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Am fost preocupaţi să interpretăm bunăstarea
ca fericire. S-ar putea să existe o noţiune mai largă
de bunăstare, dar plină de conţinut. Aceasta este o
problemă reală căreia nu-i ştiu rezolvarea.
Bernard Williams
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Cuvânt înainte
Cartea de faţă reuneşte aspecte din trei mari domenii socioumane: asistenţa socială, management şi psihologie. Această din
urmă componentă o vom aborda, cu precădere, în acest cuvânt
înainte deoarece pe parcursul lucrării vom prezenta o serie de
paradigme, concepte şi teorii cu privire la ontogeneza şi rolul
sufletului, respectiv onto-formaţiunii fericirii în construcţia /
funcţionarea personalităţii şi eficientizarea serviciilor de asistenţa
socială, greu de înţeles fără o cunoaştere o „originii” lor
paradigmatice. Este vorba despre teoria/ipoteza, pe care noi am
numit-o, experimental, onto-personologie genetică, la care lucrăm de
aproximativ zece ani. Documentul de faţă este una dintre
aplicaţiile acestei teorii (cel mai vast şi mai complex). Alte
aplicaţii, care vor putea fi publicate ulterior, sunt: Psihologia
sufletului. Teorie şi aplicaţii; Psihologia fericirii autentice. Teorie şi aplicaţi;
Evaluarea psihologic-spirituală a personalului.
În urmă cu mai bine de zece ani, după ce am început să
practic profesiunea de psiholog în sistemul de educaţie şi
protecţie al copilului aflat în dificultate, am rămas neplăcut
surprins de preocuparea excesivă şi accentul care se pune pe
latura instrumental-comportamentală a personalităţii şi
problemelor pe care le au copiii şi de interesul minor pentru
sufletul, latura spirituală, empatică, subiectivă, afectivă a copilului
– atât în ceea ce priveşte activitatea de cunoaştere / evaluare
/diagnostic cât şi cea de educaţie, îngrijire sau intervenţie.
Observând că de fapt adevăratele probleme ale acestor
copii sunt de ordin afectiv, sufletesc aş spune, am început
căutările pentru identificarea unor teorii şi paradigme, în literatura
română şi străină, care să-mi confere cadrul teoretic şi
metodologic pentru un alt tip de abordare a relaţiei cu copilul, în
care accentul să cadă nu atât pe latura comportamentală şi direct
experimentabilă ci pe resorturi şi funcţii intime, originare,
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sufleteşti, autentice, afective ale copilului. M-a interesat în special
găsirea unui model de formare, creştere şi dezvoltare a acestuia
astfel încât să pot cunoaşte copiii, în funcţie de vârstă, şi din
aceste puncte de vedere, care, cred eu, sunt foarte importante şi
relevante pentru specificul problemelor pe care le are această
categorie de copii.
Am rămas profund dezamăgit, paradigmele şi teoriile pe
care le cunoşteam şi pe care le-am identificat nu s-au apropiat
deloc de scopul căutărilor. Modelul piagetian se concentrează pe
latura cognitiv-instrumentală şi psihomotrică, cel psihanalitic pe
latura biologică (sexuală), psihologia umanistă propune multe
modele, dar nesistematizate, mai degrabă „romantice” şi fără
dinamici ontogenetice, stadiale şi nivelare specifice, clare şi
funcţionale, oricum în mare parte inoperabile. De fapt
neajunsurile vin, probabil, dintro concepţie/abordare destul de
restrictivă cu privire la definiţia psihicului, care în accepţiunea
academică consacrată exclude sufletul, fiinţa, Eul endemic,
descriind funcţionarea psihică şi personalitatea mai degrabă în
termeni cibernetici (neuro-psihologie), explicând dezvoltarea şi
existenţa psihicului uman aproape exclusiv în temeni (legi) fizici
sau cognitivi-operaţionali, eventuali biologici (vezi neuropsihologia emoţiei), lăsând la o parte un termen folosit de toată
lumea, de toate civilizaţii şi culturile, în toate timpurile, pe care îl
simte ca făcând parte din fiinţa sau orice om, dar pe care, iată,
ştiinţa îl neglijează sau marginalizează: sufletul.
