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(2) Rezumatul diserta�iei 

(2a) Obiectivul lucr�rii 

Obiectivul tezei de doctorat este: elaborarea unei etici teologice legate de 

realitatea vie�ii “emo�ii pozitive în întreprindere”. Lucrarea are în vizor 

elaborarea unei etici aplicate, cu caracter normativ �i descriptiv. 

“Etica teologic� a întreprinderii” se refer� la realitatea actual� a 

„întreprinderii”. Contextul vizat se concentreaz� asupra grup�rilor speciale ale 

unei societ��i moderne, orientate spre pia�a muncii. Întrucât etica teologic� – în 

sensul unei etice aplicate – este preocupat� cu fenomenul întreprinderii, se 

contureaz� pe nivelul func�ionalit��ii  acestei etici urm�toarele postulate: 

• conturarea „ethos”-ului cre�tin, precum �i sensului orientativ al s�u 

• elucidarea consecven�elor domeniilor de formare, de practic� pe paleta 

realit��ii de via�� a întreprinderii 

Întreprinderea este o parte activ� a sistemului „muncitor” de economie, întrucât 

în întreprindere lucreaz� oameni, care colaboreaz� „muncind”. În acest sens 

formeaz� clasa muncitoare a unei întreprinderi o societate, care este orientat� 

înspre scopuri specifice. Muncitorii �i colectivul de munc� sunt considerate ca 

„resurse umane” în sens pozitiv. Prin „resurs�” se exprim� poten�ialul, care 

exist� �i care trebuie sus�inut, precum �i dezvoltat.  

În domeniul psihologiei, al managementului resurselor umane accentul se pune 

de mult timp asupra diferitelor categorii, precum �i asupra importan�ei 

„emo�iilor” (de exemplu: motivarea). De regul� sunt analizate emo�iile negative. 

Preocuparea cu „emo�iile pozitive” este o tendin�� nou� �i este considerat� ca 

inova�ie. Pe acest segment al „emo�iilor pozitive” sunt analizate: lauda, 

recunoa�terea, respectarea valorilor, bun�voin�a, simpatia, empatia, coopera�ia 
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etc., precum �i efectele lor asupra individului �i a colectivit��ii. Aceste emo�ii au 

o relevan�� important� �i la muncitori în general, dar �i pe nivelul rela�iilor 

interpersonale, �i în rela�ia conduc�tor-subaltern. 

Caracterul normativ al acestei etici se concretizeaz� în prezentarea credin�ei 

cre�tine ca factor orientativ în domeniul realit��ii vie�ii. Cercet�rile noi legate de 

conducerea angaja�ilor în întreprinderi, se axeaz� pe tratarea „pozitiv�” a 

omului. În acest context putem formula o prim� ipotez� a eticii teologice, 

conform c�reia optica pozitiv� a omului, promulgat� de managementul 

resurselor umane, de psihologie etc. se bazeaz� de fapt pe structura 

antropologic�, pe care o întâlnim deja în Vechiul Testament. Întrucât 

întreprinderile sunt formate de oameni, �i în acest segment ne putem folosi de o 

idee teologic� �i anume de construc�ia teologic� a „leg�mântului”, care se 

prezint� ca un element integrativ între Vechiul �i Noul Testament. 

Din partea descriptiv� a eticii prezentate se deduc consecven�e generale �i 

speciale pentru comunitatea oamenilor din întreprinderi. Pornind de la bazele 

normative ale realit��ii cercetate �i având în vedere concluziile elucidate: 

directivele orientative, se caut� acum pachetul de oferte al activit��ilor, care 

regleaz� comportamentul oamenilor dintr-o întreprindere. Prin prisma acestor 

oferte orientative pe paleta resurselor umane ale întreprinderilor, formul�m a 

doua ipotez�, conform c�reia multe directive cu diferite efecte; directive cu o 

relevan�� deosebit� legate de tratarea adecvat� a persoanei, sunt de reg�sit în 

teologia leg�mântului, care serve�te ca baz� pentru elaborarea noilor directive. 

