ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL ŞI MANAGEMENTUL
CALITĂŢII VIEŢII
(de Aurelian Burcu)
Omul şi muntele se aseamănă, dar cu deosebirea că
prin munţii săi pământul încearcă să se ridice la cer,
pe când prin oameni, cerul coboară pe pământ.
William Shakespeare

1. Aspecte introductive
Toate sistemele vii, inclusiv omul, există şi evoluează datorită
schimburilor permanente şi specifice cu mediul înconjurător. Prin
mediu înconjurător definim complexitatea de forţe care aparţin
următoarelor dimensiuni: cosmos, natură-ecosistem (incluzând în
afară de fiinţele vii factorii abiotici: energii, materie, procese etc),
societate (societatea sau biosul, prin aceasta înţelegând deopotrivă
societatea formată din membrii aceleiaşi specii, cât şi cea compusă din
convieţuirea simbiotică a membrilor mai multor specii). În acest sens
vom folosi pentru ultimul tip de societate conceptul de comunitate.
Prin conceptul de schimburi specifice înţelegem transferurile între
specii şi mediul abiotic, precum şi între membrii diverselor specii,
potrivit cu necesităţile particulare derivate din compelxitatea şi gradul
de evoluţie al fiecărei specii.
Obiectul transferurilor (schimburilor) între fiinţe îl constituie
resursele, adică acele esenţe (substanţe, conţinuturi) prin care sunt
satisfăcute trebuinţele naturale, conform regulilor grilei piramidale.
În conceptul universal de resurse includem deopotrivă suporturile
materiale şi energetice, cât şi conţinuturile acestor suporturi. Desigur


Pentru detalii recomandăm a se vedea A. Burcu Piramida trebuinţelor umane
fundamentale, Fundaţia Mercur, 2002
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deocamdată este destul de dificil pentru “instrumentele” de măsură ale
ştiinţei oficiale să înregistreze (opereze) diferenţa dintre (de ex.)
suportul astral al unui sentiment şi conţinutul afectiv (de afectivitate)
al acestuia, sau dintre substanţa mentală purtătoare a unui gând şi
gradul/nivelul (amplitudinea) de evoluţie (“morală”, cauzală sau pur
şi simplu “intelectuală”) a lui. Motivul se datorează şi faptului că
obiectul investigaţiei ţine de nivele superioare de organizare a
realităţii, pe când instrumentele tehnologice de măsură de care dispune
omenirea în prezent aparţin dimensiunii materiei fizice şi celei
energetice.
Toate fiinţele reprezintă sisteme deschise, adică având deopotrivă
necesităţi de a dărui, cât şi de a primi resurse. Atât specificul
resurselor, cât şi modalităţile sub care se realizează cele două acte
definitorii ale schimbului (primirea şi dăruirea) ţin de doi factori
determinanţi şi concomitenţi:
 necesităţile interne ale fiinţei (în funcţie de specie, grad
de individualizare, nivel de evoluţie, trebuinţele
personale etc)
 necesităţile extene ale ecosistemului
Prin legile naturale care gestionează progresul general în lumea
vie, aceste necesităţi se află totdeauna în echilibru. Dacă am privi
natura ca o vastă scenă, am putea observa că există un regizor (sau un
întreg aparat regizoral) care ştie când, pe cine, unde, cum, cu ce (şi aşa
mai departe) să trimită pe scenă pentru ca piesa să decurgă în mod
corespunzător, după cerinţele progresului şi dezvoltării continue
(aspect dealtfel recunoscut şi aplicat de toate marile civilizaţii ale
omenirii, mai puţin cea tehnologică actuală). Acest principiu este pe
deplin valabil atât în lumea naturii (şi a universului, desigur, dar nu
face obiectul studiului nostru), cât şi în societatea umană şi satisface
necesitatea universală privind dezvoltare plenară a speciilor şi
fiinţelor.
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În baza acestui principiu şi cu aplicare la societatea umană, vom
înţelege că rolurile şi actorii sociali sunt astfel aleşi încât fiecare fiinţă
umană să poată beneficia de optimul de resurse necesare bunei sale
evoluţii (dezvoltări individuale), sens şi motiv pentru care, per
ansamblu, întreaga regie socială să îndeplinească deopotrivă
următoarele funcţiuni:
 să permită existenţa necesarului de resurse pentru
fiecare fiinţă umană, potrivit cerinţelor sale
particulare de bună dezvoltare, atât ca persoană cât şi
ca fiinţă (adică să poată îndeplini misiunea sa
existenţială proprie condiţiei sale umane)
 să realizeze schimbul (transferul) corespunzător
(optim) între producători şi consumatorii de resurse
 să gestioneze resursele în acord cu principiile
progresului (ex. motivaţia persoanei umane de a face
se poate naşte fie din satisfacerea unei anumite
trebuinţe şi astfel deschiderea perspectivei spre
accesarea celei superioare, fie din lipsa satisfacerii,
prin efortul de a realiza acest lucru)
Pentru ca o anumită fiinţă să “intre în joc”, adică să participe la
procesele dezvoltării (progresului universal), are nevoie de motivaţii.
Motivaţiile determină/nasc scopuri, iar scopurile produc (concep)
mijloace. Mijloacele accesează resursele, iar acestea duc la
satisfacerea trebuinţelor.
La nivelul majorităţii speciilor, procesul evoluţiei (motivarea) se
realizează prin intermediul forţelor interne inconştiente (instinctuale)
coordonate de ceea ce noi am numit Modelatorii Evoluţiei, sau în
vechil limbaj, spiritul speciei. În specia umană motivaţiile devin


Am preferat noţiunea plurală de Modelatori ai Evoluţiei, întrucât este vorba de o
serie întreagă de forţe (şi fiinţe) care veghează şi acţionează din alte dimensiuni
transcendente lumii materiale, pentru ca fiecare specie să evolueze potrivit cu
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conştiente, adică dobândesc statul de scopuri propriu-zise iar la un
rang superior idealuri. La celelalte specii mobilurile motivaţionale
sunt suficiente (lor li se adaugă de fapt un complex de forţe străine
acestora, care acţionează dintr-o altă dimensiune, dar pe care fiinţle la
aceste nivele le resimt ca şi cum ar veni din interiorul lor; sub o altă
formulă de exprimare des uzitată în secolul XIX am putea spune că în
fiinţă acţionează spiritul speciei).
În cazul omului, însă, mobilul principal al progresului îl constituie
o combinaţie de factori mai amplă: cee ce noi am numit Împlinirea de
Sine şi care presupune ca modalitate de realizare următoarea ecuaţie
ce va fi explicitată mai jos: IS = 3 ME + 9TF + 4 DV + Ni + Am
Împlinirea de sine reprezintă o stare superioară de vibraţie a
Conştiinţei în armonie cu Ordinea Universală si ea se realizează
numai atunci când fiinţa umană îşi îndeplineşte sarcinile/misiunile
existenţiale asumându-şi rolul ce l-a primit în marea regie a vieţii şi
conştientizându-şi rostul ca parte într-o piesă deopotrivă socială şi
cosmică, ce trebuie jucată. Totodată, având o structură psihică
devenită complexă prin mecanismele evoluţiei socio-istorice, omul
actual are nevoie de o varietate întreagă de satisfacţii, pentru fiecare
dintre ungherele sufletului său. De aceea împlinirea de sine
presupune plenitudinea de satisfacţii prin care se acoperă
trebuinţele individuale ale fiecărei componente interne a psihicului
uman; şi deopotrivă ale tuturor.
În ecuaţia dată, factorii arătaţi au următoarele semnificaţii:
- (3ME) este factorul definitoriu pentru misiunea existenţială
potrivit condiţiei sale specific umane. Omul contemporan are în
această lume o întreită îndatorire: 1. de a se perfecţiona pe sine dând
curs dezideratului evoluţiei cosmice a tuturor formelor de viaţă; 2. de
necesităţile optime deopotrivă ale naturii acelei specii cât şi ale ecosisteului din care
face parte integrantă.
