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INTRODUCERE 

 

 Unul dintre cele mai importante aspecte ale naturii umane și principalul vector al evoluției 

umanității este dorința profundă de a relaționa. Omul tânjește după acel sentiment de apartenență 

ce fără îndoială, încă de la primii oameni, a creat un avantaj evolutiv atât în relație cu mediu, cu 

natura cât și cu ceilalți oameni, grupuri sau comunități cu care suntem în contact. Instinctiv 

formate, diversitatea și complexitatea acestor relații, ne-au ajutat să supraviețuim, să ne adaptăm, 

să descoperim și să utilizăm modelele ritmice ale naturii, să ne unim în familie sau triburi, să ne 

descoperim pe noi înșine, să dominăm, să cucerim, să instituim legi și ierarhii, să creăm strategii, 

să acționăm pentru statut social, prosperitate și succes, să clădim comunități și sisteme ce imită 

natura, să ne integrăm în ecosistem, societate și noosferă, complex și holistic. 

Relațiile formate între oameni, în grupuri, colectivități sau în societate, urmează cultura 

grupului sau a societății în care se manifestă, iar omul joacă un rol formal sau se implică informal. 

Valorile intrinseci ale fiecărei culturi determină și definesc specificul relațiilor ca element central 

ce influențează în principiu toate aspectele existenței de zi cu zi și, nu în ultimul rând, principiile 

de comportament individual sau de grup. 

Relațiile interumane ca urmare sunt studiate de teologie, psihologie, antropologie, 

sociologie, politologie, științe economice, cibernetică, etc. cu suport consistent din partea științelor 

exacte matematică (statistica, analiza matematică) fizică (termodinamica), chimie (chimie-fizica), 

etc. așa că o discuție ”în extenso” asupra relațiilor umane ar presupune o cunoaștere aprofundată 

a acestora prin prisma științelor enumerate mai sus, lucrul imposibil de abordat fără o echipă 

interdisciplinară cu competențe adecvate. 

 

Întrebări 

De multe ori ne întrebăm: ce îi face pe oamenii să se unească în grupuri, organizații și 

comunități dincolo de nevoile primare și securitate, de afiliere și apartenență, stima de sine sau 

auto-actualizare1? Și cum apare starea de tensiune dintr-un grup sau comunitate ce îl/o aruncă într-

o criză de proporții? Ce anume provoacă răcirea relațiilor între membrii unui grup? Sau între 

membrii și lideri ce uneori escaladează până la destrămarea grupului sau comunității?  Și cum de 

anumite comunități evoluează, se dezvoltă liber și parcă peren? 

                                                           
1 Maslow, A. H., "A theory of human motivation", Psychological Review, 1943, pag. 381 
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Intenția  

În lucrarea de față ne-am propus tema mult mai precisă și mai pragmatică de a identifica 

practic un profil comun specific al relațiilor interumane atât între membrii comunității cât și între 

membri și lideri, caracteristic comunității religioase, ce confirmă apartenența la comunitate a 

unei persoane. 

Pentru aceasta, vom lua în considerare: două dimensiuni taxonomice ale relației 

interumane a) iubirea destructurată în trei sub-dimensiuni și b) puterea, inclusiv în sensul 

capacității indivizilor de a manifesta intrinsec puterea în relații (manifestarea intrinsecă a puterii - 

MIP) și a treia variabilă luată în considerare - designul sau structura dinamică a relației pornind 

de la sistemul dinamic de valori descris de Claire Graves . 

Profilul așadar va fi realizat din conjugarea acestor trei axe: iubire, putere și design 

relațional - acesta din urmă incluzând și tipul tensiunii de schimbare prezentă în comunitate și 

manifestată în relații. 
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CAPITOLUL 1  - DEFINIȚII, STUDII, TEORII ȘI CONCEPTE UTILIZATE 

 

1.1 DESPRE GRUP ȘI COMUNITATE 

Tonnies2 definește grupul ca oameni ce sunt ”uniți în mod esențial dincolo de factorii ce îi 

separă” împărțind grupurile în două tipuri, după tipul relațiilor, intereselor și 

comunalităților: ”comunitate” și ”societate”. 

1.1.1 Grup primar  

Grupul primar - un grup social mic ai cărui membrii împărtășesc relații personale de lungă 

durată. Cei ce sunt conectați în relații primare petrec mult timp împreună, se implică într-o 

categorie largă activități și simt că se cunosc foarte bine între ei. 

Comunalitățile relațiilor din grupurile primare se pot diferenția după trei indicatori în 

funcție de obiectivele de realizat și de problemele de soluționat: 

1.  Fizic: de sânge, sau de loc - ocupându-se e cu îngrijirea nevoilor primare necesare, 

gen hrană, sau a celor estetice ce au ca destinație creația, dragostea, bucuria; 

2. Emoțional: afecte, sau motivații bazate pe obiecte sociale și alegeri ce produc un 

impact emoțional; 

3.  Spiritual: cognitiv sau meta-cognitiv – ce ține de aspectul de însingurare al 

individului, expresie a ceva unic, expresia sinelui pentru ceilalți. 

Grupurile bazate pe prietenie îndelungată sunt de asemenea grupuri primare. Comunitățile 

și societatea beneficiază de energia relațiilor din grupurile primare. 

1.1.2 Grup secundar  

Grup secundar - grup larg format din oameni ce au relații instituționale sau formale. 

Relațiile secundare implică legături emoționale slabe și cunoaștere personală superficială a 

celuilalt. Cele mai multe grupuri secundare au o durată de existență scurtă, limitată, apariția și 

dispariția lor neavând o semnificație deosebită. Nu pot supraviețui decât un număr de ani sau 

dispar după un timp foarte scurt.  

 Apariția și formarea grupurilor primare se petrece și în interiorul grupurilor secundare. 

1.1.3 Comunitate  

Comunitatea este un construct sociologic făcând referire la oameni care au ceva în comun. 

Ea reprezintă un set de interacțiuni, comportamente umane ce au sens și așteptări din partea 

membrilor. Acțiunile membrilor comunității se fundamentează pe așteptări, sens, valori, credințe 

                                                           
2 Tonnies, F., Community and Civil Society, editat de Jose Harris, Cambridge University Press, 2001 
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comune împărtășite între membri. Comunitățile operează făcând distincție între cei ce aparțin 

comunității, ”interni”, cei ce nu aparțin ”externi” și ”străini”. Comunitățile deschise, ce permit 

accesul mai ușor, sunt entități nestructurate, ai căror membri nu au o formă clar definită intern de 

identitate de grup, loialitate și solidaritate. Sentimentul de apartenență la comunitate așadar poate 

varia considerabil în intensitate. Diferența dintre comunitățile ce asigură legături solide prin 

similaritate între membrii și cele ce au conexiuni cu grupul din exterior sunt numite și comunități 

de tip Bonding și Bridging 3. 