Într-un excurs scurt este tratat leg�tura eticii cu neurobiologia. Aici este 

cercetat� dispozi�ia de baz� a omului, sistemul de motiva�ie, posibila influen�are 

a sistemului nervos din creier etc. În acest context este formulat� o a treia 

ipotez�: consecven�ele eticii teologice ale întreprinderii referitoare la 

comportamentul uman în întreprinderi, precum �i cuno�tin�ele noi ale �tiin�elor 
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economice �i psihologie, legate de emo�iile pozitive sunt validate de cercet�rile 

moderne al creierului.  

Pe tot parcursul cercet�rii devine evident c� între etica teologic�, �tiin�ele 

economice, psihologie, sociologie �i neurobiologie putem vorbi despre o 

orientare interdisciplinar�, care în primul rând se concretizeaz� prin etica 

aplicat�. 

(2b) Desf��urarea cercet�rii 

Cercetarea de fa�� este divizat� în trei capitole majore. 

În capitolul doi: se elaboreaz� „bazele normative”. Cu ajutorul teologiei 

leg�mântului se prezint� directivele orientative referitoare la „Convie�uirea 

oamenilor în întreprindere”. Întrucât teologia leg�mântului prezint� elementul 

de continuitate între Vechiul �i Noul Testament, într-un prim pas, se pune un 

accent deosebit pe rela�ia dintre cele dou� testamente. Legat de aceast� tem�, 

sunt deduse principii pozitive din Vechiul Testament, �i este prezentat 

„leg�mântul” dintre Dumnezeu �i om ca fiind scopul de baz� al Sfintei 

Scripturi. 

Capitolul al treilea are ca scop stabilirea leg�turii dintre ideea de leg�mânt �i 

teologia eticii economiei �i a întreprinderii. Într-un prim pas se transpune ideea 

leg�mântului din contextul ei biblic la structurile societ��ii moderne, �i la 

conceptul întreprinderii, dup� care se opteaz� pentru prezentarea unei „etici 

economice”. Elaborarea �i dezvoltarea unei astfel de etici este necesar�, 

deoarece ar putea sluji la solu�ionarea problemelor cu caracter normativ, cum ar 

fi: „îmbun�t��irea (maximalizarea) tuturor” sau a celor care rezult� din 

problemele ra�ionalit��ii. La sfâr�itul acestui capitol interesul cercet�rii se 

concentreaz� asupra elabor�rii unei etici teologice ale economiei �i ale 

întreprinderii. 
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Capitolul patru porne�te de la baza normativ� a capitolului doi �i de la 

problematica unei etici teologice, prezentat� în capitolul trei. În acest capitol se 

trag concluzii din structura leg�mântului pentru întreprindere, precum �i pentru 

cultivarea �i dezvoltarea emo�iilor pozitive. În acest context se stabile�te o 

diferen�iere cu dubl� dimensionalitate: pe o parte se accentueaz� dimensiunea 

interpersonal� �i colectiv� a membrilor leg�mântului; pe de alt� parte se 

prezint� o cercetare cu perspective scurte, medii �i vaste. Întrucât se opteaz� 

pentru stabilirea emo�iilor pozitive, discut�m în acest segment despre 

„emo�ionalitatea pozitiv�”. Într-un excurs se stabile�te leg�tura cu 

neurobiologia, iar în acest segment accentul cade asupra dispozi�iei de baz� al 

omului, asupra structurii mostrelor de comportament, precum �i asupra 

exers�rii/ înv���rii comportamentului în general, care au un efect aparte, o 

influen�� puternic� asupra schimb�rilor neuronale în creier. Legat de etica 

teologiei se formuleaz� dou� întreb�ri. 