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a sprijini celelalte fiinţe (din regnul uman sau alte regnuri)
coparticipante la simbioza planetară, în procesele propriei lor
dezvoltări şi 3. de a juca rolul scenic primit în această lume, în
realitatea socială, prin programul destinului indiviudal şi cu sprijinul
forţelor divine.
- (Ni) reprezintă natura individuală a fiinţei umane, adică acea
structură internă a sistemului psihic ce conţine toate elementele
particulare şi definitorii pentru identitatea individuală a unei anumite
fiinţe. Dând curs în mediul exterior naturii sale individuale, fiinţa
umană se simte nu numai autentic liberă, ci plenar actualizată, sau cum
am spune mai simplu: împlinită. În esenţă pentru oricare dintre fiinţele
vii, indiferent de specie, împlinirea condiţiei lor existenţiale se
realizează prin exprimarea plenară în mediu a naturii individuale;
numai pentru om însă împlinirea acestei condiţii ţine, aşa cum am
văzut şi de realizarea conştientă a unei anumite misiuni existenţiale.
- (9TF) indică cele 9 categorii de trebuinţe fundamentale activate
(din totalul de 12) ale grilei piramidale Maslow-Delphy: 1-fiziologice,
2-de siguranţă, 3-ambientale, 4-sociale, 5-de cunoaştere, 6-de
valorizare personală, 7-de creaţie, 8-de identitate personală şi
respectiv 9-spirituale. Grila piramidală a trebuinţelor fundamentale
acţionează în fapt ca un catalizator şi totodată filtru al resurselor
necesare unei anumite fiinţe, la un moment dat şi în fiecare moment al
existenţei sale.
- (Am) adaptarea al mediu, este factorul managerial care garantează
accesul la resursele necesare prin deprinderea şi adoptarea
modalităţilor/ strategiilor celor mai eficiente de existenţă în limitele
unei realităţi anume la un moment dat (practic un mediu existenţial) şi
de “vânătoare” a resurselor (găsirea modalităţilor de acces spre aceste
resurse, prin multitudinea de obstacole, de blocaje etc). (Am) este
factorul de navigaţie, de management eficient.
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- 4DV reprezintă cele 4 dimensiuni ale vieţii fiinţei umane în lume.
Omul contemporan este o fiinţă de o deosebită complexitate; pentru
creştere şi dezvoltare (ca fiinţă şi ca persoană) el are nevoie de o
multitudine de resurse, care trebuie să fie specifice (adaptate) nu
numai cantitativ, ci şi calitativ, adică să provină din anumite
dimensiuni ale existenţei. Aceste 4 mari dimensiuni sunt următoarele:
a) viaţa materială: - cuprinzând raporturile şi acţiunile fiinţei umane
ce tind spre actualizarea trebuinţelor primare, în special (cele fiziologice,
de siguranţă şi ambientale), precum şi cele ce depăşesc strict aceste nevoi,
urcând şi spre altele, superioare, dar păstrând, cu toate acestea o legătură
fermă cu ceea ce numim în mod comun: materie, energie, resorturi
fiziologice. Astfel, aici vor fi incluse capitolele vieţii vizând, spre
exemplu achiziţiile de bunuri (case, maşini, instrumente, obiecte etc.);
investiţiile; afacerile; profesiunea şi locul de muncă; tot ceea ce ţine de
avere şi proprietate, de folosinţa şi utilizarea „energiei”, în sensul ei
generic: acela de resursă exterioară care întreţine, perpetuează şi
îmbunătăţeşte existenţa individului, a grupurilor (popoare, triburi,
formaţiuni de interese etc.) sau speciilor.
b) viaţa socială: - cuprinde toate aspectele prin care omul se
raportează la mediul în care trăieşte, precum şi la fiinţele conlocuitoare
ale acestuia. Vizează în special satisfacerea Trebuinţelor de pe nivele
4,5 şi 6, adică acelea de sociabilitate, comuniune, de a dărui şi primi
afecţiune, de integrare şi apartenenţă, de comunicare, de investigare,
descoperire şi cunoaştere, de libertate şi orizont, de valorizare proprie
şi demnitate/ stimă de sine, de statut şi valoare socială etc.
Desigur vor fi incluse aici, deci, acele capitole ale vieţii unei
persoane ce se referă la raporturile de filiaţie şi rudenie, raporturile de
cuplu şi familie, raporturile de muncă, cele de grup; cele ce ţin de
conjuncturi şi cerinţe sociale (profesiuni şi demnităţi publice, războaie ori
conflicte, schimburi culturale, manifestări de orice natură publică etc.).
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Tot la capitalul vieţii sociale se încadrează şi opiniile, credinţele,
optica individuală asupra vieţii, curentele, doctrinele, ritualurile şi
practicile (nu doar religioase) pe care persoana umană le împărtăşeşte,
indiferent că le exteriorizează/ manifestă public într-o măsură mai
mare ori mai mică.
c) viaţa privată: - cuprinde toate aspectele (trăiri, gânduri, acţiuni,
fenomene, intreprinderi etc.) prin care fiinţa umană se raportează la
sine înseşi, spre a se descoperi şi cunoaşte, spre a găsi adevărata sa
identitate şi măsură, precum şi locul şi rostul său în univers, deopotrivă
cu sensul întregii Existenţe, a tot ceea ce întâlneşte în viaţa sa.
La acest capitol întâlnim toate frământările omului în căutarea
rosturilor existente universale şi, în cadrul acesteia, a celei personale.
Căci cea mai mare trebuinţă a fiinţei umane actuale este aceea de
a avea o „axis mundi”, o ordine a cosmosului propriu organizată după
principii care să-i permită deopotrivă atingerea unei stări de bine atât
în interiorul acestui cosmos personal, cât şi atunci când iese şi îl
raportează pe acesta la o Ordine mai mare – societate, natură, spirit la Cosmosul ce cuprinde în sine totul.
d) viaţa spirituală: - reflectă raporturile fiinţei umane cu sensurile
profunde ale realităţii prezente, cu ceea ce stă în spatele lucrurilor şi
face posibilă existenţa şi manifestarea a toate câte sunt: Marea Fiinţă,
indiferent cum ar fi ea denumită într-un limbaj sau altul (Fiinţa Primă,
Zeus, Dumnezeu, Allah, Isis etc.). Pentru că limbajul nu ne poate
spune nimic despre Aceasta; el nu poate decât să îndrepte privirea
sufletului uman spre a o percepe singur, întocmai precum degetul ce
arată spre lună serveşte doar ca indicator, fără a comunica ceva despre
obiectul arătat.
Raportul cu Marea Fiinţă se trăieşte de către fiecare făptură umană în
profunzimea cea mai adâncă a sufletului său şi se experimentează clipă
de clipă în multitudinea realităţilor ce o înconjoară. Căci fiecare lucru,
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fiecare formă de viaţă particulară, fiecare fiinţă este în întregime pătrunsă
de Fiinţa Fiinţelor.

2. Noţiuni centrale şi aspecte definitorii privind calitatea vieţii
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), calitatea vieţii
depinde de: calitatea mediului înconjurător (CMI), de calitatea
mediului comunitar (CMC) şi de respectarea tuturor cerinţelor
definitorii pentru condiţia umană (CU).. (Prescurtările ne aparţin
fiind utile în continuare)
Dar să vedem, pe rând, fiecare dintre aceste concepte ce câmp de
acoperire şi semnificaţii poate cuprinde.
Calitatea reprezintă caracterul unui lucru prin care acesta satisface
în mod specific şi adaptat cerinţele absolut particulare ale
utilizatorului.