Conform DOCAT4, însuși Dumnezeu este ”comuniune și relație”, iar oamenii – ființe 

relaționale – create după chipul și asemănarea Lui, aleg să formeze comunități prin alegere liberă 

și conștientă, având la bază principiul unității și conștiința faptului că sunt copiii ”unui Tată 

comun, iar între noi suntem frați și surori”. 

1.1.4 Comunități de interese 

Comunitățile de interese reprezintă un grup de oameni interesat în împărtășirea 

informațiilor și în discuții legate de o anumită temă ce ii interesează în mod particular. Membrii 

nu sunt neapărat experți sau practicanți ai temei în jurul căreia s-a format comunitatea de interese. 

Scopul comunității de interese este de a se constitui ca un loc unde oameni ce împărtășesc același 

interes comun se reunesc, schimbă informații, pun întrebări sau și exprimă opiniile despre tema în 

cauză. Apartenența la o comunitate de interese nu depinde de expertiză ci doar de interesul legat 

de o anumită temă. 

1.1.5 Comunități de practici 

Comunitățile de practici sunt formate dintr-un grup de oameni care sunt practicanții activi 

ai respectivei activități. Participarea la comunitatea de practici nu este adecvată pentru non-

practicanți. Scopul unei comunități de practici este de a asigura calea prin care practicanții își 

împărtășesc sugestii și expertize de bune practici, își asigură suport pentru activitatea fiecărui 

membru. Apartenența la o comunitate de practici depinde de expertiză, de un set de experiențe 

recente în rolul s-au legat de subiectul din arealul comunității de practici. Astfel de comunități sunt 

comunitățile religioase, ele reprezentând prima formă de organizare a creștinilor descrisă încă din 

Noul Testament, chiar dacă în zilele noastre se utilizează forme juridice de asociere. 

Definiția comunității creștine este chiar definiția  Bisericii, ”comunitate universală a 

credincioșilor”5. Ea a apărut, din punct de vedere teologic, în Vinerea Sfântă când prin moartea 

                                                           
3 Putnam, Robert, Bowling Alone: America's Declining Social Capital, 1995, Journal of Democracy. 
4 DOCAT Ce trebuie făcut?, Doctrina socială a Bisericii Catolice Iași, Editura Sapienția, traducere pr. Dr. Lucian 

Farcaș, 2017, pagina 69, 279 
5 Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-catolică de București, ediția III, 2003, 752, pag. 173 
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sa pe cruce Isus a îndeplinit planul de răscumpărare a lumii și când începe noua Alianță. Din 

punct de vedere istoric, a luat ființă – tot la Ierusalim - în ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt a 

coborât asupra apostolilor. Având inițial un nucleu de ”cam 120 membri” (Fap. 1, 15) devine o 

comunitate de 3000 de creștini (Fap 2, 41), în continuă creștere. Caracteristicile primei 

comunități creștine sunt prezentate în Faptele apostolilor (Fap. 2 42-47): ascultarea față de 

învățătura apostolilor, frângerea pâinii și rugăciunea, faptul de a avea totul în comun, lauda lui 

Dumnezeu. 

 

 

1.2 DESPRE RELAȚIILE UMANE 

1.2.1 Relațiile interumane  

Relația interumană poate fi definită ca asocierea sau interacțiunea puternică, profundă sau 

apropiată între doi sau mai mulți oameni ce poate varia în durată de la vremelnică, la pe viață. 

Această asociere se poate baza pe inferență, iubire, solidaritate, relații regulate de afaceri, sau un 

anumit fel de angajament social. Relațiile interpersonale se formează și sunt influențate de context 

- social, cultural, etc. Contextul poate varia de la familie la relații de sânge, rudenie, prietenie, 

căsătorie, relații de asociere, de muncă, club, vecinătate, loc de rugăciune, etc. Ele pot fi 

reglementate prin lege, obiceiuri sau convenții mutuale. Relațiile interumane sunt baza funcțională 

a grupului social și a societății ca întreg.  

Știința relațiilor interumane este multidisciplinară ca arie de cercetare și aplicare, 

cuprinzând filozofie, antropologie, biologie, epidemiologie, istorie, economia familiei, sociologie, 

științe medicale, gerontologie, asistență socială, etc. 

1.2.2 Dezvoltarea relațiilor 

Relațiile interumane se dezvoltă6 pe parcursul mai multor etape: 

1. Într-o primă interacțiune relația se formează pe baza unor atractori mutuali. 

2. În cea de a doua fază de construcție a relației participanții împărtășesc informații 

despre ei, interdependența crescând. 

3.  În cea de a treia fază apar diferite interconexiuni țesute între participanți iar relația 

se consolidează. 

                                                           
6 Levinger George, Development and change, în Kelly HH. Close relationships. 1983. W.H. Freeman and Company 
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4. Unele relații intră în faza de deteriorare în momentele când apare un dezechilibru 

între cost și valoare sau recompensă, sau atunci când numărul factorilor de risc crește, conducând 

la tensionarea relației. 

5.  Sfârșitul relației este marcat de tensiunile ce s-au polarizat și conduc la ruperea 

relației. 

 

1.3 DESPRE SISTEME DINAMICE DE VALORI ȘI DESIGN-UL RELAȚIILOR 

INTERUMANE 

Există o interdependență ierarhică între tipologiile umane, roluri și identități. Acestea se 

construiesc în baza valorilor, credințelor și convingerilor individului, a atitudinilor și motivațiilor 

ce consolidează aceste valori, a setului de competențe - instalate ca urmarea a atitudinilor și 

motivațiilor, precum și a comportamentelor manifestate în relațiile interumane, în comunicarea 

verbală sau non-verbală și în acțiunile asupra mediului extern. Pornind de la inter-relaționarea 

ierarhică de mai sus, ne vom opri asupra unui model dinamic al sistemelor de valori și atributul 

acestora de a configura un design dinamic al relațiilor umane corespunzător fiecărui nivel de 

valori. 

Tendința generală este de a defini valorile ca: (a) ghidarea principiilor în indivizi și în viața 

grupurilor, și (b) obiectivele trans-situaționale care servesc intereselor unor indivizi sau grupuri. 