În fiecare capitol sunt rezumate cuno�tin�ele ob�inute, care slujesc ca baz� de 

pornire pentru elabor�rile urm�toare. În acest sens, capitolul al cincelea poate s� 

fie tratat ca un rezumat care se  limiteaz� la tezele ob�inute. Schema 1. prezint� 

desf��urarea cercet�rii vizate: 

Prezentarea problemei + structura cercet�rii 

 

Vestea pozitiv� a unicului leg�mânt 

 

Ideea leg�mântului �i teologia economiei �i etica întreprinderii 

 

Etalarea emo�ionalit��ii pozitive în întreprinderea de tip leg�mânt 

 

Consecin�e 
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(2c) Ipotezele cercetate �i rezultatele esen�iale 

Primele întreb�ri cercetate sunt orientate înspre caracterul normativ al eticii 

teologice ale întreprinderii, �i se focuseaz� înspre întrebarea: în ce m�sur� se 

poate afirma c� antropologia cultivat� de managementul „pozitiv” al resurselor 

umane, ale psihologiei „pozitive” etc. este cultivat� �i folosit� deja în primul 

testament, precum în conceptul leg�mântului Vechiului �i Noului Testament.  

Unicul leg�mânt, pe care noi îl clasific�m ca leg�mânt divin, este fondat în 

primul testament �i reînnoit de mai multe ori în diferite contexte istorice; cu 

leg�mântul nou, al doilea testament aduce o viziune l�rgit�, nou�, adâncit� a 

unicului leg�mânt. Ideea leg�mântului este de mare folos în încercarea analizei 

societ��ii moderne; fie c� vorbim de o analiz� general�, fie una special�, cum 

ar fi analiza întreprinderii. În cercetarea problemelor de gen economic ale 

societ��ii moderne �i ale diferitelor institu�ii, structura leg�mântului va fi luat� 

ca principiul central �i orientativ. Ideea leg�mântului prezint� optica de baz� în 

încercarea de a analiza societatea �i întreprinderea. Pentru a elucida 

importan�a acestei optici esen�iale, facem diferen�� dintre unicul leg�mânt divin 

�i leg�mintele (contractele) lume�ti (în plural), care sunt reductibile la structuri 

strict umane. 

Leg�mântul divin se prezint� prin dou� dimensiuni: una vertical� �i una 

orizontal�. Iubirea �i fidelitatea necondi�ionat� �i neîntrerupt� al lui Dumnezeu 

este tratat ca prezen�� îngrijitoare, benevol� a Lui. Aceast� iubire �i fidelitate se 

manifest� �i se prezint� ca factor vital 

• în via�a fiec�rui om 

• în rela�ia interuman� 

• în colectivit��i. 
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Manifestarea în via�a oamenilor este tratat� ca dimensiunea „intrapersonal�” 

a leg�mântului. Din aceast� direc�iune vertical� rezult� o realitate 

experimentabil� pentru om: mântuire �i binecuvântare, a�a c� în „aici �i acum” 

prime�te omul bucurie, noroc, sus�inere, ocrotire, libertate etc. Aceste categorii 

sunt numite ulterior „emo�ii pozitive”. Leg�mântul divin conduce pe acest nivel 

intrapersonal la aceste emo�ii pozitive. 

În dimensiunea orizontal� a leg�mântului divin putem localiza manifestarea 

interuman� a lui Dumnezeu, �i legat de asta, se poate vorbi despre 

dimensiunea „interpersonal�” a leg�mântului. Oamenii ajung la 

experimentarea anumitelor realit��i, cum ar fi: respect reciproc, recunoa�tere, 

lauda, benevolen��, bun�tate, pe un nivel comun lor, care devine locul 

adev�ratelor valori: bucurie, noroc, sus�inere, ocrotire, libertate etc. �i aceast� 

dimensiune interpersonal� a leg�mântului conduce la „emo�ii pozitive”. 