Viaţa este totalitatea necesităţilor şi cerinţelor ce trebuie îndeplinite
pentru ca natura individuală a unei anumite fiinţe să se poată exprima
plenar în mediul său specific de existenţă conform condiţiei cosmice
şi ecologice proprii acelei specii. Am văzut însă că pentru fiinţa
umană, exprimarea plenară a naturii sale individuale se realizează
printr-un proces mult mai complex decât cel întâlnit la celelalte specii,
proces ce presupune intervenţia unei serii întregi de factori şi condiţii,
toate acestea incluse în noţiunea fundamentală a împlinirii de sine.
Condiţia umană. Condiţia umană reprezintă manifestarea plenară
a fiinţei umane (FU) în cadrul societăţii şi totodată satisfacerea
integrală a statutului de fiinţă cosmică, natural-ecologică (şi
biologică), individual-unică, socială, cultural-istorică. Aşadar condiţia
umană reprezintă, chiar statutul de fiinţă cu atributele de mai sus,
indiferent că este sau nu recunoscut şi respectat de către societate la
un moment dat istoric. Condiţia umană este un dat de la natură, faţă de
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care societatea poate avea numai două atitudini: nerecunoaştera ei
(ceea ce s-a întâmplat cel mai adesea în istorie, pentru diverse categorii
sociale) şi respectiv recunoaşterea, respectarea şi sprijinirea exprimării
plenare de către fiinţa umană a condiţiei sale natural-existenţiale*.
Calitatea vieţii, în aceste condiţii, reprezintă aptitudinea unui
mediu existenţial de a oferi unei fiinţe posibilitatea realizării împlinirii
de sine.
Pentru fiinţa umană însă acest concept suportă două conotaţii,
derivate din specificul aparte al acesteia. Spre deosebire de
reprezentanţii tuturor celorlalte specii care depind fundamental în
existenţa lor de mediul de existenţă extern şi de resursele acestuia,
fiinţa umană în schimb, pe parcursul evoluţiei sale dobândeşte grade
tot mai înalte de emancipare de sub tutela factorilor externi. Prin
condiţia sa cosmică – aceea ce creator de realităţi – fiinţa umană
participă la două procese concomitente de transformare a mediului
existenţial: primul vizează modificările realizate asupra şi în mediul
exterior, iar cel de-al doilea posibilitatea ca fiinţa umană să edifice un
alt tip de mediu, de data aceasta itnerior, în realitatea sa subiectivă,
aparţinătoare propriului sistem psihic. În felul acesta omul descoperă
misiunea sa de bază specifică propriei condiţii: aceea de a deveni
propriul său creator, adică, altfel exprimat, de a participa activ,
conţtient prin forţe prorii la modelarea devenirii individuale, în acord
cu procesle evoluţiei vieţii la nivel cosmic. Iată de ce, pe măsură ce
fiinţa umană (atât ca individ, cât şi ca specie) urcă pe trepte tot mai
înalte ale dezvoltării, dependenţa sa de mediul extern şi de resursele
acestuia se reduce progresiv, necesarul existenţial în materie fiind
acoperit de realităţile pe care fiinţa umană le structurează în interiorul
ei şi de resursele ce astfel reuşeşte a le produce ea înseşi în aceste
realităţi interioare.
Pentru detalii recompadăm a se vedea şi A. Burcu Fundamentele consilierii în
managementul calităţii vieţii şi condiţiei umane, Ed Mega, 2004
*
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Iată de ce vom observa că având două medii existenţiale
complementare din care poate obţine resursele necesare progresului ca
fiinţă, şi cum nici una dintre acestea nu poate fi exclusiv la stadiul
actual al dezvoltării speciei umane, rezultă că indicele împlinirii de
sine, calitatea vieţii umane, aşadar, va depinde de factorii definitorii
pentru ambele aceste realităţi. Marele avantaj, însă, constă în faptul că
fiinţa umană poate crea reţete personale de combinare a factorilor, în
funcţie de posibilităţile reale de obţinere a resurselor: fie din mediul
exterior, fie din cel interior. În acest sens, de fiecare dată când un
anumit tip de resursă existenţială nu se poate procura din mediul extern
vom înţelege că fiinţa umană are capacitatea de a o produce în meidul
său intern, în propriul său sistem psihic.
Pe de altă parte vom observa că aptitudinea unui mediu existenţial
exterior de a oferi unei anumite fiinţe umane deopotrivă posibilitatea
manifestării plenare a naturii sale individuale precum şi optimul
necesar de resure, este una abstractă. Practic este în primul rând
necesar ca fiinţa umană să fie ea înseşi capabilă de a identifica şi
accesa aceste resurse. Din acest punct de vedere, există din nou o
diferenţă fundamentală între om şi celelalte fiinţe. Acestea din urmă
se nasc practic cu această capacitate precum şi cu aproape toate
aptitudinile (şi cea mai mare parte din cunoştinţele) necesare
procurării acestor resurse. Pentru celelalte fiinţe, cunoştinţele sunt un
dat al speciei care se transmite fiecărui membru, un fel de memorie
colectivă la un nivel superior de dezvoltare, numită instinct. Tot ce
mai are de făcut fiecare individ, o dată ce s-a născut în mediul
existenţial, este să treacă în revistă, să dezvolte şi apoi să menţină
mereu în formă aceste abilităţi naturale de procurare a resurselor.
În cazul fiinţei umane, din nou datorită condiţiei sale specifice,
aceea de modelator activ al propriei deveniri, acest sprijin natural al
instinctului nu funcţionează. Practic fiecare om, în baza libertăţii sale
(fără de care nici nu am putea vorbi de participare prin forţe proprii la
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evouţia individuală), are opţiunea şi îndatorirea de a învăţa de la zero
toate aspectele necesare adaptării la mediul existenţial în vederea
procurării resurselor. În plus, fiinţa umană va fi necesar să înveţe şi
procesele de structurare a mediului intern şi de producere a resurselor
personale, aspect denumit autodezvoltare. Pe lângă toate acestea,
libertatea umană definitorie, creează şi posibilitatea ca omul să
trăiască în medii externe artificial modelate, adică transformate prin
intervenţia proprie. În aceste condiţii, fiecare fiinţă umană nou născută
va trebui să înveţe şi despre procesele de organizare şi funcţionare a
acestor medii astfel modelate, pentru a avea şanse deopotrivă de
procurare a resurselor, precum şi de exprimare a naturii individuale.
Dacă la celelalte fiinţe exprimarea propriei naturi (a speciei) se
realizează spontan, fără efort din partea individului, în cazul fiinţei
umane ea necesită deopotrivă un efort semnificativ de autodescoperire
(omul trebuie să se cunoscă mai întâi pe sine însuşi), de identificare a
habitatelor din mediul exterior care îi oferă cea mai amplă posibilitate
de manifestare, de evitare a pericolelor şi înlăturare a obstacolelor ce
pot bloca exprimare propriei naturi şi aşa mai departe. Practic omul şi
lumea (ceilalţi semeni, singurele fiinţe ce pot interveni în modelarea
mediului existenţial) se află într-o continuă interacţiune: lumea
schimbă mereu mediul prin existenţa şi manifestarea ei, iar omul
trebuie să identifice mereu noi strategii de orientare în condiţiile acum
scimbate. Practic, societatea umană (şi nu mediul natural, pentru
celelalte fiinţe) este o junglă, un haos relativ (îmblânzit de anumite
convenţii stabilite prin evoluţia istorică) în care fiecare fiinţă umană
trebuie să-şi găsească aproape singură locul cel mai propice
supravieţuirii, dezvoltării şi optimei împliniri personale. În aceste
condiţii se justifică necesitatea unui sistem care să-i permită fiecărei
fiinţe umane intersate, să deprindă arta de a reuşi, sau exprimat în
termeni ştiinţifici, managementul eficient al calităţii vieţii individuale.
