călăuză a
„portretului ideal” pe care ni l-am creat în cadrul planului de viaţă.
Veţi întreba: bine, dar în felul acesta cum putem evita obstacolele
prezentului sau capcanele/devierile ieşite în cale, dacă noi trăim mereu
în viitor?
Răspunsul este foarte simplu şi reprezintă un veritabil principiu ce
reglementează întreaga organizare şi dezvoltare a Vieţii la nivel Cosmic.
Noi oamenii, în societate, îl folosim într-un număr foarte restrâns de
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aplicaţii; de exemplu: mersul pe bicicletă, condusul auto şi uneori
planificarea afacerilor, uitând însă domeniul cel mai important – viaţa
noastră personală şi propria dezvoltare. Deabia o parte dintre practicanţii
căilor spirituale dacă îl folosesc într-o anumită măsură, în special
orientările ascetice devoţionale: ei îşi fixează modelul divinităţii, ca
structură ideală cuprinzând o serie întreagă de virtuţi pe care discipolul
se străduieşte să le întruchipeze în fiinţa sa.
Acesta este Principiul Monadei , ori al Matricii de Manifestare şi
presupune o structură dată după care se creează toate Formele, prin
prelucrarea Esenţelor, de la Macrounivers, până la Microuniversuri:
dintre care unul este Omul însuşi.
La fel precum Demiurgul, Fiinţa Umană beneficiază de libertatea şi
posibilitatea de „a se construi” pe sine, având în acest sens două
variante: să adauge la întâmplare cărămidă peste cărămidă (într-un
talmeş balmeş specific începătorilor, care – şi tocmai din acest motiv –
vor fi supuşi sprijinului, îndrumării şi modelării forţate de către
tendinţele naturii – Procesatorii dezvoltării fiinţei umane); sau are
posibilitatea, de a se manifesta precum un veritabil arhitect: să-şi traseze
mai întâi planurile în funcţie de natura şi calitatea materialelor de
construcţie, să-şi propună achiziţionarea de noi materiale necesare în
funcţie de posibilităţi şi să edifice întru totul calculat, având ca hartă
existenţială Planul propriu de Dezvoltare, Templul Fiinţei Sale
Individuale.
Fiecare zi este la fel de bună pentru a ne naşte. Dar nu fiecare poate
fi „Ziua zero”. Ziua zero este aceea în care ne-am hotărât să fim, să ne
edificăm noi pe noi înşine prin propiul efort, chiar dacă pentru aceasta
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va trebui să luptăm cu înreg Universul şi cu Dumnezeu însuşi. Fiindcă El
asta aşteaptă de la noi: Oameni, nu fiinţe adormite! (a se vedea şi
parabola biblică a luptei lui Moise cu Dumnezeu în cort.)
De aceea o altă deviză de principiu împărtăşită de educaţia paideică
este: „Omule! Ridică-te şi mergi!”
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2. Ingineria educaţiei paideice

În cele ce urmează prezentăm în sinteză factorii şi condiţiile
procesului intern privind dezvoltarea umană, transpus de noi în ecuaţii
structurale, fapt care face deopotrivă mai uşoară recunoaşterea şi
aplicarea în practică a metodelor adaptate la individualitatea unică a
fiecărei fiinţe umane, dar şi posibilitatea ca devierile şi opiniile
particulare, discordante şi de multe ori opuse (care s-au manifestat până
acum şi în pedagogie, derivând din haosul psihologiei) să fie ţinute sub
control pe viitor. Aceasta nu înseamnă, însă nici cenzura vreuneo dogme
autoritatre şi nici impunerea unei “ştiinţe” oficiale (academice) în
materie. Aşa cum înainte de a descoperi în întregime pământul şi înainte
de a se putea ridica în cosmos pentru a-l privi de sus, “ştiinţele” oficiale
ale societăţii emiteau diverse opinii (unele într-adevăr ridicole) despre
forma acestuia şi mişcările lui în spaţiu (cum ar considera astăzi un copil
din şcoala primară integritatea mintală a “academicienilor” acelor
vremuri, ne întrebăm?) tot astfel s-a întâmplat şi cu cele două ştiinţe
marcante pentru cunoaşterea şi devenirea umană: psihologia şi respectiv,
pedagogia (aplicaţia sa practică principală – şi naturală, petntru că
psihoterapia reprezintă tocmai dovada eşecului pedagogiei). Aceste
ştiinţe s-au aflat în stadiul în care era astronomia în vremurile de care
aminteam; astăzi însă a sosit momentul pentru ca , aşa cum astronomia
din filosofare despre lucruri necunoscute să devină o inginerie a
zborurilor cosmice, tot astfel şi psiho-pedagogia (pentru că de fapt
psihologia şi pedagogia sunt cele două feţe ale aceleiaşi monede) să
devină o inginerie a dezvoltării umane.
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Mai mult decât atât, considerăm că această inginerie reprezintă cheia
nu numai pentru devenirea omului ca individ, ci şi pentru alte două
procese conexe şi de o importanţă capitală pentru viitorul omenirii:
dezvoltarea durabilă a societăţii umane (deci omul ca grup social
planetar) şi respectiv reîncadrarea fiinţei umane (cu toate manifestările
civilizaţiei create) în fluxul natural al existenţai ecosistemice la nivel
planetar şi chiar cosmic. Ceea ce noi am numite educaţie paideică
reprezintă un complex de factori ştiinţifici şi tehnici, deopotrivă cu o
viziune integratoare asupra fiinţei umane şi rostului ei în univers (ceea
ce astăzi există sub forma unor fenomene disparate numite: religie,
filosofie, mistică, şitiinţă, cultură etc), ce pot fi utilizaţi în socopul
progresului social şi individual, după coordonate care elimină riscul
devierilor de la cursul echilibrat al dezvoltării vieţii ecosistemic. Altfel
spus prin intemediul acestei inginerii, atât fiinţa umană cât şi societatea
în ansamblu vor putea accelera procesul evoluţiei şi dezvoltării acestora,
în deplină simbioză cu celelalte forme de viaţă, dar mai ales cu marile
principii care coordonează progresul tuturor formelor de viaţă. În
articolul de faţă vom prezenta doar ecuaţiile ce definesc procesul natural
al dezvoltării umane, prin intermediul acestei inginerii denumite educaţie
paideică.
*
Aşa cum am văzut până aici, educaţia paideică reprezintă o structură
cadru (deci nu un sistem) menită a sprijini fiinţa umană în procesul
dezvoltării individuale. Prin dezvoltare individuală înţelegem acel proces
transpersonal de evoluţie a omului potrivit cu imperativele specifice
naturii sale proprii. Ecuaţia acestui proces de dezvoltare umană se
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prezintă sub două aspecte după cum dezvoltarea urmează calea naturală
(numită şi comună, prentru că este cel mai frecvent aplicabilă) sau calea
intensificată prin efortul personal al fiinţei umane (care renunţă la alte
aspecte ale existenţei sale, sacrificându-le în folosul unui progres
accelerat).
DU(c) = FU + IS = [S + C + Ni(1) + Ca] + [3ME + 9TF + 4DV
+ Ni(2) + Am] – modalitatea naturală
DU (i) = C + Ca + 3ME – modalitatea accelerată
În aceste ecuaţii, factorii au următoarele semnificaţii
-