Cercetarea de fa�� diferen�iaz� �i o „dimensiune colectiv�” a institu�iilor 

lume�ti. Aceast� denumire se refer� de fapt la institu�ii ale societ��ii, care sunt 

formate din mai mul�i oameni, �i care pot fi clasificate ca „societ��i” sau 

„sisteme sociale”. Aceste institu�ii formeaz� structura întregii societ��i. Valorile, 

normele, practici de comportament de baz� etc., care în aceste institu�ii sunt 

prezente, respectate �i tr�ite, conduc din dimensiunea colectiv� a institu�iei 

respective la diferite emo�ii. Toate acestea formeaz� o „cultur�”, un climat, o 

atmosfer� etc. într-o institu�ie. 

În „unicul leg�mânt” al lui Dumnezeu cu omul, se prezint� primul �i al doilea 

leg�mânt ca pe o unitate absolut�. Scopul acestui leg�mânt este formarea unei 

comunit��i intense, care cuprinde pe planul vertical comuniunea 

dumnezeiasc�, iar pe plan orizontal comuniunea uman�. Experimentarea 

leg�mântul din partea omului are ca rezultat un concept specific despre sine, 

despre om �i despre lume. 
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În acest context expresia: „dumnezeu” nu poate s� fie interpretat ca 

verticalitate, care implic� numai orientare interioar� a lui Dumnezeu, care nu 

are efect asupra comportamentului interuman �i asupra lumii reale. Tot a�a, 

„dumnezeu” nu poate fi gândit exclusiv pe un plan orizontal ca un fel de 

„cifr�”, care are o anumit� relevan�� pentru comuniunea oamenilor, f�r� s� aib� 

vreo trimitere la Dumnezeu. Drept consecin�� s-ar pierde con�inutul/ 

însemn�tatea drumului lui Dumnezeu cu oamenii, precum �i caracterul lui 

orientativ pentru convie�uire. 

Mesajul de baz� al Primului �i al celui de al Doilea Leg�mânt asigur� 

binecuvântare �i mântuire a�a în via�a actual�, cât �i în via�a de apoi, tuturor 

oamenilor, care accept� apropierea plin� de dragoste a lui Dumnezeu �i devin 

p�rta�i leg�mântului s�u. Pozitivul mesajului Leg�mântului se prezint� în: 

• rela�ia f�r� întrerupere a lui Dumnezeu, fa�� de oameni �i de lume, care 

d�ruie�te har �i libertate,  

• ac�iunile preliminare ale mântuirii �i ale eliber�rii 

• drumul înspre o omenire împlinit�, care are ca rezultat convie�uirea 

reu�it� atât pe plan vertical, cât �i orizontal.  

Leg�mântul se prezint� printr-o dubl� acceptan��: un „Da” fa�� de Dumnezeu �i 

unul fa�� de oameni. Antropologia cultivat� de unicul Leg�mânt este una 

categoric pozitiv�. În momentul, în care managementul „pozitiv” al 

resurselor umane �i psihologia „pozitiv�” opteaz� pentru aspecte pozitive, se 

poate observa c� fac o trimitere – cel pu�in par�ial� – la aceast� antropologie a 

leg�mântului biblic. Din punct de vedere al eticii teologice ale întreprinderii 

aceste paradigme antropologice se prezint� pe un plan orizontal. În acest context 

din aceast� optic� se trag anumite consecin�e în discursul social 

• pe o parte pe dimensiunea vertical� 
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• pe de alt� parte se prezint� aspecte orizontale l�rgite.  

Problema secund� a cercet�rii este orientat� înspre conturarea directivelor 

concrete �i activit��ilor în realitatea concret� a întreprinderii, care vizeaz� 

etalarea �i perfec�ionarea emo�iilor pozitive la fiecare om, legat de 

comportamentul interuman, precum �i în colectivul întreprinderii.  

Ideile de baz� ale leg�mântului pot fi aplicate �i în societ��ile mondene, întrucât 

Unicul Leg�mânt se prezint� ca �i conturul tuturor organiza�iilor lume�ti. 