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Am definit anterior opţiunea noastră prentru conceptul de
comunitate, sau mediu comunitar aşa cum este precizată sintagma în
definiţia OMS, aici urmând numai a ne reaminti că, întrucât fiinţa
umană este parte a unui ecosistem planetar complex, este necesar a
include în conceptul de comunitate deopotrivă fiinţele, procesele şi
mecanismele exterioare ecosistemului social. Astfel încât considerăm
că definiţia în discuţie se structurează în jurul următoarelor ecuaţii:
 CV = CU + CMC + CMI pe care o putem numi şi ecuaţia
standard a procesului privind calitatea vieţii (unde semnificaţia
factorilor este următoarea: CV – calitatea veiţii, CMC –
calitatea mediului comunitar, iar CMI – calitatea mediului
încojurător)
 CU = FU + 3ME ecuaţia descriptivă a statutului fiinţei umane
(factorii semnificând: CU – condiţia umană, FU – fiinţa umană,
3ME – misiunea existenţială a fiinţei umane în această lume)
 IS = 3ME + 9TF + 4DV + Ni + Am – ecuaţia definitorie pentru
rostul tuturor proceselor societăţii umane: realizarea unui
standadr superior de calitate a vieţii, aspect ce este asigurat în
condiţiile în care fiecare fiinţă umană şi toate deopotrivă pot
actualiza (satisface) potrivit cerinţelor individuale toţi factorii
ecuaţiei împlinirii de sine (factori care au fost explicitaţi
anterior).
În concepţia noastră calitatea mediului comunitar (CMC) înseamnă
în fapt dezvoltarea comunitară (DC) iar CMI nu se poate obţine practic
decât în condiţiile educării, integrării şi armonizării omului cu
procesele, raporturile (legile) şi fiinţele mediului ecologic.
Pe de altă parte observăm că factorii (Ni) – exprimarea liberă a
naturii individuale – şi (Am) – armonizarea cu mediul în măsură a
putea obţine resursele necesare propriei dezvoltări în condiţiile date –
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nu se pot realiza practic decât în momentul şi condiţiile în care avem
depotrivă îndepliniţi şi factorii DC şi CMI.
DC însă nu înseamnă o societate dezvoltată, ci o societate care
aspiră şi trudeşte pentru a se dezvolta; adică se străduieşte pe toate
palierele existenţei sale interne şi externe să facă a fi mai bine pentru
membrii săi componenţi. Dar o astfel de societate realizează îndată că
este necesar a se pune de acord, a se integra şi armoniza cu realităţile
cosmice şi ecologice (practic nu putem vorbi de procese ecosistemice
dacă nu luăm în considerare dimensiunea cosmică a existenţei).
Această societate realizează că este parte a unui întreg şi că, spre a
beneficia de un standard superior de bine, este necesar să se manifeste
după anumite coordonate date de structurile funcţionale ale întregului,
din care face parte organic şi funcţional. Mediul spiritual (raporturile
cu zeii – indiferent cum s-ar numi ei – sau altfel esprimat, sacralizarea
vieţii) şi mediul ecologic, natural, sunt realităţile instrumentale, acelea
care sprijină şi direcţionează (călăuzesc) societatea pe calea
progresului ei. Constatăm astfel că în conceptul calitate a vieţii
împlinirea de sine se constituie prin facotrii componenţi într-un
veritabil nucleu definitoriu. De aici rezută ca şi consecinţă un fapt
deloc neglijabil: şi anume chiar dacă societatea nu urmăreşte neaparat
împlinirea de sine a individului, ci doar dezvoltarea sa (adică un bine
generic pentru toti) prin porcesele de organizare a vieţii arătate, în mod
automat se realizează şi factorii care compun împlinirea de sine. Acest
aspect a fost afirmat în mod constant de toate curentele de gândire şi
acţiune din cele mai vechi timpuri (de la stoicii romani încoace) dar
cu deosebire aplicat începând cu Revoluţia Iluministă în toate
mişcările sociale care au investit în dezvoltarea umană. Omul vine pe
lume cu drepturi şi îndatoriri de la natură (divinitate); el are de jucat
un rol pe scena vieţii sociale, iar în acest sens aduce cu sine propriile
“daruri” de oferit lumii: aptitudini, calităţi etc. Îndatorirea de bază a
societăţii este ca prin mecanismele şi isntituţiile sale – în spcial prin
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intermediul educaţiei – să sprijine fiinţa umană în procesul dezvoltării
personale maxime, să-l ajute a se cunoaşte pe sine, a identifica ce poate
să ofere lumii dar şi ce lucruri din această lume îi oferă împlinirea în
viaţă, a descoperi apoi locul cel mai potrivit în care acest schimb de
resurse al omului cu lumea să se realizeze echitabil şi perfect benefic
pentru ambii actori. Omul potrivit la locul potrivit se spunea. Pentru
că fiinţa umană este asemeni unui arbore: societatea are îndatorirea săi ofere condiţiile cele mai potrivite cu natura sa indiviudală şi unică,
pentru a creşte şi înflori, întrucât este bine ştiut că pe cât de frumoase
şi înmiresmate sunt florile sale în anotimpul creşterii, pe atât de bogate
şi îmbietoare vor fi şi roadele în anotimpul maturităţii.
*
Omul este o fiinţă care nu poate trăi şi nu se poate dezvolta decât
în comunitate. În concepţia noastră comunitatea este compusă
deopotrivă din oameni şi raporturile dintre ei (societatea) cât şi din
celelalte fiinţe şi mediul ecologic. Deci prin comunitate noi înţelegem
aspectul ei superior, cosmic, teologic* şi implicit ecologic. Iar această
structură pentru a se fundamenta organic şi funcţional (pentru a fi
închegată şi viabilă) trebuie să aibă la bază fundamentele sacralităţii
vieţii. Legătura dintre om şi comunitate se fundamentează o serie
întreagă de aspecte, dintre care la loc de frunte se situează următoarele:
 Natura ontologică a fiinţei umane: ca parte a unui întreg, ca
celulă a marelui organism al vieţii. Cu cât fiinţa este mai
avansată, cu atât sinele său individual resimte mai puternic
Trebuie să operăm distincţia între, pe de o parte teologie, ca ştiinţă despre divinitate
şi despre evoluţia vieţii la nivel cosmic şi totodată practică intensivă destinată
dezvoltării anumitor fiinţe umane (existentă în aproape aceeaşi formulă în toate marile
civilizaţii istorice cunoscute ale Terrei) şi pe de altă parte religie, ca o combinaţie de
cunoaştere (voalată, adică ştiinţă de popularizare) şi practică extensivă (mai mult prin
ritualuri) destinată marii mase a populaţiilor şi care, în consecinţă a fost adaptată
deopotrivă nivelului de înţelegere şi puterii de aplicare (de punere în practică) a
acestora. Acesta este motivul principal pentru care în decursul istoriei specia umană a
avut practic o singură teologie dar atâtea religii câte necesităţi de evoluţie s-au
manifestat la diverse epoci istorice şi potrivit specificului diferitelor popoare.
*
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această apartenenţă la întreg, ceea ce îl determină să aibă
nevoi splimentare în a căror realizare acţiunile sale şi întreaga
manifestare sunt îndreptate spre celelalte fiinţe
 Destinul său ca fiinţă umană, adică programele de dezvoltare
şi exersare a rolurilor sociale pe scena existenţei în palnul
fizic
 Mediul care creează resursele necesare satisfacerii
trebuinţelor sale specifice condiţiei umane
 Obiectivele personale, necesare dezvoltării individuale, care
pot fi realizate numai în mediul complex alături de celelalte
fiinţe
De aceea omul şi lumea îşi au destinele îngemănate; nici una nu
poate progresa fără progresul concomitent al celeilalte. Calitatea vieţii
umane depinde aşadar de calitatea vieţii celorlalte fiinţe coparticipante
la simbioza ecosistemului planetar.