(S) Sinele = reprezintă identitatea cosmică a fiinţei, practic
acel “nucelu de dumnezeire” existent la toate formele de
viaţă; el nu este momentan conştientizat de către omul
contemporan fapt care face ca acesta să nu producă
deocamdată mai multe efecte (resimţite) decât cele
exprimate prin nivelul de conştiinţă şi trebuinţele
fundamentale1

-

(C) Conştiinţa = legea, ghidul orientativ, călăuza fiinţei în
raport cu ordinea cosmică şi valorile acestei ordini; în
manifestarea fiinţei umane aceasta se exprimă în principal
(dar nu exclusiv) sub forma a ceea ce numim valori sau
imperative morale

-

Ni(1) = natura individuală în sine înseşi; este ceea ce Rogers
a numit “sinele ideal”, adică structura autentică a fiinţei

Recomandăm pentur detalii A. Burcu – Psihologia Fiinţei, Fundaţia Mercur,
2000
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umane, dar potenţială, în sensul că încă nu este manifestată
în mediul de viaţă social, forma şi gradul acestei manifestări
ţinând de toţi factorii de mediu şi de forţele modelatoare (ale
cosmosului, naturii, societăţii, organizmelor de lucru ale
fiinţei)
-

Ni(2) = natura individuală manifestată sau ceea ce Rogers a
numit “sinele real”; între Ni(1) şi Ni(2) pot să existe
diferenţe. Numai un mediu comunitar ideal ar permite
fiecărei naturi umane să se exprime în toată plenitudinea sa.
Tocmai de aceea diferenţa dintre cei doi factori reprezintă
punctul forte al indicelui de calitate a vieţii într-un anumit
mediu comunitar. Conţinutul acestei diferenţe constituie
materialul pentru ceea ce am numit Lumea de Vis2.

-

(Ca) Caracterul = “sediul virtuţilor”, puterea de pe care
fiinţa o posedă de a acţiona în conformitate cu normele
propriei conştiinţe precum şi de a da curs propriei voinţe,
propriilor decizii, prin opoziţie cu (învingând deci) alte forţe
ale tendinţelor manifestate din mediul existenţial3

-

3ME = factorul de modulare/ descriere a temei existenţiale,
a misiunii fiinţi umane în momentul istoric al vieţii
prezente4

Pentru acest concept recomandăm A. Burcu – Managementul calităţii vieţii şi
condiţiei umane: fundamentele consilierii, Mega, 2004
3
Pentru detalii privind caracterul recomandăm A. Burcu – Psihologia Fiinţei,
Fundaţia Mercur, 2000 sau Psihologia managerială, Argonaut, 2003
4
idem
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-

9TF = cele nouă trebuinţe fundamentale activate la omului
contemporan5; rerezintă factorul de reglare a calităţii şi
cantităţii de resurse ideale necesare dezvoltării fiinţei
umane; acest factor are şi rolul de catalizator şi de filtru,
totodată. El însă nu poate să împiedice abuzurile şi nici
oirentarea fiinţei spre trebuinţe false (cu aceste aspecte se
ocupă C, Ca şi Ni, în condiţiile unei educaţii
corespunzătoare a fiinţei umane)

-

4DV = coordonatele mediului comunitar în care fiinţa
umană este necesar a-şi duce existenţa pentru a procura
optimul de resurse pentru propria sa dezvoltare6

-

Am = strategia managerială adoptată pentru procurarea
resurselor; aceasta este în strânsă legătură cu toţi ceilalţi
factori ai ecuaţiei, dar în timp ce ceilalţi factori sunt relativ
ficşi/stabili (în timpul unei vieţi sociale), 4DV în schimb
oscilează permanent.