Societatea uman� (modern�) poate s� fie conceput� ca un sistem al diferitelor 

structuri, care se suprapun sau se g�sesc unul lâng� cel�lalt, sau ca sisteme 

treptate ale diferitelor structuri de leg�minte. Întreprinderile formeaz� un 

leg�mânt monden cu o structur� triadic�. O teorie teologic� a întreprinderii 

trateaz� altfel de întreprinderi ca leg�minte mondene, care prezint� în form� 

explicit� sau implicit� norme �i reguli ale vie�ii, care sunt tipice unei comunit��i 

ale leg�mântului, ale comunit��ii Unicului Leg�mânt. Ca atare, aceste 

comunit��i sunt bazate pe rela�ii de încredere �i loialitate, �i sunt orientate înspre 

scopuri comune ale leg�mântului. 

În leg�mântul lumesc respectarea demnit��ii personale întrece simpla 

„reciprocitate conven�ional�”. Omul nu este tratat în cadrul „func�ionalit��ii” 

lui, nu este niciodat� numai obiectul scopului. 

O „etic� economic�” pleac� de la paradigma unei colabor�ri interumane, care 

prezint� favoruri reciproce, care la urma lor sunt bazate pe calcule individuale 

cu efect pozitiv sau negativ. „Regula de baz�” sau regula normativ� a acestei 

etici este: „optimarea tuturor” oamenilor. În acest sens morala se reduce la 

cadrul socio-economic dat, iar „regulile de joc” ale economiei sau ale 

întreprinderii variaz� între „structurile de dilem�” („concuren��”) �i „structurile 
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ocolitoare („schimb”). Prin asta se încearc� protejarea „investi�iilor” de 

exploatare �i totodat� optimizarea proceselor de schimb pe pia�a economiei. 

Etica economic� se prezint� totu�i ca un sistem redus. În primul rând, legat de 

ideea regulativ�, se ridic� multiple probleme referitoare la principiul 

perfec�ion�rii �i valorific�rii tuturor. Pe plan secund, evolu�ia formal� a 

cadrului socio-economic prime�te un caracter ex-post-reparatoric, atât în 

economie, cât �i în întreprindere, ceea ce are ca rezultat faptul c� în actuala 

evolu�ie se resimte o tendin�� înspre exploatare.1 Lucrarea de fa�� opteaz� 

pentru necesitatea elabor�rii unui „ethos l�rgit de ac�ionare” referitoare la 

activitate, precum �i la responsabilitatea ordinii �i discursului al întreprinderii. 

Legat de aceast� întrebare se tematizeaz� �i conceptul unei ra�ionalit��i �i 

intereselor proprii limitate. 

În cadrul unei structuri de „reciprocitate conven�ional�” se concentreaz� în mod 

deosebit asupra „apostolatul” cre�tin, care este orientat înspre „ac�iunea” �i 

„cuvântul” participan�ilor leg�mântului. Asta implic� de fapt invita�ia 

partenerului leg�mântului, al omului, la a ac�iona în spiritul mesajului acestui 

leg�mânt. În consecin��, putem deduce din acest context anumite structuri 

pentru o „ordine adecvat� temporar�”, cum ar fi 

• structuri în discurs-ul pentru înfiin�area �i perfec�ionarea unor reguli 

formale al contextului, care sunt elaborate în spiritul leg�mântului 

dumnezeiesc 

• structuri legate de munca în întreprindere, pentru a înfiin�a �i perfec�iona 

reguli informale al contextului, prin m�rturia comun� a vie�ii, care izvor��te 

din spiritul leg�mântului dumnezeiesc. 

������������������������������������������������������������
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O etic� economic� teologic� nuan�eaz� ethos-ul teologic al leg�mântului, pe 

care îl prezint� ca baz� pentru ideile de formare ale contextului, precum ca 

punct de referin�� a intereselor actorilor economici. O astfel de etic� deduce din 

structura leg�mântului consecin�ele ei referitoare la realitatea „economic�”. 