O paralelă între aceste două definiții generale poate fi văzută în distincția pe care Milton 

Rokeach7 a făcut-o între:  

- valorile indispensabile (adică, moduri de conduită - de exemplu, o minte deschisă) 

și  

- valorile terminale (adică, obiective - de exemplu, stima de sine).  

Kurt Lewin8 și alți sociologi au susținut că definirea valorilor ca principii este mai adecvată 

decât definirea lor ca obiective, deoarece indivizii nu încearcă să “ajungă la valori”. Mai degrabă, 

o valoare “ghidează” comportamentul, hotărârea și scopul. Cu toate acestea, cercetătorii 

contemporani nu fac astfel de distincții ci tind să folosească ambele definiții, ceea ce poate conduce 

la confuzii între conceptul ”valori” și conceptul ”obiective”. 

                                                           
7 Rokeach, Milton, The Nature of Human Values. (1973).  New York: The Free Press 
8 Rainio, K. Kurt Lewin, Dynamical Psychology Revisited and Revised. 2009, Dynamical Psychology 
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Când ne gândim la valori, ne gândim la ceea ce este important în viață. Fiecare deținem 

numeroase valori (de exemplu, realizarea, securitatea, bunăvoința), cu diferite grade de 

importanță. O anumită valoare poate fi importantă pentru o persoană și neimportantă pentru alta. 

Teoria valorii 9 specifică 6 caracteristici principale: 

(1) Valorile sunt convingeri legate profund de afect. Când valorile sunt valide ele sunt 

pătrunse de emoții. Cei pentru care independența este o valoare importantă, când aceasta este 

amenințată, intră într-o stare de criză dacă nu o pot proteja; din contră, intră într-o stare de fericire 

când se pot bucura de ea. 

(2) Valorile definesc obiectivele dorite ce motivează acțiunea. Cei pentru care valori ca 

ordinea socială, justiția sau întrajutorarea sunt importante, sunt motivați să urmeze obiectivele 

derivate din aceste valori. 

(3) Valorile transcend acțiunile și situațiile specifice. Valorile ce țin de supunere și 

onestitate, de exemplu, pot fi relevante în muncă sau școală, în afaceri sau politică, cu prietenii 

sau cu străinii. Această caracteristică distinge valorile de norme și atitudini care, de obicei, se 

referă la acțiuni, lucruri sau situații specifice. 

(4) Valorile servesc ca standarde sau criterii în luarea deciziilor. Valorile ghidează selecția 

sau evaluarea acțiunilor, politicilor, persoanelor și evenimentelor. Oamenii decid ce e bun sau rău, 

justificat sau nelegitim, ce merită să facă sau să evite, bazându-se pe consecințe posibile sau 

probabile pentru valorile prețuite. Rareori impactul valorilor în deciziile de zi cu zi este conștient. 

Valorile sunt conștientizate atunci când sunt amenințate, când acțiunile sau hotărârile au implicații 

ce contravin valorilor prețuite de cineva. 

(5) Valorile sunt ordonate după importanța uneia în raport cu cealaltă. Valorile oamenilor 

formează un sistem ordonat de priorități care îi caracterizează ca indivizi. Ei atribuie mai multă 

importanță realizărilor sau dreptății, noutăților sau tradițiilor? Această caracteristică ierarhică, de 

asemenea, distinge valorile de norme și atitudini. 

(6) Importanța relativă a mai multor valori este ghidată de acțiune. Orice atitudine sau 

comportament tipic are implicații pentru mai mult de o singură valoare. De exemplu, participarea 

la slujbă în biserică ar putea exprima și promova tradiții și valori de conformitate în detrimentul 

hedonismului și valorilor de stimulare. Compromisul între valorile relevante, concurente ghidează 

                                                           
9 Schwartz, S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings în Psychology and ---

Culture, 2(1), 2012,  https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116 accesat 05.03.2018 
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atitudini și comportamente (Schwartz, 2012). Valorile influențează acțiuni atunci când acestea 

sunt relevante în context (prin urmare, susceptibile de a fi activate) și importante pentru actor. 

În concluzie, valorile ghidează relațiile într-un mod în care natura lor este transpusă în 

natura relațiilor. Această conexiune între valori și relații este bidirecțională: în același timp relațiile 

construiesc valori și mai precis procesele de socializare prin care indivizii învață valorile 

grupurilor și cultura lor. Viețile oamenilor nu sunt ghidate doar de propriul sistem de valori ci și 

de percepțiile valorilor sistematice ale celorlalți (de exemplu: părinții, modele de urmat, 

congregațiile religioase, comunitățile, etc.). 

1.4 SISTEME DE VALORI 

Într-un articol10 din 1974 Clare Graves11 declară că o parte din umanitate este gata să 

evolueze către un nou nivel de existență, prezicând în viitorul apropiat transformări dramatice atât 

la nivelul individului cât și la cel al grupurilor, comunităților și instituțiilor ce vor conduce la 

schimbarea modelului de gândire, a sistemului de valori și implicit a configurației și modelului 

relațiilor interumane. Astăzi trăim acel viitor: organizații se transformă în comunități, succesul 

depinde de ecologie, iar ierarhiile se aplatizează în sisteme holistice și organizații plate. În spatele 

acestor transformări stă o schimbare dinamică, evolutivă a sistemului de valori propagat prin 

mijlocele de comunicare cvasi-instantanee, prin intermediul trendurilor si tendințelor culturale 

cristalizate. 

Sistemele culturale de valori identice apar oriunde există grupuri de oameni, comunități 

sau comunicare socială. Ele stabilesc ritmul și procesul de formare a convingerilor. Ele 

structurează modul de gândire, sistemul de valori, pozițiile politice și viziunea globală a tuturor 

civilizațiilor. Sistemul personal de valori este centrul personalității fiecăruia și modifică relațiile 

cu cei din jur. Pe baza sa oamenii și acțiunile lor sunt etichetate. 

Oamenii au anumite sisteme de valori dominante ce le influențează prioritățile. 

• Organizațiile au acele sisteme de valori care vor determina succesul sau eșecul lor 

pe piața competitivă sau în zona de răspundere socială la nivelul ADN-ului lor cultural de bază. 

Deși rolul dezvoltării organizației a fost dintotdeauna de a rafina sau de a realinia toate detaliile 

practice ale activității, începe mai nou să includă și activarea de noi sisteme de valori.  