-

FU = fiinţa-în-sine, cu cele patru elemente structurante:
sinele, conştiinţa, natura individuală şi caracterul, care
creează structura internă a sistemului psihic, sau cum se mai
numeşte în limbajul deja consacrat: EU-l individual

A se vedea şi A.Burcu – Piramida trebuinţelor umane fundamentale,
Fundaţia Mercur, 2002
6
Detalii pot fi obţinute din vol. A. Burcu – Managementul calităţii vieţii şi
condiţiei umane: fundamentele consilierii, Mega, 2004
5
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-

IS = împlinirea de sine, adică acea stare existenţială
resimţită de fiinţa umană atunci când, într-un mediu dat ea
poate deopotrivă a-şi exprima plenar natura individuală
proprie (sau a speciei, în cazul celorlalte vieţuitoare)
precum şi de a obţine plenitudinea de satisfacţii prin care se
acoperă trebuinţele individuale ale fiecărei componente
interne a sistemului psihic; şi deopotrivă ale tuturor7.

Spre deosebire de toate celelalte vieţuitoare, însă, care au naturi
comune indivizilor din aceeaşi specie (ce mici difrenţieri la speciile
suprioare: câini, pisici de exemplu), în cazul fiinţei umane însă, fiecare
individ are propria sa natură, unică şi specifică, deşi în funcţie de nivelul
său evolutiv, aceasta poate avea mai multe sau mai puţine trăsături
comune cu ale altor indivizi. Din acest punct de vedere, putem afirma că
fiecare om reprezintă – în optica educaţiei paideice – o specie în sine,
având propriile sale necesităţi ce privesc dezvoltarea şi starea de bine.
De aceea, educaţia paideică înţelege sensul valorilor dintr-o viziune
unificatoare şi trans-dualistă, în sensul în care în aplicaţiile practice ea se
plasează “dincolo de bine şi de rău”, aceste concepte fiind tratate prin
raportare şi particularizare la necesităţile fiecărei fiinţe umane în parte
(desigur în cadrul mai larg al bunei dezvoltări superioare a întregii specii
şi a ecosistemului din care face parte). Altfel spus nu există lucruri rele
şi lucruri bune în sinea lor, ci numai diverse aspecte ale realităţii, utile
sau potrivnice progresului fiinţei la un moment dat în exsitenţa sa.

7

Pentru detalii recomandăm cărţile precizate la notele anterioare
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Acest fapt face ca educaţia paideică să fie totodată o educaţie a
libertăţii, înţeleasă ca un proces ce eliberează fiinţa umană deopotrivă de
forţele exterioare (ale mediului cosmic, natural, social-istoric) precum şi
de forţele interioare (propriile limite, condiţionări), ajutând-o să parcurgă
procesul evoluţiei cu minim de suferinţă şi maxim de eficienţă. Din acest
motiv educaţia paideică reprezintă un veritabil catalizator al progresului
fiinţei şi un management al dezvoltării umane.
Ca proces, educaţia paideică se adaptează fiecărei fiinţe umane în
parte, motiv pentru care omul reprezintă deopotrivă materialul didactic
şi frontul de lucru. Fiecare persoană este deţinătoarea tuturor
ingredientelor necesare progresului fiinţei, pentru că ea primeşte aportul
unei serii complexe de forţe, aparţinând mai multor dimensiuni şi nivele
de organizare a lumii vii: deopotrivă forţele modelatoare exterioare (ale
mediilor cosmice, naturale, sociale precum şi a organismelor utilizate de
fiinţa umană în dimensiunea fizică a realităţii) cât şi a forţelor interioare
(puterile Conştiinţei individuale, virtuţile Caracterului, structura naturii
individuale – care naşte cele două foţe fundamentale: atracţia şi
respingerea faţă de elementele universului existenţial, prin resursele
oferite de acestea relizându-se în fapt progresul oricărei forme de viaţă –
şi nu în ultimul rând necesităţile Sinelui, care se exprimă în exterior sub
formula Piramidei Trebuinţelor ce se manifestă ca un filtru şi catalizator
deopotrivă al resurelor din mediu).
Toate fiinţele evoluează datorită accesării resurselor din mediul lor
existenţial care este exterior acestora; este un mediu obiecitiv, ce le
înconjoară, le cuprinde şi în care trăiesc. Pentru fiinţa umană însă, mediul
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existenţial are două coordonate: una exterioară, obiectivă (care îi
reaminteşte rudenia evolutivă cu celelalte regnuri) şi o coordonată
interioară, subiectivă, ce se construieşte de către sistemul psihic al
fiecărei fiinţe umane în parte. Pe măsură ce fiinţa umană înaintează în
procesul evoluţiei sale cosmice, balanţa înclină tot mai mult în favoarea
coordonatei subiective, interne a mediului existenţial, şi în defavoarea
celei exterioare. Acest proces face ca omul să fie tot mai puţin dependent
demediul în care trăieşte ca existenţă biologic exprimată, şi tot mai mult
creator al său însuşi prin aceea că procesul evoluţiei devine conştientizat,
iar instrumentele de lucru sunt tocmai structurile sistemului psihic.
Educaţia paideică sprijină evoluţia fiinţei umane prin aceea că îi oferă
posibilitatea să intervină activ în modelarea mediului său existenţial,
utilizând cu eficienţă sporită şi potrivit unui sistem managerial adaptat
cerinţelor proprii fiecărei fiinţe, toate forţele aparţinând celor două
componente ale acestui mediu: cea exterioară şi cea internă. Datorită
acestei intervenţii active şi calculate a fiinţei asupra forţelor mediului său
existenţial, acesta se transformă dintr-o combinaţie “naturală” (în sensul
de întâmplătoare) a acestor forţe, într-un mediu al dezvoltării, optimizat
special pentru nevoile de evoluţie ale fiinţei în cauză şi armonizat cu
procesele simbiozei cosmice şi ecosistemice.
Educaţia paideică lucrează aşadar cu acest mediu al dezvoltării
individuale (Md) a cărui ecuaţie se înfăţişează după cum urmează:

Md = CN (Gn + Px) + Og + FM (c, n, s, p)
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Factorii ecuaţiei au următoarele semnificaţii, despre care se va discuta
mai jos:
 CN – cunoaşterea, cuprinzând două componente: Gnozis (gnoza,
aspectul de inteoriorizare şi conştientizare a informaţiei,
depotrivă cu trăirea plenară a fiinţei privind realităţile astfel
cunoscute; practic a cunoşte şi a trăi o realitate sunt una şi acelaşi
lucru în viziunea gnozei) şi Praxis (aplicaţia practică a
cunoaşterii, adică manifestarea fiinţei în armonie cu realităţile
astfel cunoscute)
 Og – reprezintă organismele şi mediile de lucru ale fiinţei umane
în planul fizic: organismul bio-fiziologic, organismul etericenergetic; organismul afectiv-astral şi respectiv mediul mental.
 FM – sunt forţele modelatoare manifestate asupra devenirii fiinţei
şi persoanei umane, provenind din dimenisunile: cosmică,
naturală, socială şi respectiv personală, adică cele deţinute şi
cultivate de fiinţa umană)
În această ecuaţie factorul cheie este CN (cunoaşterea), care
structurează în fapt componenta internă, subiectivă a mediului de
dezvoltare. Toate căile de evoluţie utilizate de omenire în istoria ei, s-au
bazat pe cunoştere (prezentă într-o varietate de forme), iar pe măsură ce
fiinţa umană se ridică (atât ca individ, cât şi ca specie) pe trepte suprioare
de evoluţie, CN va dobândi o pondere tot mai mare, în detrimentul
forţelor venind dinspre organisme şi dinspre mediul existenţial extern
(cosmic, natural, social).
În ecuaţia de mai sus factorul cunoştere are două ecuaţii de
prezentare:
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CN = Gn + Px – ecuaţia procesului
CN = C(univ: c, n, s) + C(de sine) + C(aplicativă) +
C(managerială) – ec. conţinutului
Sub aspectul procesului, cunoaşterea suportă deci două componente
ce se împletesc armonic: gnosis şi praxis. Ele sunt cele două feţe ale
cunoaşterii. Gnosis reprezintă informaţia prelucrată la nivel de înţelegere
şi conştientizare prin intermediul mentalului şi a conştiinţei individuale,
având ca finalitate pătrunderea fiinţei de mesajul purtat de această
informaţie (nu doar o semnificaţie raţională, ci o trăire de profundă
vibraţie în armonie cu mesajul personal purtat de acea informaţie). Praxis
reprezintă acel aspect al informaţiei care ajută fiinţa umană să procure
din mediul existenţial (care, am văzut anterior, are două laturi: una
externă şi una internă) resursele necesare precesului dezvoltării
individuale, în cantitatea şi de calitatea necesare şi optime, potrivit
cerinţelor specifice fiinţei în cauză şi fiecărui moment al procesului său
de evoluţie. De aceea sub aspectul conţinutului ecuaţia CN cuprinde
acele categorii de informaţii referitoare la univers (cosmos, natură,
societate – incluzând totul, de la ordinea cosmică şi legile ce guvernează
toate fiinţele, până la ecositemul terestru, societatea umană şi specificul
fiinţei umane), la propria fiinţă (autocunoşterea), la procesele,
mecanismele, tehnicile şi mtodele (strategiile) prin care fiinţa umană să
poată obţine resursele necesare din sferele definite de prina categorie de
informaţii.
La rândul său componenta Praxis are de asemena două tipuri de
ecuaţii:
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Px = Dm + Ds + Dt – ecuaţia conţinutului
Px = PDI + Cth + TUE – ecuaţia procesului
Ecuaţia conţinutului arată că procesul dezvoltării umane constă în
prelucrarea structurilor oferite de primele 3 organisme (bio-energetic;
afectiv-astral, şi respectiv mental), atât prin forţele specifice acestora, cât
şi prin forţele aparţinând realităţilor din mediul exterior (cosmice,
naturale, sociale) şi din mediul interior al fiinţei (S, C, Ca, Ni). Practic
cele trei organisme reprezintă terenul pe care se desfăşoară procesul
dezvoltării umane, iar operaţiunile ce se desfăşoară în aceste medii
(mental, afectiv-astral şi bio-fiziologic) reprezintă adevărate combinaţii
alchimice realizate între toate forţele mediului extern, ale mediului intern
şi ale organismelor însele. Rezultatul îl reprezintă ridicarea nivelului C,
îmbogăţirea şi fortificarea Ca cu noi virtuţi şi respectiv extinderea,
dezvoltarea şi îmbogăţirea Ni (practic fiinţa umană începe să simtă tot
mai mult unitatea naturii sale cu cea a altor fiinţe, ca un proces de trăire
intensă; ea va putea fi capabilă de stări de trăire superioară a acestei
unităţi, debutând sub forma simpatiei şi empatiei, trecând la compasiune
şi mai apoi la unificare).
Ecuaţia procesului descrie cele trei categorii de operaţiuni-cheie
necesar a fi aplicate: implementarea PDI – programului pentru dezvoltare
individuală (prin adaptarea programei generale universitare, PUn, la
necesităţile particulare ale fiecărei fiinţe umane); realizarea Catharsisului
prin aplicarea unor discipline (sau disciplinări, în sensul de tehnici, deci,
iar nu în sensul academic, de materii de studiu) specifice pentru fiecare
dintre cele trei organisme de lucru ale fiinţei şi respectiv dezvoltarea şi
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utilizarea la maxim a TUE- trinomul uman existenţial (exerciţiul,
străduinţa şi atenţia, însoţite de voinţa individuală)8.
Tot din ecuaţia de conţinut a CN rezultă rostul şi importanţa învăţării
şi conştientizării iar din ecuaţia ca proces rezultă rolul disciplinei şi
instrucţiei practic toate cele 4 elemente ale educaţiei sunt ele însele
procese utilizate de FU pentru obţinerea resurselor necesare propriei
dezvoltări; orice alte conţinuturi de CN care nu sunt necesare şi nici
măcar utile trebuie declarate ostile FU9.
*