O etic� teologic� a întreprinderii vede în ethos-ul teologic al leg�mântului 

suportul contextual atât pentru întreprindere, cât �i pentru leg�mântul monden al 

întreprinderii. În consecin�ele ei se poate face o diferen�iere între o 

responsabilitate extern� �i una intern�. Din interferen�a acestora rezult� 

ac�iuni (economice).  

Regulile constitutive ale întreprinderii con�in reguli formale �i informale, 

cum ar fi 

• responsabilitate extern� (înspre afar�) a comunit��ii leg�mântului 

întreprindere în forma unei responsabilit��i de ac�iune, ordine �i discurs 

• responsabilitate intern� a comunit��ii leg�mântului întreprindere, care este 

purt�tor al comportamentului interuman. 

Responsabilitatea intern� a întreprinderii, adic� comportamentul interuman are 

mai multe dimensiuni: 

• dimensiunea colectiv�: este orientat� înspre tot colectivul leg�mântului 

întreprinderii; aici sunt interesante de exemplu întreb�ri legate de cultura 

întreprinderii; 

• dimensiunea interpersonal�: se refer� la interac�iunea membrilor 

leg�mântului; aici sunt vizate întreb�ri legate de recunoa�tere, respectare sau de 

manifest�ri emo�ionale; 
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• dimensiunea intrapersonal�: este orientat� înspre indivizii colectivului 

leg�mântului; aici este în centrul aten�iei comportamentul �i dispozi�ia 

individual�. 

În caz c� ethos-ul l�rgit de ac�iune a leg�mântului monden întreprindere este 

complementat de ethos-ul pozitiv al leg�mântului Unicului Leg�mânt, 

elementele pozitive ale unicului leg�mânt dumnezeiesc se transpun �i pe 

nivelul leg�mântului monden întreprindere. Comunitatea leg�mântului 

întreprindere este transpus în contextul larg al Unicului Leg�mânt �i prin asta, 

membrii comunit��ii experimenteaz� dep��ind structurile orizontale �i verticale 

ale leg�mântului monden o reconexiune la Dumnezeu: omul activ al 

leg�mântului monden prime�te un punct stabil de orientare pentru ac�iunile sale; 

îi devine posibil� însu�irea dragostei �i a fidelit��ii divine, care se resimt în 

leg�mânt. Aceste realit��i divine devin ulterior palpabile în leg�mântul monden 

întreprindere. Schema 2 prezint� aceast� „migra�ie” de însu�iri: 

 

 

Serve�te „regula de  baz� de gen economic” al 
leg�mântului monden „societate” 

Unicul Leg�mânt 

Întreprindere XY 

� Scopul comun al 

leg�mântului 

Om Om 
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Schema 2: Leg�mântul monden întreprindere �i încadrarea lui în leg�mântul 
divin 

Elementele cheie ale unei etici teologice ale întreprinderii sunt rezumate în  

schema 3: Ethos-ul teologic al leg�mântului împline�te ethos-ul l�rgit de ac�iune 

al oamenilor, care formeaz� comunitatea de leg�mânt întreprindere. Pe acest 

suport devine realitate prin leg�mântul lumesc întreprindere, responsabilitatea 

extern� �i intern�. Regulile formale �i informale ale comunit��ii leg�mântului 

întreprindere servesc baza existen�ial�, care se încadreaz� în contextul 

economic. 

 
 

Schema 3: Etica teologic� a întreprinderii 

Focusul cercet�rii „emo�ionalitatea pozitiv�” în leg�mântul lumesc 

întreprindere desprinde comportamentul oamenilor din comunitatea 

leg�mântului de la scopul comun al leg�mântului. Perspectiva teologic� a 

leg�mântului înseamn� c� comportamentul este modelat în spiritul mesajului 

pozitiv al Unicului Leg�mânt. Legat de asta, dup� standardele de categorizare 
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în sensul pozitiv �i negativ ale emo�iilor, se face o diferen�iere între 

dimensiunea intrapersonal� a fiec�rui om; dimensiunea interpersonal�, care se 

refer� la rela�ia direct� între oameni; �i dimensiunea colectiv� a comunit��ii 

leg�mântului. În interiorul acestor dimensiuni se pot face distingeri între 

perspective cu efecte scurte, medii �i de lung� durat�. 