                                                           
10 Graves, Clare W., Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist, 1974, pp. 72-87. World Future 

Society. 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_W._Graves accesat 12.02.2018 
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• Grupurile și comunitățile sunt distruse și disipate dacă nu sunt ancorate adânc în 

acele sisteme de valori critice compatibile mediului în care se află. Atât stabilitatea cât și 

frământările sunt rezultatul dinamicii sistemului de valori. 

1.4.1 Dinamica sistemelor de valori Graves 

”În fiecare etapă a existenței sale, omul matur pornește în căutarea `Sfântului Graal` 

propriu – modul de viață pe care îl caută și după care dorește să trăiască. La primul nivel, caută 

satisfacția fiziologică automată. La cel de-al doilea, caută siguranța, iar apoi caută fie statutul 

de erou, fie puterea și gloria; fie pacea supremă, fie plăcerile materiale; fie relații afective, fie 

respectul de sine și pacea într-o lume de neînțeles. Când își va da seama că nu va găsi acea pace, 

va porni în explorarea nivelului spiritual”12  

Principiile dinamicii sistemelor de valori ale lui Claire Graves13 sunt: 

• Oamenii, comunitățile și organizațiile au în același timp sisteme de valori diferite 

la dispoziție. 

• Noile sisteme de valori evoluează către o complexitate mai mare. Ele transcend și 

se formează pe baza vechilor sisteme de valori. 

• În funcție de condițiile contextuale și de mediu, sistemele vechi de valori pot fi 

active în oameni. 

• Un sistem de valori nu este niciodată mai bun decât altul, ci doar oferă o reacție 

mai potrivită într-un context specific. 

• Oameni aflați în aceleași circumstanțe pot și vor dezvolta uneori sisteme de valori 

diferite. 

• Oamenii pot pune accentul pe aceleași subiecte prin prisma unor sisteme de valori 

diferite. 

• În dinamica sistemului de valori, a înțelege și a se conecta cu dinamica sistemelor 

de valori curente ale oamenilor și comunităților reprezintă calea de relaționare adecvată. 

Datorită faptului că experiența și cunoștințele noastre se cumulează în timp, sistemul de 

valori se va deplasa în direcția în care crește complexitatea. 

Fluxul de schimbare are 4 caracteristici: 

1. Extinderea spațiului psihologic – către mai multe personalități multi-fațetate, forme 

organizaționale diversificate și un plan mult mai complicat de spații conceptuale, ca imagine de 

ansamblu, paletă lărgită de influențe, context temporal lărgit; 

                                                           
12 Graves, Clare W., Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist, 1974, pag. 72-87. World Future 

Society. 
13 Beck, Don Edward, Teddy Hebo Larsen, Sergey Solonin, Rica Viljoen, Thomas Q. Johns, Spiral Dynamics în 

Action: Humanity's Master Code, 2018, John Wiley & Sons 



 15 

2. Extinderea spațiului conceptual – către imagini de ansamblu, o rază mai mare de 

influență, perioade mai lungi; 

3. O mărire progresivă a alternativelor – spre mai multe alegeri, dintr-o gamă mai 

largă de opțiuni; 

4. O mărire progresivă a gradului de libertate comportamental și relațional – către mai 

multe posibilități legate de modul de a fi, moduri de exprimare a emoțiilor, tipuri de relații 

interumane mutual agreate. 

„Orientarea lui Claire Graves a fost de a integra bio-, psiho- și socio-dinamic, de a 

interconecta cunoașterea umană și a sparge zidurile academice ce separă disciplinele și 

câmpurile de cercetare” - D. Beck (2018) 

 

1.4.2 Sisteme valori de rangul I 

Caracteristici rang 1: conștientul și inconștientul individului și mediul se află în relație 

asincronă, secvențială. 

1.4.2.1 Nivelul 1  Hoarda - Supraviețuire 

Valori: Rămânerea în viață prin folosirea simțurilor înnăscute.    

Design relațional: Hoarda/banda de supraviețuitori. Relațiile sunt nestructurate, de 

supraviețuire. 

1.4.2.2 Nivelul 2 – Tribal - Animistic 

Valori: Legături de sânge și misticism, într-o lume magică și înfricoșătoare. 

Design relațional: Organizarea tribală. Relațiile sunt circulare, orientate către grupul 

primar. 

1.4.2.3 Nivelul 3 – Dominant - Egocentric 

Valori: Autoimpunerea puterii sau impunerea acesteia asupra altor persoane sau asupra 

naturii, prin exploatarea independenței. Apare conștiința de sine și sentimentul de posesie. 

Design relațional: Imperiul exploatator. Dominant-dominat. Relațiile sunt tip direct 

vertical, exploatator și exploatat, dominant și dominat, orientate către individul deținător de putere. 

1.4.2.4 Nivelul 4 –Piramidal - Reglementat 

Valori: Credința absolută în corectitudinea cuiva și obediența completă față de autoritate 

și adevăr absolut. 

Design relațional: Ierarhia bazate pe ordine și reguli/lege. Relațiile sunt ierarhice bazate pe 

autoritate, orientate către comunitate/societate. 
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1.4.2.5 Nivelul 5 –Delegare - Bazat Pe Succes  

Valori: Concentrarea asupra posibilităților de a face să fie mai bine pentru propria 

persoană. 

Design relațional: Corporația strategică bazată pe proiecte și algoritmi dinamici de succes 

(KPI). Relațiile sunt strategice tactice si temporare, orientate către individ ca „brand”. 

1.4.2.6 Nivelul 6 – Egalitar - Consensual 

Valori: Bunăstarea oamenilor și ajungerea la aprobarea unanimă primesc prioritate 

maximă. 

Design relațional: Rețeaua socială bazată pe egalitarism. Relațiile sunt egalitare, 

consensuale, de tip rețea socială, orientate către comunitate/societate. 

1.4.4 Sisteme valori de rangul II 

Caracteristici rang 2: conștientul și inconștientul individului și mediul se află în relație 

sincronă, armonică. 

1.4.4.1 Nivelul 7: Sistemic- Competent 

Valori: Flexibilitatea de a se adapta la schimbarea între viziuni la scară largă. 

Design relațional: Flux sistemic bazat pe inter-conectivitate. Relațiile sunt integrative, 

orientate către individul integrator. 

1.4.4.2 Nivelul 8: Holistic - Interdependent - Complex:  

Valori: Atenție la dinamica globală și acțiuni de nivel macro. 

Design relațional: Organism holistic bazat pe interdependență. Relațiile sunt complexe, în 

flux și ecologice atât social cât și cognitiv-comportamental, orientate către lume și natură. 