Această stare de lucruri are efecte nefaste asupra activităţii
psihologilor şi lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale şi altor
domenii conexe, în special asupra activităţii de protecţie şi
educaţie a copilului instituţionalizat. Marea lor problemă nu o
constituie nici retardul de dezvoltare cognitivă, nici experienţele
sexuale reprimate din debutul copilăriei ci sufletul lor distrus de
circumstanţe sociale şi instituţionale nefavorabile, inclusiv cele din sistemul de
protecţie instituţionalizat, precum şi hiper-dezvoltarea formaţiunilor fobicdepresive, instituirii nefericirii ca stare dominantă - surse ale dezvoltărilor
carenţiale de personalitate, a eşecului social.
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În condiţiile date am început să lucrez la un model
ontogenetic propriu plecând de la următoarele principii şi
obiective:
- folosirea tuturor teoriilor şi paradigmelor psihologice deja
existente şi validate în practica şi literatură;
- deschiderea şi spre modelele filozofice, antropologice,
sociologice, biologice, teologice, estetice şi mistice;
- ţinta dezvoltării ontogenetice nu o constituie doar
formarea intelectului şi personalităţii ci şi a sufletului şi persoanei
ca unitate, întreg, existent şi funcţional;
- construirea unui model de creştere şi dezvoltare coerent,
funcţional şi aplicabil concentrat însă pe latura umană, empatică,
ontică, sufletească a persoanei;
- ontosul personal înlocuieşte organismul ca fundament al
personalităţii şi ansamblului personal, iar experienţele subiectiv
-relaţionale asimilate în formaţiuni specifice înlocuieşte mediul
(fără a le diminua din rolul specific în ontogeneză);
- introducerea, cu toate riscurile previzibile, a unor noi
termeni, sintagme, încă neconsacrate în literatură şi a unor noi
principii de formare şi dezvoltare ontogenetică (transmergenţa,
telegenţa, conmergenţa, promergenţa, dismergenţa, ontos
personal, onto-formaţiune etc).
Teza fundamentală a acestei teorii este aceea că scopul
ontogenezei îl reprezintă constituirea persoanei şi nu doar a
personalităţii, nu vom vorbi de o psihologie genetică ci, în
consecinţă, de personologie genetică, scopul acestui proces nu îl
reprezintă doar dezvoltarea psihică/intelectuală şi formarea
personalităţii ci şi a sufletului şi altor onto-formaţiuni personale.
Constituirea onto-persoanei şi personalităţii este produsul
unor formatizări succesive şi concomitente, adică de
formare/instituire de onto-formaţiuni holistice personale. Cele
mai importante dintre aceste formaţiuni sunt, nu neapărat în
ordinea apariţiei: formaţiunea onto-hedonică, formaţiunea onto-fobică,
formaţiunea onto-noetică, formaţiunea onto-afectivă (sufletul) şi formaţiunea
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onto-proiectivă (formaţiunea fericirii/depresivă, formaţiunea ludică,
formaţiunea spirituală, formaţiunea estetică, formaţiunea mistică). Numărul
lor poate fi nelimitat, pe orizontală şi verticală. Acestea sunt
componente a ceea ce, am putea denumi, bază psihologic-ontică a
persoanei. Pe suportul şi în contextul acestor formaţiuni se vor
forma, ulterior sau concomitent: personalitatea, conştiinţa şi, în
final, persoana (ansamblul personal) ca macro-formaţiune
integratoare/adaptativă şi scop al ontogenezei umane individuale.