Din perspectiva intrapersonal� sunt vizate emo�iile pozitive, dispozi�ii 

pozitive, precum �i orient�ri pozitive. Printre m�surile luate pentru cultivarea 

emo�iilor de acest gen, printre care alegerea persoanelor potrivite, traininguri �i 

cursuri adecvate, se pot face diferen�ieri între un sistem moral �i unul demonic. 

În leg�tur� cu dimensiunea interpersonal� se poate discuta despre emo�ii, 

episoade �i rela�ii pozitive între oameni. În acest context este vizat� cultivarea 

emo�ionalit��ii interpersonale, ceea ce implic� directive concrete pentru a 

transmite sens �i viziuni; conducere simbolic�; respectarea valorilor; 

benevolen��; laud�; recunoa�tere; atrac�ie emo�ional� �i predispunere afectiv� 

etc. 

Din perspectiva comunit��ii leg�mântului se concentreaz� la influen�area �i 

structurarea culturii leg�mântului �i la socializarea emo�ionalit��ii pozitive în 

leg�mânt. În acest context se face referire la terminologia documentului 

conciliar „Gaudium et spes”, unde într-un mod accentuat se discut� despre 

„personalizare”. Expresia „socializare” se înlocuie�te cu „personalizare”, prin 

care se dore�te accentuarea demnit��ii umane în procesul de socializare.  

Dispozi�iile concrete formulate pentru cultivarea emo�ionalit��ii pozitive intra - 

�i interpersonale, precum �i cele legate de comunitatea leg�mântului, se bazeaz� 

pe ethos-ul l�rgit al activit��ilor în cadrul etici teologice ale întreprinderii. 

Criteriile promulgate de managementul pozitiv al resurselor umane �i de 

psihologia pozitiv� sunt completate de etica teologic� a întreprinderii cu o 
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dimensiune orizontal�, �i legat de asta, de o dimensiune vertical�, ceea ce se 

reduce din Unicul Leg�mânt.   

Într-un al treilea pas al cercet�rii se încearc� stabilirea rela�iei dintre etica 

teologic� a întreprinderii �i cercetarea modern� a creierului (neurobiologie). 

Punctul de pornire serve�te ideea, c� comportamentul de conducere, care este 

orientat înspre emo�ionalitatea pozitiv�, trebuie s� fi corect, consecvent �i 

autentic. Criteriile, pe care se sprijin� emo�ionalitatea pozitiv�, nu sunt numai 

punctual realizabilie, cum ar fi de exemplu: la intrarea unui nou candidat în 

comunitatea leg�mântului, ci cultivarea lor este o tem�, �i totodat� 

obliga�iune permanent�. Disponibilitatea, rela�iile �i cultura pozitiv� în 

interiorul comunit��ii leg�mântului nu pot s� fie reduse la o valabilitate de 

scurt� durat�. For�ele de conducere, precum �i fiecare membru al colectivit��ii 

trebuie s� lucreze la ele concomitent.  

Legat de neurobiologie sunt formulate dou� întreb�ri: 

• Prin mesajul pozitiv al Unicului Leg�mânt ne este d�ruit� o imagine 

pozitiv� despre om �i lume. Ne întreb�m: care este rezultatul actual al 

cercet�rilor moderne ale creierului legat de dispozi�ia de baz� a omului. 

• Mesajul pozitiv al Unicului Leg�mânt este un program, care face posibil� 

convie�uirea fericit�. Reflexiunea concomitent� asupra drumului �i 

exercit�rii comportamentului, care sunt cultivate de mesajul pozitiv al 

leg�mântului, pleac� de la acceptarea ideii, c� omul, �i comportamentul 

uman poate fi schimbat profund pe parcursul întregii vie�i. Ne întreb�m: 

care este rezultatul actual al cercet�rii moderne ale creierului legat de 

formarea mostrelor de comportament.  