Dinamica accelerată de schimbare a sistemului de valori vizibilă astăzi în modificarea 

relațiilor interumane și a stării de realizare personală sau comunitară, prezintă un interes deosebit 

pentru configurarea profilului relațional al comunității religioase ajutând la configurarea hărții 

destinației evoluției atât ca persoane, cât și la nivel de comunități sau societăți întregi, oferind 

totodată o explicație pentru faptul că oamenii au relații de opoziție intra-comunitară sau intra-grup, 

chiar dacă „par” similari ca tipologie, atitudini sau comportament. 

1.4.5 Condiții de schimbare a sistemului de valori 

Sistemele de valori Graves sunt evolutive crescând în complexitate și libertate după 

modelul de evoluție Lamark14.  Pentru aceasta, sunt necesare 6 condiții de schimbare a sistemului 

de valori (Beck, 2018): 

1. Potențial intern de schimbare  

                                                           
14 Lamarck, J. B. Zoological Philosophy. London, 1914, p. 265 
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2. Soluții pe problemele actuale 

3. Disonanță și lipsa de certitudine 

4. Bariere identificate și rezolvate 

5. Cunoaștere implicită și explicită; alternative 

6. Consolidare și susținere 

 

1.4.5.1 Potențialul intern de schimbare - individual sau colectiv - al comunității 

Nu toți oamenii sunt dispuși, capabili sau pregătiți în aceeași măsură pentru schimbare. 

Este posibil ca o persoană azi să fie complet diferită față de aceeași persoană cu mulți ani înainte. 

Același lucru este valabil și pentru comunități. Simpla discuție despre schimbare nu ajunge să 

producă aproape niciodată schimbarea.  

În fiecare comunitate există indivizi închistați, veșnic împotrivă, aceiași care au fost 

posesorii unei viziuni asupra lumii care a funcționat pentru ei și de care ei niciodată nu s-au îndoit. 

Ființa umană și implicit comunitățile, există - în mod normal - într-un sistem potențial deschis de 

nevoi, valori și aspirații. Tendința de a ne cuibări în ceea ce pare sa fie o stare închisă ne face să 

inter-relaționăm într-un mod constant, identic, pe termen lung. 

Oamenii sunt diferiți din punct de vedere al potențialului lor de schimbare manifestat în 

relațiile din cadrul grupurilor și comunităților. Acest potențial variază de-a lungul unui continuum 

de la deschis, la îngrădit și până la închis. Analiza și intervențiile eficiente necesită identificarea 

profilului sistemului de valori al unei persoane sau a unui grup și o înțelegere exactă a acestor 

stări. 

DESCHIS: potențial de funcționare la nivel mai complex 

• Cea mai sănătoasă formă, cu cele mai multe posibilități de ajustare; 

• Istorie personală și capacități ce conduc la schimbare; 

• Starea deschisă se schimbă în raport cu modificarea 

contextului/mediului/condițiilor; 

• Comportament eficace în fața obstacolelor; 

• Nu este atașat de nivel în aceeași măsură ca starea de închis. 

Semne ale modelului de potențial mental deschis:  

- tinde să înlăture barierele pentru a permite exprimarea diferențelor individuale fără 

a se bloca în obișnuința tiparelor sau a presupunerilor neverificate; 

- anticipează schimbarea ca inevitabilă și prezintă o considerabilă elasticitate, fără a 

se arunca cu capul înainte; 
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- recunoaște rolul pe care condițiile externe îl joacă în gradul de dificultate pe care 

schimbarea îl prezintă oamenilor. 

Gândirea deschisă este de obicei afișată prin aptitudini de bun ascultător, o abordare lipsită 

de prejudecăți a vieții, tolerarea diferențelor și o lipsă de blocaj mental. 

ÎNGRĂDIT: împiedicat de bariere, prins în sine sau într-o postură/situație. 

• Posibilitatea de schimbare există doar dacă barierele sunt înlăturate sau depășite; 

• Este posibil să îi lipsească perspicacitatea, intuiția sau cunoașterea care să-l facă să 

înțeleagă ce se întâmplă; 

• Are nevoie de mai multe discuții și dezbateri pentru a accepta schimbarea; 

• Caută motive și justificări pentru situația curentă. 

Semne ale modelului de potențial mental îngrădit:  

- percepe problemele, dar crede că nu se poate face nimic, fiindcă ”așa stau 

lucrurile”; aceasta neputință de adaptare și de schimbare a lucrurilor duce la frustrare, negare și 

stres; 

- conduce la încercarea de a trăi în limitele impuse și acomodarea între aceste limite 

cât se poate de bine; 

- se manifestă prin stres nejustificat, tulburări gastro-intestinale, comportamente 

pasiv-agresive și alte forme de frustrare personală și socială; 

- refuză modelele de transformare sau schimbare, axându-se în schimb pe reparații 

rapide, temporare sau metode tradiționale, ”cărări bătătorite”, ”metode verificate”, ”așa a făcut și 

bunica mea și a fost bine”. 

 

ÎNCHIS: blocat în capacitățile sale bio-psiho-sociale 

• Lipsa înzestrării neurologice sau a inteligenței necesare; 

• Existența unor traume anterioare ce produc blocajul; 

• Incapacitatea de a identifica barierele, cu atât mai puțin a le depăși; 

• Se percepe amenințat de schimbare și luptă din toate puterile să o împiedice. 

Semne ale modelului de potențial mental închis: 

• nepotrivirea – lipsa adaptabilității la un mediu în schimbare; fiecare idee este 

privită cu suspiciune, fără motiv; râs sau furie, subiectele de discuție sunt în afara contextului; 

comportamentul apare ciudat și forțat;  
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• lăcomia – niciodată nu e mulțumit, niciodată nu-i sunt satisfăcute nevoile; cel 

închis întotdeauna are nevoie de mai mult, întotdeauna cere în exces și întotdeauna se îndoiește; 

• exclusivitatea – nu mai există nici o variantă, nici o posibilitate, nu se poate altfel; 

orice alte viziuni sau puncte de vedere sunt respinse din start; numai câțiva oameni sunt acceptați, 

foarte puțini, oricine altcineva face parte din grupul ”celorlalți”. 