Calitatea veiţii comunitare, însă, nu reprezintă suma standardului
de calitatea a vieţii indivizilor ce o compun. Pe de o parte întrucât
comunitatea nu este suma membrilor ei, ci rezultanta combinaţiei
sinergice de factori; si pe de alta întrucât standardul de calitate se
determină subiectiv. Aceasta înseamnă că, deşi în mod obiectiv ar
putea fi îndeplinite toate condiţiile teroetice pentru ca fiecărui membru
să-i fie satisfăcută într-un grad semnificativ această cerinţă de calitate
a vieţii, totuşi per ansamblu, însă, să nu se realizeze sinergia necesară
la nivelul întregii comunităţi.
Calitatea vieţii este aşadar un deziderat existenţial, deopotrivă
individual şi comunitar. Dar ea nu se realizează (de multe ori) în cursul
unei vieţi umane decât în anumite procente, întrucât nici împlinirea de
sine nu este obţinută decât parţial. La întrebarea dacă se poate obţine
împlinirea de sine totală în viaţa umană socială, răspunsul nostru este
ferm DA. Însă acest lucru nu poate fi realizat (nu stă în putinţa) omului
ca entitate, ci ţine de o complexiatate de factori, dintre care, cei mai
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importanţi sunt cei socio-organizatorici. În organizarea – mai corect
– managementul comunitar stă până la urmă toată măreţia sau
decăderea fiinţei umane.
Există desigur şi excepţii: adică oameni care nu au nevoie de lume spre
a realiza împlinirea de sine. Ei s-a unumit de-a lungul istoriei: călugări,
pustnici, mistici, asceţi etc. Dar să ne reamintim două lucruri de o
importanţă capitală: 1. în ecuaţia împlinirea de sine sunt multipli factori de
natură socială (acei factori care condiţionează o fiinţă umană de alte fiinţe
umane – pentru omul mediu social, întâlnit actualmente pe pământ, marea
majoritate a trebuinţelor fundamentale sunt satisfăcute datorită complexelor
interacţiuni cu ceilalţi) şi 2. misiunea existenţială a majorităţii fiinţelor
umane este strâns legată de evoluţia în sine a vieţii planetare; adică în
destinul acestora sunt înscrise programe, roluri, participări la acţiuni ce
vizează modificări ale decorurilor lumii terestre. Chiar şi fiinţe dintre cele
mai avansate la şcoala evoluţiei, devin , în acest fel legate în mod direct de
destinul şi devenirea realităţilor lumii sociale. Dacă, să spunem aşa, Sf Petru
nu ar fi primit ca misiune să înfiinţeze o religie şi o biserică, probabil că ar
fi putut reliza relativ uşor împlinirea de sine, întrucât în ecuaţia sa la
capitolul “misiune existenţială” nu ar fi existat această sarcină de a se lupta
cu forţele lumii; nu ar fi fost obligat să realizeze adaptarea la o lume
înapoiată faţă de cerinţele sufletului său şi într-un fel toxică pentru acesta.
Ar fi putut să trăiască în pustiu, ca celelalte fiinţe umane evoluate din timpul
său şi să nu se amestece cu „mizeria” lumii sociale. Situaţia este
asămănătoare oricărui domeniu de activitate: este uşor să vorbeşti de la
tribuna academică despre lucratul pământului, creterea copiilor sau
îngrijirea celor suferinzi, dar se dovedeşte o veritabilă încercare să realizezi
faptic acest lucru, să te murdăreşti cu materiile din universul în care anumite
fiinţe îşi duc existenţa, iar tu eşti chemat – tocmai în calitate de confrate mai
mare – să le sprijini, veghezi şi îndrumi creşterea, dezvoltarea şi împlinirea
lor naturală. În acest sens viaţa cunoscută a lui Isus a fost cu adevărat un
mesaj şi un exemplu pentru ceea ce trebuie să fie condiţia umană în
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mileniile ce au urmat. Oricât de evoluat ar fi cineva ca elev la şcola
universului, mereu se munceşte; unele munci nu sunt nici cele mai curate,
nici cele mai fericite. Am mai arătat cu altă ocazie* că împlinirea de sine nu
exclude suferinţa. Împlinirea de sine este o stare ce se trăieşte la nivel de
Conştiinţă; or conştiinţa se bucură cel mai tare nu atunci când nu suferă, ci
în momentul în care suferinţa sa a fost temelia pentru noi creaţii al căror
fruct serveşte creşterii şi dezvoltării altor fiinţe ori realităţi comunitare.
CV ca indicator care arată în ce măsură se realizează procesul IS
(împlinirii de sine), nu depinde de factori precum: tehnoloige, statut
social, anumite drepturi (de fapt marea parte a drepturilor omului), de
cantitatea de resurse material-energetice (bogăţie cum se numeşte
astăzi) etc. ci numai de resursele (cantitate şi calitate) care satisfac
necesităţile fundamentale ale fiinţei umane. Deducem de aici că
progresul tehnologic este un factor neutru în raport cu CV, că în fapt
el doar pune la dispoziţie unele isntrumente pentru satisfacerea
anumitor tipuri de trebuinţe, dar că nu asigură împlinirea acestora, ci
dimpotrivă, poate submina într-o oarecare măsură acest proces. Pentru
că în economia proceselor vieţii umane trebuie să existe un echilibru
constant între forţele interne ale omului şi forţele externe de care
acesta dispune. Până acum omenirea s-a concentrat pe maximizarea
forţelor externe în detrimentul celor interne I de aici a rezultat corupţia
prinn dominarea materiei asupra apiritului. Însă trebuie să înţelegem
că forţele externe sunt deosebit de complexe, că ele nu sunt numai
materie şi energie (aşa cum le cunoaştem acum în civilizaţia actuală)
ci că deopotrivă reprezintă şi formţe spirituale. Vechile civilizaţii
lucrau cu aceste forţe spirituale ale elementelor (ale universului
înconjurător) motiv petntru care lumea lor nu era mai puţin evoluată
tehnologic decât cea actuală, ci reprezenta o alternativă. Această
altenativă care face ca luma noastră să constituie o exceţie, asigura
A se vedea A. Burcu Fundamentele consilierii în managmeentul calităţii vieţii şi
condiţiei umane, Ed. Mega, 2004
*
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corezpondenţa între categoria de forţe externe şi interne utilizate,
ambele fiind forţe spirituale. Astfel încât nu se punea problema
corupţiei sau dominării uneia de către cealaltă, realizându-se mult mai
uşor echilibrul între om şi mediu sau cosmos.
La toate nivelele ecosistemului vieţii, optimul funcţional
presupune “curgere” continuă, constantă, fără blocaje, a fluxului de
resurse de la producători la consumatori. Societatea (organizarea
umană actuală) însă abătându-se de la respectarea acestor principii, a
deturnat coerenţa acestui flux atât în propriul sistem, cât şi (din ce în
ce mai mult) în cele vecine prin orientarea spre activităţile cu specific
de consum de resurse.
În demersul său de realizare a factorilor ecuaţiei împlinirii de sine,
omul produce şi totodată consumă resurse. Legile naturale ale vieţii
aplicate sistemului social uman asigură fiecărei persoane (în societate)
locul în care aceasta poate cel mai bine să realizeze factorii ecuaţiei de
mai sus. Numai că organizarea socială actuală blochează circuitul
natural şi viabil al resurselor, astfel încât în anumite sectoare sociale
există surplus, iar în altele deficit. Surplusul de resurse creează viciile.
Deficitul lasă trebuinţele fundamentale nesatisfăcute împiedicând
fiinţele să se alimenteze (şi astfel dezvolte) şi totodată împiedicândule să producă alte resurse care ar fi necesare celorlalte fiinţe umane.