TUE – trinomul uman existenţial poartă acest nume (dat de noi în vol
Psihologia fiinţei.Psihologia ecologică integrativă a personalităţii), întrucât se
referă la cele trei mari forţe, manifestări sau elemente, recunoscute de toate
curentele privind dezvoltarea umană de-a lungul timpului, indiferent de
civilizaţie, ca fiind adevărata măsură a fiinţei umane în lumea manifestată.
Restul proceselor: cosmice, naturale, sociale, chiar şi multe aspecte din destinul
vieţii individuale sunt procesate de alte forţe superioare şi transcendente. Dar
evoluţia individuală a fiinţei umane (şi a fiecărei fiinţe ajunse la gradul
conştienţei de sine) este o sarcină proprie, şi de acceea trebuie realizată prin forţe
proprii. Aceste trei aspecte reprezintă catalizatorii tuturor forţelor individuale
ale fiinţei, elemente care organizează şi gestionează resursele proprii acesteia
după coordonatele unui management eficient. Pe de altă parte, însă, motorul ce
dinamizează întreaga existenţă şi manifestare conştientă a fiinţei umane,
inclusiv a celor trei factori în discuţie, este voinţa indiviudală. De aceea, în
procesele privind dezvoltarea umană prin forţe proprii, voinţa va însoţi mereu
cei trei factori, creând acest paradox lingvistic: trinomul este format din patru
elemente.
9
Şi când ne gândim că educaţia oficială pune accent tocmai pe aceste conţinuturi
de cunoaştere, care urmăresc transformarea şi adaptarea fiinţei umane potrivit
cerinţelor proprii sistemului social-politic-economic-militar al epocii iestorice
în care ea a avut nefericirea de a se naşte; fiinţa umană fiind astfel denaturată,
alienată, înstrăinată de propria natură, tocmai prin faptul că este învăţată să fie
altceva decât ea înseşi, un obiect utilitar pentru nevoile – de obicei materialenergetice – ale altor grupuri sociale.
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Aşa cum am văzut, dezvoltarea umană include în ecuaţie deopotrivă
împlinirea de sine, cât şi evoluţia ca fiinţă (aşa cum se numea până acum
“evoluţia spirituală”, sau “evoluţia spiritului”). Ecuaţia DU reprezintă
procesul de dezvoltare integrală, armonică a fiinţei umane, pe toate
coordonatele existenţei sale complexe, în planul fizic. De aceea,
educaţia paideică (EP) – cea care este responsabilă de transpunerea în
practică a ecuţiei DU – va urmări o programă adresată celor patru
coordonate majore ale complexului de instrumente utilizate de fiinţa
umană în existenţa sa, şi anume:
- dimensiunea fiziologică, incluzând aspectele