• reacție exagerată la frustrare - reacțiile la obstacole sau blocaje sunt extreme, cu 

mult peste nivelul adecvat situației; scapă de sub control și la cele mai mici dificultăți; când este 

stresată, persoana cu mentalitate ”închisă” devine irascibilă extrem de ușor sau se victimizează;  

• își îndeplinește îndatoririle până la extrem – perfecționist, obsesiv; o persoană care 

continuu verifică și re-verifică, să fie sigur ca e ”corect”; 

• își construiește o carapace – evită expunerea altor puncte de vedere, poziții sau 

păreri; ascunde sau distruge informația care este în dezacord cu părerea proprie; cere cenzură și 

control.  

Omul și comunitatea trebuie sa posede potențialul de dezvoltare și de extindere mai departe 

de spațiul conceptual. Asta include deschidere (sau măcar îngrădire transformabilă) și inteligența 

necesară pentru a putea gestiona schimbările. 

Deci, pentru îndeplinirea condițiilor de schimbare este necesar ca potențialul de 

schimbare să fie deschis sau cel puțin îngrădit iar persoana sau grupul/comunitatea să nu fi atins 

limita capacităților de schimbare aflate la dispoziție, oricare ar fi motivele de neatingere a acelui 

plafon. 

Persoana, comunitatea sau societatea trebuie sa fie libere de orice patologie restrictivă, 

necunoscută sau nerezolvată și de orice bagaj istoric. 

1.4.5.2 Soluții pentru problemele existente din prezent și trecut. 

Schimbarea către niveluri noi de valori nu se produce dacă în starea actuală există încă 

amenințări sau probleme serioase, nerezolvate. Mai întâi trebuie rezolvate problemele potrivite cu 

nivelul actual de existență.  

Problemele de la nivelul actual al sistemului de valori trebuie gestionate în mod adecvat 

până ce: 

• este atinsă zona de confort și un echilibru relativ; 

• există resurse și energie în exces pentru a explora sistemul de valori următor, de o 

complexitate mai mare. 
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1.4.5.3 Disonanța prezentă în sistemul de valori actual.  

Schimbarea către un nou sistem de valori nu se produce decât dacă există tensiune de 

schimbare și turbulență. Turbulența e produsă de mișcarea încărcăturii conceptuale sau de 

modificările generate în altă parte cu impact asupra sistemului actual, aflat oarecum în echilibru. 

Tensiunile și disonanțele se manifestă în relații și captează atenția individului. Iar feedback-ul real 

și neașteptat îi trezește pe lideri. 

Ce factori produc disonanță? 

• Conștientizarea discrepanței dintre condițiile de mediu/viață și mijloacele curente 

de a rezolva aceste probleme; 

• Turbulența suficientă și necesară pentru a crea senzația că ”ceva nu e în regulă”, 

fără a se produce totuși un haos total; 

• Încercările soldate cu eșecuri de a rezolva problemele noilor condiții de mediu/viață 

cu mijloace vechi pot stimula gândirea inovatoare, pot emana energie și elibera drumul spre 

următorul nivel de valori. 

 

1.4.5.4 Identificarea barierelor ce împiedică schimbarea, și depășirea lor.  

Barierele pot face schimbarea foarte dificilă, dacă nu imposibilă. Ele trebuie întâi admise 

(depășirea stării de negare), identificate corect și concret (numite) iar apoi: eliminate, ocolite, 

neutralizate sau reformate, transformate. Aceste bariere sunt întâi identificate ca parte a mediului 

exterior și a condițiilor de mediu/viață și ulterior eliminate din sistemul de gândire (mindset) al 

omului sau al grupului.  

• Riscurile și consecințele dureroase ale eliminării barierei trebuie calculate. Relațiile 

distructive sau neprielnice trebuie îndepărtate și înlocuite cu relații constructive, benefice. 

Resursele și energia trebuie folosite pentru schimbare și evoluție nu pentru schimbare prin 

abandon și distrugere. Orice încercări de a câștiga gloria zilelor de altădată sunt sortite eșecului și 

deci, de evitat. 

• Scuzele, argumentațiile aparent logice, raționale și invocarea unor motive pentru a 

nu implementa schimbarea trebuie identificate și soluționate. Abia apoi aplicarea unor strategii și 

tactici pentru slăbirea și eliminarea barierelor pot da rezultate. 

1.4.5.5 Cunoașterea implicită și explicită a cauzelor probabile și alternativelor viabile.  

Schimbarea este determinată de cunoașterea completă a ceea ce nu a funcționat la sistemul 

de valori precedent, cum și de ce, precum și a resurselor disponibile acum pentru gestionarea mai 

bună a problemelor. 
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Dintre modurile de a iniția schimbarea sistemului de valori la nivel personal sau în 

comunitate, amintim: 

• O perspectivă mai bună, o cunoaștere mai corectă a felului în care sistemele se 

formează sau intră în declin și se reformează – mai ales cele proprii, personale. Oamenii trebuie 

să accepte posibilitatea schimbării și mijloacele de schimbare. 

• Încetarea căutărilor regresive inutile pentru răspunsuri depășite, care nu pot face 

față complexității crescute din prezent. 

• Considerarea unor scenariilor alternative, a modelelor noi, a experiențelor din surse 

validate ca funcționale și de succes, din comunități similare, concurente, sau chiar fără nici o 

legătură de conținut cu individul sau comunitatea. 

• Recunoașterea rapidă a apariției noilor condiții de mediu/viață și a noilor valori 

necesare pentru congruență.  

 

1.4.5.6 Consolidarea și susținerea în timpul tranziției.  

Ca în Parabola Semănătorului15, semințele schimbării adesea ajung pe teren nefertil, 

infestat cu buruieni și dificultăți. În lipsa unei culturi susținătoare, noul sistem de valori abia va 

putea încolți, dar îi va fi și mai greu să înflorească. În tranzițiile de succes, noile relații și 

comportamente sunt de obicei însoțite de efort cu consum mare energie, dar și de stângăcie. Ele 

apar ”necoapte” și neîndemânatice. E nevoie de timp și voință colectivă pentru ca sistemul să se 

integreze în peisaj. Această perioadă de acomodare este foarte instabilă și nu de puține ori este 

scuturată pentru a se reașeza.  

De menționat ca modelul de schimbare gravesian ulterior dezvoltat de Beck are la bază un 

concept batesonian de schimbare – The Logical Categories of Learning and Communication16 

corelat cu modelul Gestalt Cycle dezvoltat de Fritz & Laura Perls 17. 

 

1.5 DESPRE IUBIRE ȘI RELAȚIILE BAZATE PE IUBIRE 

1.5.1 Iubirea 

Iubirea este una din cele trei virtuți teologale. 