Resursele, pe de altă parte, sunt din gama tuturor categoriilor de
trebuinţe activate în prezent la omul contemporan (de la cele materialenergetice, până la cele spirituale). Procesul de producere a resurselor
este, în fapt, ceea ce s-a numit dintotdeauna creaţie umană. Aceasta în
condiţiile în care se respectă regulile proceselor evolutive: anume că
fiecare om vine pe lume pentru a ocupa un loc şi a îndeplini un rost pe
care el şi numai el le poate realiza la momentul istoric respectiv. Fiecare
fiinţă umană este unică şi irepetabilă, iar societatea umană ca ecosistem
în sine şi ca parte a unui sistem şi mai mare se compune nu din alăturarea
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tuturor indivizilor săi, ci din acţiunile sinergice ale acestora. Societatea
umană este o reţetă în care fiecare fiinţă umană reprezintă un ingredient
abslout necesar. Fiecare om plasat la locul potrivit, realizând factorii
ecuaţiei împlinirii de sine, va consuma resursele produse de ceilalţi
semeni şi va crea el însuşi produse, în cantităţile şi de calităţile aşa fel
reglate (potrivite) în mod natural prin procesele evlouţiei încât nu vor
exista nici surplusuri, nici deficite de resurse.
Însă într-un mediu orientat spre dezvoltare, un mediu comunitar (în
accepţiunea integratoare pe care o dăm comunităţii), conceptul de
<consum de resurse>, de aceea, nu este aplicabil. Într-un astfel de
mediu nici o resursă nu se consumă, ci ele se investesc în mod creator
şi productiv, prin combinaţii sinergice spre a produce noi resurse de o
cantitate şi calitate superioare. De fapt acest proces asigură evoluţia
socială (sau ceea ce se numeşte progres). Dar întrucât conceptul de
<investire> este prea materializat prin utilizarea sa largă în domeniul
economicului (în general), vom prefera noţiunea de <aplicare a
resurselor>. Totalitatea proceselor de aplicare a resurselor creează
fluxurile de resurse. Viteza de dezvoltare/ progres a unei comunităţi
depinde esenţial de viteza de rulare a acestor fluxuri şi de calitatea
procesului de flux. Prin proces de flux înţelegem optima distribuţie a
resurseleor între producători şi utilizatori. Observăm din start că nu
importă atât de mult calitatea iniţială a resurselor cu care o comunitate
porneşte în procesul ei de dezvoltare. Dacă cerinţa de constanţă a
fluxului şi calitatea procesului de flux este menţinută, orice comunitate
care proneşte chiar de la stadiul epocii de piatră are toate şansele să
urce la standarde înalte de calitate a resurselor. Altfel exprimat,
calitatea se creează pe parcurs şi îşi are originea în calitatea oamenilor
pe care comunitatea îi sprijină în dezvoltarea lor personală. Trebuie
doar respectate cele două cerinţe de flux amintite, care derivă din
voinţa de evoluţie şi din virtutea (calitateae) managementului pe care
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o comunitate le exprimă. Credem că istoria ultimelor mii de ani
dovedeşte valabilitatea acestor principii; toate popoarele le-au
recunoscut şi aplicat au reuşit să atingă nivele înalte de realizare
socială pentru majoritatea membrilor lor, indiferent de epoca istorică
şi independent de cantitatea de resurse iniţiale. Tot ceea ce a contat a
fost ţelul propus de a investi în dezvoltarea umană şi un management
eficient. Însă datorită faptului că nu au avut în vedere constanţa
fluxului de resure şi repartiţia lor echilibrată, standardele atinse (mai
înalte sau mai puţin înalte) nu au putut fi păstrate în timp. Pe de altă
parte constanţa fluxului de resurse nu a putu fi menţinută (şi nu poate
nici în ziua de astăzi) întrucât în ecuaţiile DC nici o comunitate nu ia
în considerare toţi factorii arătaţi în formulele de mai sus.
Calitatea vieţii este un indicator aplicabil tuturor categoriilor de
fiinţe la care putem identifica trebuinţe fundamentale piramidale
superioare celor bazale (primelor trei nivele). Aceasta întrucât , chiar
dacă nu sunt încă individualizate (adică să aibă o personalitate proprie,
în condiţiile comparabile cu cea umană), aceste fiinţe pot realiza
împlinirea de sine nu numai ca specie, ci într-o măsură mai mare sau
mai mică şi în calitate de individ. Chiar şi în mediul natural propriu
de viaţă al unei specii, putem vorbi de o calitate a vieţii mai înaltă sau
mai redusă, atunci când factori externi, perturbatori alterează unele sau
altele dintre coordonatele acestui mediu. Pe de altă parte, dacă
prospectăm cerinţele dezvoltării pentru o altă specie decât cea umană
putem constata cu uşurinţă două aspecte:
- prin contactul cu o specie superioară se pot crea premizele
accelerării evoluţiei unei specii inferioare, chiar dacă mediul său ideal
de viaţă suferă modificări şi implicit calitatea vieţii speciei inferioare
este alterată; acest lucru însă are caracter numai temporar, adică
exprimat în termeni umani, se sacrifică binele de azi pentru un bine
mai mare mâine
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- omul este cel mai important agent/ sursă de stimulare a
evoluţiei altor specii, prin intervenţia asupra condiţiilor de viaţă naturale
ale acestora şi, deci, implicit prin transformarea calităţii vieţii. Dar
această transformare nu este obligatoriu să fie negativă. Cel mai bun
exemplu îl constituie animalele din gospodărie: ele au fost scoase din
mediul natural de viaţă şi introduse în altul artificial (desigur nu în
totalitate), care poate avea două forme de impact: impact negativ, atunci
când fiinţa-animal este exploatată, neurmărindu-se decât interesele
proprii ale stăpânului, sau respectiv impact pozitiv, când animalul este
respectat ca fiinţă-în-sine în primul rând şi abia apoi ca lucru utilitar
pentru stăpân. În acest sens sunt şi noile legislaţii la nivel mondial
(inclusiv legea zootehniei din România) privind standardul de calitate a
vieţii animalelor care trăiesc în gospodăria sau compania omului. Mai
mult chiar se realizează un proces relativ lent de mutaţie la nivel de
mentalitate socială în ceea ce priveşte raporturile de egalitate între fiinţe
indiferent de specie. Complexitate extraordinară a mediului şi
mentalităţilor sociale actuale se poate observa şi din faptul că pot
coexista în aceeaşi comunitate părinţi care îşi privesc şi tratează copii
din punctul de vedere al utilităţii acestora pentru primii (modul arhaic,
patriarhal) cu oameni care privesc până şi animalele de companie ca
membri cu drepturi egale în familie (desigur egalitatea în drepturi ţine
cont de necesităţile naturale proprii fiecărei specii, dar are ca obiectiv
mereu starea de mai bine).
3. Managementul calităţii vieţii: concept şi principii ale sistemului
În secţiunile anterioare am putut urmări sensurile de bază ale unor
concepte definitorii pentru procesul calităţii vieţii. Am constatat în
egală măsură că pentru a atinge scopul esenţial al calităţii vieţii – adică
realizarea împlinirii de sine a fiinţei umane – este necesară existenţa
unui factor managerial - (Am) adaptarea la mediu – care să cuprindă
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strategiile optime de obţinere a resurselor necesare actualizării
celorlalţi factori ai ecuaţiei. Sau mai simplu exprimat, fiinţa umană
pentru a simţi plenitudinea de satisfacţie de pe urma existenţei sale în
lume, este necesar să aplice anumite strategii pentru prcurarea
resurselor necesare acestor satisfacţii. Aceste strategii sunt cuprinse în
ceea ce se numeşte în mod comun management.