Fiecare formaţiune trece, până la constituire, prin următoarele
stadii: de contact, achiziţie, structurare şi constituire. După constituire
urmează instituirea onto-formaţiunii în ansamblul ontic-personal şi
în final endemizarea/ontificarea sa, adică înscrierea definitivă în
constituţia psihologic-ontică a persoanei. Procesele pot depăşi
uneori legile şi principiile „naturale”, fizice cunoscute. Nu negăm
rolul acestora, sunt necesare fenomenelor fizice, biologice şi
psihice elementare dar considerăm că entităţile „spaţiului” uman
subiectiv se formează, dezvoltă, funcţionează şi după principiile
emergenţei, imergenţei şi altora subiacente acestora: transmergenţei,
telegenţei şi conmergenţei. Acestea răspund în primul rând nevoii
fundamentale a omului pur şi simplu de a fi şi nu atât de a acţiona,
după care se defineşte personalitatea în accepţiunile consacrate.
Transmergenţa reprezintă însuşirea şi capacitatea proceselor şi
fenomenelor onto-subiective de a se forma şi desfăşura simultan,
în „mediul” personal interior, fără limitări şi bariere fizice, spaţiale
şi de organizare. Concomitent în acelaşi spaţiu subiectiv-personal
se pot constitui şi manifesta mai multe formaţiuni, indiferent de
natura, stadiul sau nivelul la care se găsesc. Constituirea şi
funcţionarea onto-formaţiunilor transced organizările şi
formaţiunile deja constitute, le atrag şi antrenează în procesele de
constituire şi instituire a noilor formaţiuni, fără să le altereze.
Gradul de liberate este foarte mare, numărul combinaţiilor şi
facilităţilor de structurare şi „formatizare” este aproape nelimitat.
Telegenţa înseamnă cam acelaşi lucru, însă priveşte latura
temporală a proceselor şi fenomenelor. În universul ontopersonal experienţele şi trăirile nu au totdeauna un reper temporal
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determinat. Constituirea şi funcţionarea formaţiunilor se
realizează fără bariere temporale, o experienţă de cu zece ani în
urmă se poate actualiza şi integra uşor întro formaţiune în
constituire, după cum o experienţă actuală poate redimensiona
onto-gestalturi de mult înscrise în arhitectura psihologică a
persoanei. Telegenţa reprezintă şi calitatea proceselor ontopersonale de a decurge în raport de un proiect şi nu de o
necesitate contingentă. Omul este ceea ce doreşte şi tinde să fie
nu numai ceea ce este în prezent. Prezentul este negat ca o
insuficienţă sau neîmplinire. Procesele reflectă mai degrabă
caracteristici ale proiectului decât ale situaţiei „obiective”.
În concluzie, transmergenţa facilitează „formatizarea”,
experienţa şi trăirea liberă contingentă, logistică iar telegenţa pe
cea istoric-proiectivă. Conmergenţa antrenează transmergenţa,
telegenţa şi promergenţa şi reprezintă tendinţa formaţiunilor şi
proceselor de se organiza şi concentra „tematic” în formaţiuni,
reflectând inerenţa unor funcţii, dincolo de orice limitări de ordin
„logistic” sau temporal. Este proprietatea subiectiv-personală
determinantă în procesul de onto-formatizare.
Precizăm faptul că în pofida terminologiei, în unele cazuri,
cu accente filozofice/metafizice sau mistice teoria noastră este
concepută doar în cadrele ştiinţei, cu apel la filozofia,
terminologia, cultura ştiinţifică şi psihologică consacrate, se
bazează şi pe experienţa psiho-logică şi profesională personală.
Nu contestă forma, orientarea actuală a psihologiei (psihologiei
genetice), îi foloseşte limbajul, teoriile şi paradigmele, dar caută şi
să adauge o nouă latură, adică suportul ontic-psihologic personal,
subiectiv-individual, id-ul psihologic, ontosul personal, constituit
ontogenetic, „FIINŢA”, care, credem noi, lipseşte în momentul
de faţă paradigmei de bază a psihologiei ca ştiinţă, chiar dacă prin
ramuri precum psihologia pozitivă, umanistă, logoterapia,
psihologia ecologică etc se fac progrese consemnabile în
„reabilitarea” ei.
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