de

bună

dezvoltare şi funţionare a organismului biologic, în strânsă corelaţie cu
fluxurile energetice ale materiei eterice, acea formă superioară de
“materie” numită astăzi energie şi care menţine viaţa în manifestare, aşa
cum o cunoaştem noi actualmente prin intermediul simţurilor, dar şi la
nivele deocamdată transcendente capacităţii de percepţie a acestor
simţuri;
- dimensiunea afectivă (sau astrală, după numele organismului
ce deserveşte funcţiile afective) prin intermediul căreia fiinţa umană are
posibilitatea deopotrivă să acceadă la forme de energie superioară (prin
cultivarea anumitor tipuri de arte – aceasta fiind în fapt misiunea de bază
a artei – şi realizarea proceselor contemplative, adică de punere în
vibraţie armonică a sufletului propriu cu dimensiuni superioare ale
existenţei cosmice, din care derivă energia necesară evoluţiei) precum şi
să cultive ceea ce numim în mod comun virtute, adică puterea internă a
fiinţei, prin care reuşeşte să-şi impună voinţa asupra altor forţe ale
mediului (indiferent că acestea acţionează din exterior, sau din interiorul
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structurilor componente ale personalităţii umane), forţe care în mod
tradiţional au fost denumite tendinţe şi grupate în funcţie de specificul
lor (şi tratamentul aplicabil) în cele 5 categorii prezentate de noi în vol.
“Psihologia Fiinţei”
- dimensiunea mentală incluzând aici nu numai procesele de
cogniţie obişnuită (raţiunea) ci în special prelucrarea mediului mental, în
vederea organizării esenţei acestuia la un nivel superior, proces care s-a
numit în mod tradiţional “puterea minţii”. Prin exerciţii speciale, bazate
pe metode clasice şi moderne de concentrare, meditaţie, vizualizare,
fiinţa umană va putea să utilizeze forţele mentale proprii în vederea
modelării de realităţi. Ne reamintim că la baza fiecărui relităţi stă o
matrice-gând, o ecuaţie care o defineşte şi îi asigură existenţa şi
funcţionarea; forţele care structurează realităţile (cel puţin la nivelul
accesibil fiinţei umane – adică cele în mijlocul cărora îşi duce existenţa
) pot fi prelucrate şi transformate prin puterea mentalului. Imaginaţia,
vizualizarea, meditaţia cu obiect sunt procesele de prelucrare;
concentrarea şi meditaţia fără obiect sunt metode de întărire, cultivare,
sporire a forţelor mentale proprii. Aceste forţe vor fi utilizarte şi în scopul
învingerii tendinţelor (pentru că tendinţele se manifestă nu numai prin
aspectul astral, ci în spatele lor stă de fiecare dată o matrice gând; deci
adevărata bătălie cu acestea, chiar dacă are urmări în planul astral, începe
şi se duce în special la nivel mental)
- dimensiunea spirituală numită şi cauzală şi care priveşte
evoluţia propriu-zisă a fiinţei prin ridicarea nivelului conştiinţei
individuale (numele venind de la evoluţia spiritului, sau fiinţei-în-sine,
care după cum ştim din volumul amintit, este numai nucleul a ceea ce
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percepem ca om în lume; restul sunt medii, vehicule, instrumente pe care
fiinţa le are la dispoziţie în vederea misiunii sale întreite în această lume
şi în univers). Dimensiunea spirituală a educaţiei paideice nu trebuie
confundată cu religia; ea cuprinde ca nucleu starea de conştiinţă a
sacrului, care presupune conectarea întregii fiinţe la ordinea cosmică şi
vibraţia în armonie cu aceasta. Formele sub care se exprimă în realitatea
exterioară, socială sunt individualizate potrivit necesităţilor de
dezvoltare personală ale fiecăriu fiinţe în parte. Unii vor avea nevoie de
ritualuri pentru a se menţine în legătură cu dimensiunile transcendente şi
a-şi păstra conştiinţa trează (după o exprimare din şcolile antice ale
evoluţiei umane); alţii vor adopta programe mai mult sau mai puţin
complexe, (numite în vechime saddhana, practica spirituală) prin care să
parcurgă procesul de ridicare a nivelului propriei conştiinţe (a se vedea
şi modelele călugărilor din antichitatea orientală sau a evului mediu
occidental, precum şi asceţii); alţii se vor orienta spre utilizarea chiar a
evenimentelor din viaţa de zi cu zi în societate (prin caritate, sacrificiu
de sine, acţiuni de ajutorare şi sprijin a altor fiinţe – sau chiar prin
controlul fiecărui gest, cuvânt sau gând realizat în cele 24 de ore ale zilei,
inclusiv controlul somnului) fără a-şi construi medii, ritualuri sau
programe speciale în acest sens.
Din aceste donsiderente ecuaţia educaţiei paideice ca proces va avea
următoarea formulă:
EP = DU + [O(f+e) + Oa + Om] + CN + Ovi sau în detaliu:
EP = [S + C + Ni(1) + Ca] + [3ME + 9TF + 4DV + Ni(2) +
Am] + [O(f+e) + Oa + Om] + CN + Ovi +Md
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Unde O(…) sunt cele 4 organisme (mediul cauzal fiind inclus în
factorul C (conştiinţa), CN reprezintă conţinutul de cunoaştere în dublu
sens: cea necesară evoluţiei ca fiinţă (deci cunoaşterea locului şi rostului
în univers, a proceselor vieţii, cosmosului, naturii, în vederea realizării
propriului program de dezvoltare precum şi a sprijinirii celorlalte fiinţe
în dezvoltarea lor – aspecte incluse de fapt în alţi factori ai ecuaţiei; întrun cuvânt, cunoaşterea necesară actualizării tuturor factorilor ecuaţiei –
aşa cum s-a arătat anterior) şi cea necesară existenţei în această lume,
adică actualizării factorului Am, necesar obţinerii resurselor dezvoltării
şi realizării IS (împlinirii de sine). (Ovi) reprezintă organizarea vieţii
individuale, adică “amenajarea” existenţei în această lume în vederea
atingerii obiectivelor propuse (evoluţia individuală, împlinirea de sine,
participarea la anumite realităţi ale acestei lumi: familie, organizaţii,
profesiuni, etc)
Pe baza acestei ecuaţii se realizează programa universală a dezvoltării
(programa

Universităţii) şi

se

particularizează în funcţie

de

individualitatea fiecărei fiinţe umane (şi de alţi factori cum ar fi vârsta,
puterile proprii, specificul naturii individuale, organizarea vieţii la un
moment dat, opţiunile de lucru sau de existenţă etc).