Managementul, în sens general, reprezintă un set de principii,
norme, tehnici şi metode de combinaţie, pe criteriul opimei eficienţe,
a tuturor resurelor necesare atingerii obiectivelor vizate.
Managementul calităţii vieţii, în contextul dat, poate fi definit ca
fiind ansamblul de principii, norme, tehnici şi metode (deci deopotrivă
ştiinţă fundamentală şi aplicativă = inginerie) prin care se urmăreşte
modelarea mediului comunitar pentru aducerea sa la standardele
optime care să permită realizarea IS de către fiecare fiinţă umană
conlocuitoare).
Managementul calităţii vieţii (MCV) reprezintă deopotrivă o
tehnologie cât şi un model în devenire continuă, fiind necesar a se
adapta mereu în pas cu cerinţele evolutive ale fiinţei umane. Sarcina
şi esenţa modelului MCV este tocmai faptul de a crea un mediu
universal, din care fiecare fiinţă umană să poată obţine resursele
specifice pentru nevoile absolut personalizate. Mediul este creat din
oameni, instituţii, organizaţii şi raporturi. Am arătat mai sus că fiinţele
umane sunt astfel plasate pe scena raporturilor sociale încât să
realizeze optimul de producţie-consum resurse, adică să existe un
echilibru ecologic durabil. Or tocmai instituţiile, organizaţiile şi
raporturile statornicite de oameni vin să perturbe acest echilibru, care
în lipsa intervenţiei acestora s-ar realiza în mod natural. Anticii au
observat că o cetate (un grup social) este cu atât mai dezvoltată sub
aspectul binelui (al calităţii superioare a vieţii fiecărui om) cu cât
managementul cetăţii (întreaga organizare şi funcţionare) este mai
apropiat de democraţie. Democraţie înseamă în fapt că puterea
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aparţine omului; nu statului, regelui, partidelor sau grupurilor
(organizaţiilor de orice fel); este tocmai ceea ce am arătat şi noi.
Pentru ca o societate să poată constitui mediul în care calitatea
vieţii să-i fie posibilă fiecăruia dintre oamenii care o populează,
trebuie ca managementul acelei societăţi să le fie încredinţat tocmai
lor. Şi mai trebuie ca raporturile pe care oamenii şi le stabilesc între ei
să nu perturbe nici ele echilibrul ecologic; deci este necesar ca aceste
raproturi să fie în acord cu ceea ce am numit condiţia cosmică a fiinţei
umane (iluminiştii o numeau condiţia naturală, divină etc). Această
condiţie nu poate fi respectată prin puterea legii sociale, sau prin
impunere din afară. Legile exterioare există ca metode de sprijin, de
corijare şi de suplinire a lipsei ori imaturităţii legilor interiore, cele
întipărite la nivel de Conştiinţă. Dar la nivel de conştiinţă legile se
întipăresc numai ca urmare a parcurgerii experienţelor de învăţaredezvoltare existenţială, adică a procesului şcolii cosmice de evoluţie.
La nivelul societăţii umane acest proces este continuat (şi realizat în
mod specific planului fizic terestru) de către şcoala socială. Deci este
necesar ca însuşi sistemul educaţional al societăţii să fie armonizat
(integrat) în procesul educaţional cosmic. Nu ne aşteptăm ca toţi
elevii-oamenii, să fie la acelaşi nivel de înţelegere dintr-o dată; de
aceea poliţia legilor externe va coexista încă o perioadă cu poliţia
legilor interne (ale Conştiinţei individuale). Doar că stabilirea şi
aplicarea legilor externe, sociale, nu mai reprezintă un atribut al
organizaţiilor sau instituţiilor şi nici nu mai constituie raporturi
interumane. Ci aplicarea legilor externe reprezintă un raport al omului
cu sine însuşi, al celui care a încălcat o valoare socială (perturbând
armonia ecosistemului) cu sine, în sensul că prin acea încălcare şi-a
dovedit lui însuşi că este încă insuficient de puternic spre a se ridica la
nivelul acelei valori, dar îşi doreşte aceasta, fapt ce îl determină a
intensifica pregătirea/ dezvoltarea sa ca fiinţă. Omul în raporturile cu
societatea se va purta întocmai precum sportivii actuali: atunci când se
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dovedeşte învins de un standard îşi intensifică antrenamentul pentru al atinge. În viaţă ca şi în sport totul este o problemă absolut personală,
a fiecăruia cu sine însuţi, cu propriile limite. Ceilalţi membri ai
societăţii umane nu pot face decât un singur lucru în acest sens: să
acorde tot sprijinul de care este fiecare capabil, pentru a ajuta pe
fiecare spre a se depăşi pe sine însuşi. Acest mediu propice calităţii
normale a vieţii poate fi realizat, de aceea, numai în momentul în care
raporturile dintre oameni se statornicesc pe aceste baze, iar instituţiile
şi organizaţiile transferă toate prerogativele fiecărei fiinţe uamen
individuale. Mai trebuie numai ca şi fiecare om, indiviudal, să fie în
măsură a înţelege (nu a făptui) responsabilităţile ce-i revin. Nu trebuie
ca toţi oamenii să fie sfinţi pentru a nu greşi, ci este necesar numai ca
toţi să înţeleagă importanţa implicării, a participării personale la binele
tuturor precum şi întreaga ecuaţie a IS (în special cele 3ME şi Am).
Cei mai înşelepţi, cei mai maturi la şcoala evoluţiei universale vor
suplini prin munca şi puterea lor eventualele lipsuri naturale ale celor
mai mici; mai trebuie numai ca aceştia din urmă să înţeleagă acest
lucru şi să participe din proprie iniţiativă al procesul dezvoltării lro
personale.
Pentru că numai cu oameni care sunt implicaţi în preocesul
dezvoltării personale (încă o dată, ei nu trebuie să fie sfinţi! pentru
aceasta) se poate constitui un mediu ecosistem armonic, în care CV să
fie o realitate. Cu cât acel mediu va număra mai multe fiinţe umane
dezvoltare, cu atât standardul de CV va fi mai ridicat. Dar trebuie să
înţelegem că realizarea unui standard de CV este posibilă cu orice fel de
oameni, în condiţiile de mai sus: să înţeleagă rostul lor în lume (ecuaţia
IS) şi să se implice activ în propria dezvoltare personală. Până la urmă
standardul de calitate a vieţii este şi un indicator pentru nivelul de
maturitate al unei comunităţi, de responsabilitate al acesteia, aspecte ce
nu trebuie confundate cu evoluţia. Elevii din clasa a doua pot dovedi o
mai mare maturitate şi responabilitate şcolară (sunt conştienţi de ce se
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află la şcoală, participă la lecţii, îşi fac temele, îndeplinesc ceea ce
învaţă, sunt ordonaţi, disciplinaţi etc) decât cei din clasa a zecea care
chiulesc, fac gălăgie în clasă, nu respectă profesorii, nu-şi fac temele
etc. Fiecare fiinţă umană care se naşte în aceată lume are capacitatea de
a înţelege toate componentele IS. Ţine de specificul fiecărei specii în
lumea naturii de a-şi înţelege (sau mai corect de a putea conştientiza)
propria condiţie existenţială. Dar dintre toate speciile numai la cea
umană acest lucru poate fi ascuns; aspect care s-a şi întâmplat în istoria
recentă (a ultimelor milenii) prin pervertirea raporturilor şi crearea
instituţiilor.
Particularitatea unică a fiinţei uamne este că ea poate fi învăţată
orice, ea poate fi modelată să devină contrar naturii sale. Instrumentul
modelării umane îl constituie educaţia: atât împotriva naturii, cât şi
pentru sprijinirea dezvoltării umane în conformitate cu natura şi
condiţia sa cosmică. Dar o astfel de educaţie trebuie să fie paideică şi
nesistemică. Toate sistemele în timp devin structuri închise cu tendinţa
de conservare şi autocentrare (nu mai satisfac nevoile celor pentru care
au fost create să slujească, ci tind să se folosească de resursele acestora
pentru propriile nevoi). Sistemele din obiect/ instrument devin stăpâni.