Neurobiologia valideaz� imaginea pozitiv� a omului Unicului Leg�mânt. 

Aceast� imagine, cultivat� de mii de ani, este orientat� înspre comunitate �i 
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dup� acest concept: omul este predispus la rela�ii umane reu�ite �i la 

rezonan�� social�. Acestea, ca factori decisivi, au o influen�� puternic� �i un 

efect pozitiv asupra centrului de emo�ii �i de motiva�iuni ale creierului �i asupra 

corpului uman.  

Din aspectul Unicului Leg�mânt optica cercet�rii creierului este una redus�, 

întrucât trateaz� rela�iile între oameni pe un plan unidimensional: exclusiv 

orizontal, prin care exclude dimensiunea vertical�, rela�ia cu un dumnezeu 

personal.  

Chiar aceast� leg�tur� vertical� a omului este izvorul încrederii �i a punctului 

de reflexie a trat�rii pozitive ale omului �i a lumii. Dep��ind domeniul �i 

competen�a neurobiologiei, totu�i nu putem nega, c� leg�tura vertical� a omului 

poate func�iona ca un factor cu un impact imens pozitiv asupra motiva�iei �i 

emo�ionalitatea omului. Neurobiologia pune un accent mai redus pe latura 

comunitar� a omului, �i neglijeaz� faptul, c� omul este creat ca o fiin��, care 

tr�ie�te în rela�ii. 

Întrebarea a doua, orientat� înspre neurobiologie, se concentreaz� asupra 

form�rii mostrelor de comportament. Arat�, c� creierul uman în domeniul 

mostrelor de conexiuni neuronale poate s� fie schimbat pe tot parcursul vie�ii. 

Prin urma importan�ei factoriilor psicho-sociali, care sunt responsabili pentru 

suprapunerile mostrelor neuronale, creierul uman poate s� fie calificat �i ca 

„organ social”. Procesul de personalizare, conceput ca o cre�tere într-un sistem 

al normelor �i a valorilor, este tipic pentru toate comunit��ile, în care omul se 

mi�c�. A�a, �i în comunitatea leg�mântului lumesc întreprindere. În acest 

context, vorbim în interiorul întreprinderii despre viziuni �i comportamente 

formale �i informale, care au ca efect socializarea tuturor membrilor 

leg�mântului. Aceast� personalizare trebuie s� fie planificat� con�tient: este 




��

�

format� de agen�i de personalizare, de devize �colare �i de training, precum este 

�i cultivat prin exemplul/ modelul de urmat al �efilor �i al colegilor. 

Omul nu se na�te cu mostre definitive de comportament. Aceste mostre sunt 

concomitent progresate �i dezvoltate prin reflexiune �i cultivare continu�, atât 

de omul în cauz�, cât �i de comunit��ile, în care tr�ie�te omul. Prin aceste 

afirma�ii, rezultate din cercetare, neurobiologia înt�re�te elementele centrale 

mesajului pozitiv al Unicului leg�mânt, dup� care omul în sine, precum �i în 

cadrul comunit��ii este în stare s� accepte sau s� refuze mostre existente de 

comportament. Lui îi este dat� posibilitatea s� identifice scopuri noi, sau s� 

modifice scopuri existente. Este posibil printr-o str�duin�� consecvent� �i 

schimbarea total� a comportamentului. 

Comportamentul de baz�, însu�irile morale, normele, valorile etc. în forma 

lor concret� sunt servite de etica teologic� a întreprinderii, ceea ce izvor��te din 

Unicul Leg�mânt. Optica vertical� a acestui leg�mânt vizeaz� legarea omului 

cu Dumnezeu. Din acest leg�mânt elabor�m: „Programul pentru a 

convie�uire pozitiv� �i fericit� a oamenilor”. 