                                                           
15 Beca, Elena, Dezvoltarea comunităților, Ed. Semne, București, 2002 
16 Bateson, Gregory, Steps to an Ecology of Mind, 2000 The University of Chicago Press , 279-308  
17 Perls, Fritz. S., Ego, Hunger and Aggression, 1969,New York: Random House, 44; 69 
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În timp ce valorile definesc ceea ce este bun și important, sumă a însușirilor ce dau 

însemnătate ființelor și ceea ce este prețuit, virtutea ”este o dispoziție firească și fermă de a face 

binele”, permițând persoanei ”și să dea ce are mai bun din sine18. Virtuțile sunt umane, morale, 

rezultat al educației – virtuți cardinale (prudența, dreptatea, tăria și cumpătarea) și virtuți 

teologale ce ”au drept origine, cauză și scop pe Dumnezeu Unul-Întreit”19 – credința, speranța și 

iubirea. 

Iubirea este porunca cea nouă (In 13, 34), este cea mai mare dintre toate (1Cor 13, 13). 

Iubirea este răspunsul omului la iubirea lui Dumnezeu, căci ”El ne-a iubit mai întâi” (1In 4, 19) 

Relația de iubire (dragoste) descrie situația în care un individ percepe un nivel potențial 

înalt de expansiune disponibil într-o relație cu o anumită persoană. Experiența iubirii este cu atât 

mai intensă cu cât nivelul de expansiune sau de potențial perceput este mai înalt. 

În modelul20 de auto-expansiune, oamenii sunt motivați să-și extindă sinele, inclusiv 

perspectivele, resursele și identitățile disponibile pentru sine. Și reușesc asta prin relațiile 

apropiate. Deoarece într-o relație apropiată, fiecare îl percepe pe celălalt (inclusiv perspectivele 

celuilalt, etc.) ca fiind parte din sine, într-un fel extins, ca o proiecție21 a sinelui. 

Mai exact, iubirea descrie acea situație în care o persoană percepe un înalt nivel de potențial 

de expansiune disponibil în relația cu o altă persoană. Iar experiența iubirii este cu atât mai intensă 

cu cât rata de expansiune sau potențialul de expansiune perceput este mai mare (exemplu: când 

intră într-o nouă relație). 

Câteva concluzii relevante pe baza acestui model: 

- oamenii procesează informațiile despre cei apropiați în mod similar cu modul în care 

percep aceleași informațiile despre sine ( în anumite contexte se confundă pe sine cu cel apropiat); 

- când iubesc oamenii evidențiază o creștere a diversității sinelui; 

- intensitatea iubirii nereciproce este în mare măsura corelată cu potențialul perceput de 

expansiune a sinelui; 

- în relațiile pe termen lung, iubirea, crește prin expansiune, prin participarea la un număr 

cât mai mare de activități împreună cu cei cu care se află în relație (activități comune plăcute). 

                                                           
18 Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-catolică de București, ediția III, 2003, 1803, pag. 389 
19 Idem, 1812, pag. 391 
20 Aron A., Aron E, Norman C., Self-expansion Model of Motivation and Cognition în Close Relationships and 

Beyond, p. 479-501, Blackwell Handbooks of Social Psychology, , 2002, Wiley-Blackwell. 
21 Sharp, Daryl, Jung Lexicon: A Primer of Terms & Concepts, 1991, Inner City Books  
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1.5.2 Echilibrul dinamic în relația de iubire 

Cei implicați în relații interumane trăiesc inevitabil conflicte interioare sau cu cei cu care 

se află în relație, prin incongruență și disparitățile dintre proiecția internă și realitatea manifestată 

prin acțiunile celuilalt. Aceste tensiuni înregistrate la nivel inconștient conduc, în pofida eforturilor 

individuale sau comune raționale, către o rupere a relației sau o reorganizare pe un nivel de 

complexitate superior. Subtile sau manifestate, rezolvarea acestor conflicte implică un echilibrul 

dinamic susținut de-al lungul relației prin angajament. 

1.5.3 Dimensiunile iubirii 

O analiză a factorilor22 pornind de la 68 de caracteristici distincte de iubire23 a evidențiat 

trei dimensiuni de bază ale iubirii numite: 

- intimidate - include în principal caracteristici centrale ale iubirii, cum ar fi dorința/ 

posibilitatea de a vorbi liber despre orice, onestitatea, deschiderea și înțelegerea; 

- angajament - include în principal caracteristicile intermediare ale iubirii, cum ar 

fi devoțiune, protecție, dorința de a-l pune ce celălalt pe primul loc și sacrificiul; 

- pasiune – ”emoție sau mișcare a sensibilității care înclină spre a acționa sau a nu 

acționa ținând seama de ceea ce este simțit sau imaginat ca bun sau rău”.24 

1.5.4 Referențial egocentric și exocentric 

Distincția între egocentrism și exocentrism pornește din structurarea spațiului cognitiv 

vizual, referențialul fiind definit ca o localizare sau un set de localizări corespunzătoare poziției 

spațiale25. Localizarea spațială  a unui obiect sau persoane poate fi codată atât în relație perceptuală 

cu cel care enunță relația – egocentricitate (în limbaj verbal se folosește verbul la persona întâi sau 

a doua: „biserica este în fața mea”, „tu mă ajuți”), cât și în relația dintre obiectele sau persoanele 

din jur, relație fără legătură cu cel care enunță relația, nedepinzând de prezența acestuia – 

exocentricitate (verbul este utilizat la persoana a treia: „el îi ajută pe cei săraci”, „biserica se 

deschide la ora 12”). 

Reprezentarea celor două tipuri de localizări se poate reprezenta circular: 

• cel care enunță relația și obiectul sau persoana aflându-se în relație în același cerc 

- în cazul referențialului egocentrist; 

                                                           
22 Aron. A .. Westbay. L. Dimensions of the prototype of love. 1996, Journal of Personality and Social Psychology.  
23 Fehr. B. Prototype analysis of the concepts of love and commitment, 1988, Journal of Personality and Social 

Psychology. 
24 Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-catolică de București, ediția III, 2003, 1763, pag. 383 
25 Pick, H.L. & Lockman, J.J. From frames of reference to spatial representation. In L.S. Liben, A.H. Patterson, N. 

Newcombe (Eds), Spatial representation and behaviour across life span, 1981, New York: Academic Press. 
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• persoana care enunță relația se află în afara cercului relației, aceasta având loc între 

terți - în cazul referențialului exocentrist. 