Una dintre soluţiile viabile de rezolvare a situaţiilor de acest gen, este
emanciparea integrală a fiinţei umane prin educaţie. Dar nu orice tip de
educaţie, ci numai aceea care are caracter profund paideic, întrucât
educaţia paideică este o cale, nu un sistem. O cale liberă, fără limite şi
unică şi personalizată pentru fiecare fiinţă umană în parte. Educaţia
paideică* este o cale ce se naşte şi evoluează o dată cu cel ce merge pe ea.
Nu este un lucru predeterminat (altfel ar fi un sistem), ci o creaţie ce se
prezintă ca o prelungire în mediul extern a înseşi esenţei şi evoluţiei fiinţei
umane. Educaţia paideică este instrumentul şi procesul în continuă
Pentru detalii facem trimitere la seria de volume deja amintită care tratează tematica
educaţiei paideice: Fundamentele ontologice ale educaţiei paideice, Psihologia
educaţiei paideice şi respectiv Elemente de psihosociologia educaţiei paideice, A.
Burcu & col, Argonaut, 2005-2006
*
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devenire de sine, care ajută fiinţa umană ca, fiind ceea ce este să devină
ceea ce este natural să devină, în conformitate cu statutul şi condiţia sa
cosmică. Numai astfel de fiinţe umane pot crea o comunitate în care
armonia ecosistemului să poată realiza optimul schimb simbiotic de
resurse, pentru asigurarea calităţii vieţii.
Calitatea vieţii reprezintă indicatorul de implementare a unui
management eficient al vieţii şi condiţiei umane. De aceea MCV are
două dimensiuni foarte diferite una de alta:
- MCV individual care se realizează de către fiinţa umană
independent de comunitate, prin actualizarea tuturor factorilor ecuaţiei
IS. Pe baza acestui management, fiinţa umană va putea realiza
împlinirea de sine în aproape orice tip de mediu, şi de aceea procedura
MCV individual este aplicabilă fiinţei umane şi lumii contemporane.
Ea este de fapt instrumentul perincipal prin care omul bun într-o lume
rea să poată nu doar supravieţui, ci să-şi atingă scopul său existenţial:
şi anume, urmărind steaua călăuză a împlinirii de sine, să realizeze
obiectivul central al dezvoltării individuale*.
MCV comunitar se realizează prin actualizarea factorilor
ecuaţiei dezvoltării comunitare: DC = DU + EP + M (flux), unde
factorii reprezintă: DC – dezvoltarea comunitară, DU – dezvoltarea
umană, EP – educaţia paideică, iar M (flix) – managementul de flux al
resurselor. Rolul central îl au în acest context factorii EP şi M(flux)
care asigură crearea şi distribuţia echitabilă a resurselor în cadrul unui
sistem comunitar autentic construit pe alte baze ontologice, care să ia
în calcul natura cosmică a fiinţei umane, precum şi apartenenţa şi
responsabilităţile ei faţă de ecosistemul universal. Pe baza MCU
comunitar se trasează cadrele dezvoltării întregii societăţi şi al trecerii
ei pe nivelul superior de realitate: acela al comunităţii. Pentru aceasta

Detalii privind sitemul de consiliere în managementul calităţii vieţii se pot regăsi în
trilogia A. Burcu & col. : Fundamentele consilierii în managmentul calităţii vieţii,
Abilităţile consilierului… şi respectiv Centrul de consultanţă, Ed Mega,2004
*

26

în primul rând este necesară investiţia în dezvoltarea umană, prin
ridicarea nivelului de înţelegere şi asumare a condiţiei,
responsabilităţii şi identităţii de ordin cosmic al fiinţei umane.
Însă omul şi lumea îşi au destinele îngemănate, aşa cum o arată şi
ecuaţia aferentă, fapt pentru care nu se poate schimba independent nici
unul dintre factori, ci toţi trebuie să meargă împreună şi deodată: adică
deopotrivă să dezvoltăm omul, dar şi să schimbăm rosturile organizării
sociale*.
Desigur că aspectele precizate până aici privind calitatea vieţii
individuale şi comunitare nu pot fi realizate fără respectarea unui set
de principii, dintre care noi am considerat, pentru sistemul managerial
al calităţii, ca fiind la loc de frunte următoarele:
1. calitatea vieţii reprezintă satisfacţia pe care o resimte
fiinţa umană; aceasta este determinată de două categorii de factori:
interiori (împlinirea de sine) şi exteriori (factorii de mediu, sau cum
am denumit mai sus, dezvoltarea comunitară); de aceea îi sunt
aplicabile două modele: unul de esenţă, în sensul că reprezintă gradul
de realizare a IS şi altul de formă (management) în sensul că ea indică
în ce măsură un anumit mediu comunitar permite realizarea dezvoltării
umane (conform cu necesităţile dezvoltării umane). Aceste modele nu
sunt nici contradictorii, nici complementare; ele afirmă acelaşi lucru
în esenţă, dar sub forme diferite; formele diferite de exprimare sunt
necesare pentru identificarea instrumentelor individuale, respectiv
comunitare de realizare a unui nivel ridicat de calitate a vieţii. În baza
acestui principiu, calitatea vieţii nu este nici subiectivă, nici
obiectivă, ci are un caracter integrator, cuprinzând toate

Detalii privind dezvoltarea umană şi comunitară, precum şi rolul central al educaţiei
paideice în acest proce, pot fi obţinute atât din volumele trilogiei anterior amintite,
precum şi din volumele A.Burcu & col: Fundamentele ontologice ale educaţiei
paideice, Psihologia educaţiei paideice şi respectiv Elemente de sociologia educaţiei
paideice, Ed Argonaut, 2006
*
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coordonatele existenţei umane, începând cu fiinţa înseşi şi
terminând cu mediul comunitar.
2. pentru a fi durabilă, calitatea trebuie urmărit a fi realizată
chiar de la început, prin poriectarea integrală a vieţii individuale, de
preferinţă de la vârste; în situaţia persoanelor mature (înaintate în
vârstă), se poate “rectifica” pe parcurs, dar în fapt această rectificare
este tot o reproiectare. În acest sens, aşa cum am mai afirmat, sistemul
de management al calităţii vieţii porpus de noi (şi prezentat în
volumele precizate anterior) vine să suplinească lipsa de implicare
(mai mare sau mai mică) a societăţii în a sprijini omul – indiferent de
vârstă – să realizeze dezideratul existenţial numărul unu al său: de a
atinge practic împlinirea de sine în viaţă şi în lume, aici şi acum.
3. principiul “zero defecte”, adică trebuie realizat totul bine
de prima dată şi de fiecare dată
4. măsura principală a calităţii (a standardului de calitate) o
reprezintă costurile în suferinţă suportate de fiinţa umană, atât la nivel
indiviudal, cât şi colectiv
5. fiecare dintre aspectele ce însoţesc existenţa individuală
contribuie semnificativ la contrarea standardului de calitate; nici un
lucru, oricât de mic nu este suficient de nesemnificativ pentru a nu fi
luat în calcul în procedura de proiectare şi pe parcursul implementării
programelor, atât de către consilieri, individual pentru o anumită
persoană, câ şi de către societate la nivel colectiv
6. previziunea şi luarea în calcul a factorilor viitori ce vor
influenţa calitatea (chiar dacă aceştia nu se manifestă în prezent)
7. calitatea şi nivelul acesteia sunt influenţate de cauze şi nu
de efecte. (Aceste ultime două principii considerăm că nu mai au
nevoie de nici un comentariu, fiind larg răspândite practic în multiple
domenii ale vieţii.)
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