Nucleul Programei Universitare indiviudalizate (programa/
programul pentru dezvoltare individuală - PDI) îl reprezintă Mediul
dezvoltării individuale (Md), ce se va compune dintr-o multitudine de
realităţi (specifice vieţii individuale a fiecărei persoane, conform
factorilor ecuaţiei DU) dar va mai ţine cont şi de anumite instrumente
de lucru, dintre care de o importanţă majoră sunt raporturile cu celelalte
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regnuri şi membri acestora. Există două categorii de fiinţe şi ecosisteme
utile dezvoltării umane. Unele pe care le numim elemente personale,
pentru că sunt legate intim de natura individuală, destinul şi întreaga
personalitate (protrivit ecuaţiei sale) a unui anumte fiinţe umane. Alte
elemente însă vor fi numite elemente universale, pentru că, deşi nu sunt
legate de personalitatea unui om anume, ele produc efecte benefice
dezvoltării umane, pentru fiecare individ în parte. De exemplu, cuiva sar putea chiar să-i displacă o anumită culoare, un mineral, o plantă,
animal, sau pur şi simplu să-l lase rece (să nu resimtă vreo legătură); dar
forţa acestor elemente să fie utilă în procesul dezvoltării, la un moment
dat sau altul. De regulă elementele personale au un loc stabil în mediul
de dezvoltare construit, pe când celelalte sunt pasagere, ocupând diverse
poziţii la anumite momente şi pentru anumite perioade, în funcţie de
necesităţişi conjuncturi. (O comparaţie edificatoare ar fi şi aceasta:
maimuţele sau găinile folosesc o scară în special din plăcere, pentru că
ţine de natura lor faptul de a sta cocoţate; pe când un om sau un câine o
folosesc în principal din necesitate, pentru a urca, şi numai prin excepţie
pentru a sta “cocoţaţi”).
*
Scopul final al educaţiei paideice în modulul fundamental (acesta
fiind nu numai cel de bază, dar, din punctul de vedere al fiinţei umane,
singurul esenţial, celelalte două module – modulul special, de
aprofundare a anumitor domenii, şi modulul profesional – privind mai
mult implicarea omului în comunitate şi numai indirect propria
dezvoltare; de aceea nu ne oprim aici asupra lor) este realizarea de către
fiecare student în parte a trei aspecte (care pot fi privite şi ca paşi, nu
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neaparat în ordine secvenţială, pentru că practic primul şi al doilea se
realizează în marea parte a lor, aproape deodată):


Programa Universitară Personalizată (ceea ce implică şi
cumularea cunoştinţelor teoretice şi a competenţelor practice
pentru implementare: de ex tehnici de meditaţie, exerciţii
fiziologice etc). Programa este în fapt un program de dezvoltare
pe toată durata vieţii, care începe cu cunoaşterea de sine
(psihograma, ecuaţia Personalităţii) şi apoi determinarea
factorilor ecuaţiei DU, iar în final determinarea tuturor
factorilor ecuaţiei EP personalizate. Acest proces durează
diferit de la un student la altul şi depinde de efortul depus de
fiecare. Practic putem spune că la Universitatea Paideică există
Programa Universitară Generală (ecuaţia EP) şi Programa
Personalizată (EP adaptată la fiecare student, la care se adaugă
Md – a se vedea şi mai jos)



Mediul Dezvoltării Individuale (Md), care include două
categorii de elemente:
- Elemente personalizate, recunoscute prin realizarea
Psihogrami personale10
- Elemente universale, o parte fiind deja în bagajul de
cunoştinţe transmis din vechime, altele ce de vor
descoperi ca urmare a cercetărilor viitoare

10

Petntru detalii privind psihograma ca isntrument utilizat în procedurile de
cunoaştere a fiinţei umane, recomadăm volumul nostru Managementul calităţii
vieţii şi condiţiei umane: fundamentele consilierii, Mega, 2004
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 Implementarea şi managementul Programei Personalizate,
adică actualizarea factorilor ecuaţiei EP personalizate,
utilizând elementele şi structura Mediului Dezvoltării
Individuale
Sub aspectul unui algoritm logic, paşii metodologiei generale a
educaţiei universitare paideice ar putea fi sintetizaţi şi astfel:
I. Cunoaşterea de sine (Psihograma) şi cunoaşterea fundamentală a
mediului existenţial (cosmic, natural, social)
II. Determinarea factorilor individuali ai ecuaţiei
EP = [S + C + Ni(1) + Ca] + [3ME + 9TF + 4DV + Ni(2) +
Am] + [O(f+e) + Oa + Om] + CN + Ovi
III. Realizarea Programei Universitare Individualizate (care se
mai numeşte şi Programul pentru Dezvoltare Individuală – PDI),
ţinând cont în afară de elementele de la punctele anterioare, şi de
alţi factori din mediul existenţial, sau de anumite opţiuni ale
studentului/fiinţa umană (de ex. pentru familie, carieră, viaţă
ascetică etc) ce vor influenţa atât asupra conţinutului programei,
cât şi a proiectării strategiei de implementare. PDI urmăreşte
actualizarea tuturor factorilor ecuaţiei EP; aceasta este regula
generală a programei universitare. Prin excepţie, la cei ce
urmăresc în principal o evoluţie sprirituală intensivă, anumiţi
factori vor fi “sacrificaţi”, în beneficiul celor vizaţi în acest sens
(C, Ca), practic persoana renunţând la realizarea împlinirii de
sine în această lume. Astfel ecuaţia va fi următoarea:
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PDI = DU + Og + CN + Ovi + FM (c+n+s+i)
IV. Proiectarea (individualizarea) Mediului pentru Dezvoltare
Individuală (Md), ţinând cont deopotrivă de cele două categorii
de elemente constituente arătate, precum şi de factorii de mediu
precizaţi la punctul anterior şi apoi completarea ecuaţiei, care va
avea acum forma finală (unde FM sunt forţele modelatoare
aparţinând celor patru dimensiuni ale realităţii: cosos, natură,
societate şi individualitatea fiinţei umane în cauză):
PDI = PUn+ FM = DU + Og + CN + Ovi + Md + FM
(c+n+s+i)
V. Implementarea şi managementul PDI şi Md. Practic
programa universitară personalizată, sau PDI, va fi aplicat tot
restul vieţii; pe parcurs va necesita adaptări, şi transformări, în
funcţie de conjuncturi şi de evoluţia personală a studentului. La
fel şi Md va suferi transformări în acest sens.
În sinteză, putem spune că educaţia paideică lucrează cu
următoarele definiţii şi ecuaţii de lucru:


EP = DU + Og + CN + Ovi – educaţia paideică în calitate de concept



PUn =EP + Md = (DU + Og + CN + Ovi ) + Md – EP aplicată,
ca procedură/programă universitară



PDI = PUn + FM (c+n+s+i) = EP + Md + FM (c+n+s+i) = (DU
+ Og + CN + Ovi ) + Md + FM (c+n+s+i) – programul pentru
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dezvoltare individuală, reprezentând programa universitară a
educaţiei paideice adaptată la specificul unei anumite fiinţe
umane,
În ecuaţia desfăşurată necesară proiectării, avem următoarea desfăşurare
de factori:
PDI = [S + C + Ni(1) + Ca] + [3ME + 9TF + 4DV + Ni(2) + Am]
+ [O(f+e) + Oa + Om] + CN + Ovi + Md + FM (c+n+s+i)
Factorii tuturor acestor ecuaţii trebuie priviţi în devenire continuă; ei
sunt statici numai în formă, în locul pe care îl au în ecuaţii. În ceea ce
priveşte conţinutul intern, aceşti factori se vor schimba permanent în
funcţie de nevoile de dezvoltare a fiinţei aplicante.
Putem defini în acest context educaţia paideică drept acel model de
educaţie care permite fiecărei fiinţe umane să dobândească deopotrivă
cunoştinţele, competenţele şi sprijinul (sub forma mentoratului)
necesare pentru a-şi proiecta propria porgramă universitară (care
include mediul dezvoltării individuale), pentru ca pe baza acesteia şi
beneficiind de selecţia forţelor (şi conjuncturilor) mediului existenţial,
să fie în măsură a proiecta, implementa şi actualiza mereu propriul
program de dezvoltare ca fiinţă.
O distincţie esenţială între educaţia paideică şi cea clasică o
reprezintă faptul că prima include cunoştinţele şi competenţele practicate
de cealaltă, dar în plus oferă deopotrivă o altă viziune, integrală asupra
acestor cunoştinţe; apoi alte cunoştinţe şi parctici pentru dezvoltarea
fiinţei umane, pornind de la disciplinarea şi purificarea celor trei medii
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(organisme – care sunt practic principalele instrumente sau vehicole puse
la dispoziţia fiinţei umane pentru evoluţie) şi mergând până la realizarea
unui program special pentru dezvoltare, adaptat la necesităţile istorice
(de timp, loc, conjuncturi sociale şi transformări) ale fiecărui student:
faptul că doreşte să îmbine existenţa socială a FU cu practica dezvoltării
sale ca fiinţă. În funcţie de propria sa alegere, studentual are la dispoziţie
două mari sisteme (sau combinaţii între acestea):
 Sistemul practicii intensive pentru dezvoltare, având la bază
ecuaţia restrânsă a EP; faţă de ecuaţia generală, acest sistem nu cuprinde
factorii care vizează realizarea IS şi utilizarea forţelor modelatoare
sociale, adică sunt excluşi următorii factori: 4DV, Am, Ni(2), FM(soc)
 Sistemul universal (sistemul-cadru) care combină existenţa
socială cu practica dezvoltării fiinţei umane, având la bază ecuaţia
universală a EP aplicate, care include pe lângă factorii programei
universitare şi forţele modelatoare, şi care se concretizează în ceea ce
numim Programul Dezvoltării Individuale, după ecuaţia:
PDI = PUn (EP aplicată) + FM (c+n+s+i) = DU + Og + Ovi + Md
+ CN + FM
În opinia noastră, în etapa actuală a fiinţelor umane din societate, nu
putem considera nici unul dintre sisteme ca fiind general în raport cu
celălalt. Mai mult chiar, datorită factorilor complecşi ai existenţei
sociale, precum şi ai destinelor fiecărei fiinţe umane în parte, credem că
studenţii vor fi determinaţi (cei mai mulţi) să realizeze reţete combinate
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între cele două sisteme (care implică şi moduri de viaţă diferite) pe care
le vor varia pe parcurs, înspre una dintre extreme sau înspre cealaltă.
Practic cele două sisteme reprezintă polii între care fiinţa umană îşi va
modula permanent programul dezvoltării individuale.
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