Prin corelarea cu numărul de oameni cu care persoana se afla în relații într-o comunitate, 

se poate dimensiona spațiul26 egocentrist și, implicit, se poate calcula dimensiunea (raza) relațiilor 

și potențialul de creștere dimensională și de dezvoltare a relațiilor, în special de iubire, într-o 

comunitate. 

 

1.6 DESPRE FORȚĂ, MANIFESTAREA INTRINSECĂ A PUTERII (MIP) ȘI RELAȚII 

DE PUTERE 

A avea sau nu putere poate afecta fundamental modul în care individul îi percepe pe 

ceilalți, cum inter-relaționează cu ei, cum judecă și ia decizii sau cum se comportă.  

1.6.1 Puterea 

O proprietate centrală a puterii este aceea că influențează fundamental cogniția și atenția 

operând asupra abilitații umane de a procesa informația selectiv. Puterea, ca manifestare intrinsecă 

(MIP), facilitează acțiunea producând inhibiție sau dezinhibiție  atât pentru cel ce manifestă 

puterea, dar mai ales pentru cel ce receptează puterea. Cel dominant își exercită puterea pentru a-

și realiza obiectivele, nevoile sau dorințele, în timp ce receptorul puterii, aflat în poziția de 

dominat, contribuie de multe ori la obiectivele celui ce posedă puterea, scopurile și obiectivele 

sale fiind adesea strict colaterale. Cel e emană puterea are de cele mai multe ori o multitudine de 

comportamente și acces la un grad de libertate mult superior celui care recepționează puterea. 

Recepția puterii se face de cele mai multe ori într-un mod pasiv, submisiv, dar nu de puține ori 

când echilibrul intern al dominatului este deranjat, reacția sa poate fi de nesupunere, de revoltă 

sau chiar revoluționară. Acceptarea unei relații de putere este fundamentată pe sistemul de valori 

moștenit sau asimilat, la fel cum și refuzul unei astfel de relații este determinat de substratul 

cultural și valoric. 

În studiile psihologice și de psihologie socială, puterea în relații este uneori înțeleasă ca 

funcție de control, de motivare a individului pentru  a relaționa sau a ignora  relația cu alții în 

diferite contexte.  Astfel, puterea are două fețe, putând fi folosită atât în scop de evoluție, de 

creștere a libertății și complexității, cât și în scop involutiv, limitativ. În esență, oamenii se uită 

”în sus”, la cei aflați la conducere, la lideri și conducători. În diade, grupuri sau comunități cei ce 

manifestă vizibil sau subtil puterea comandă, dar rareori există reciprocitate, mai ales în societate, 

unde sistemele de valori pun accent pe ego, pe ierarhie sau pe succes.  

                                                           
26 Hall, Edward T., The Hidden Dimension, Anchor Books, 1990.   
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1.6.2 Manifestarea intrinsecă a puterii (MIP) 

Undeva în spatele puterii fiecăruia dintre noi de a face, de a realiza sau de a se transforma, 

există o abilitate percepută a sinelui de a face acțiuni, de a realiza obiectivele dorite și de a evita, 

a face față, a se adapta evenimentelor nedorite. Manifestarea intrinsecă a puterii (MIP) este 

capacitatea pe care anumite organisme o au de a se comporta sau a crede în conformitate, în adiție 

sau în contradicție cu ceea ce este perceput a fi determinant din punct de vedere biologic sau al 

mediului. Manifestarea intrinsecă a puterii (MIP) se mai referă și la capabilitate de a face, 

reprezentând puterea și capabilitatea de a produce un efect. Puterea manifestată într-un grup sau 

într-o comunitate își are sursa internă în manifestarea intrinsecă a puterii (MIP). 

Există două aspecte ale manifestării intrinseci a puterii (MIP): 

-  Cadrul intenției - a decide, a se comporta sau a urmări liber un rezultat/ obiectiv 

-  Cadrul acțiunii - a pune în aplicare intenția planificată. 

 Ceea ce determină apariția manifestării intrinseci a puterii (MIP) este desemnarea și 

asumarea responsabilității pentru cauza (aitia27, gr.) pentru care ceva există sau se întâmplă: 

-  cauza materială - substanța din care lucrurile sunt făcute; 

-  cauza eficientă – agentul, emitent al puterii, ce face ca lucrurile să se întâmple; 

-  cauza formală – modelul, forma ce odată prezentă conduce obiectul acțiunii către 

un tipar ce poate fi înțeles; 

-  cauza finală - implică aceeași rațiune, obiectiv, deznodământ, scop, telos (cauza 

pentru care o acțiune este executată): 

o adaptarea organismelor/ organelor, mecanismelor homeostatice, sau modelelor de 

comportament pentru a realiza cu succes o anumită funcție. 

o autoreglarea sistemelor teleonomice, acolo unde există un mecanism ce permite 

sistemului să atingă sau să mențină o proprietate specifică indiferent de variațiile din mediu. 

o un comportament al cărei deznodământ sau obiectiv este anticipat la nivel conștient 

de către agent. 

 

NOTĂ: Determinismul ca sistem ce impune un set de limite poate afecta manifestările 

intrinseci ale puterii (MIP), la fel cum liberul arbitru - definit ca abilitatea de a alege din posibilele 

derulări ale acțiunii fără a fi împiedicat de vreo limită internă sau externă - face ca manifestările 

intrinseci ale puterii (MIP) să se exprime în toată complexitatea lor fără a fi determinate în sens 

                                                           
27 Aristotle, Physics, , Translated by R. P. Hardie and R. K. Gaye, 350 î.C, 

http://classics.mit.edu/Aristotle/physics.html accesat 21.04.2018 
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limitativ de evenimentele trecute. Dacă determinismul sugerează existența unei singure căi 

posibile de derulare a evenimentelor, liberul arbitru eliberează manifestările intrinseci ale puterii 

(MIP) până la acel grad de libertate ce elimină cauza, o multiplică nedefinit sau chiar inversează 

corelația cauză-efect punând astfel bazele unui sistem praxiologic non-aristotelian. 

1.6.3 Simetria și asimetria puterii în analiza tranzacțională 

Analiza tranzacțională (AT) este, în psihologia socială, o teorie explicativă a relațiilor pe 

baza unor modele de interacțiune ce interferează în realizarea aspirațiilor personale, prin corelarea 

unui nivel intern (psihologic) și a unuia extern (comportamental) al omului în relația cu celălalt. 

AT pleacă de la un model cu trei elemente, cunoscut sub numele de modelul stărilor sinelui în 

inter-relație. Acest model ne ajută să înțelegem cum funcționează oamenii, cum comunică și cum 

relaționează, cum își exprimă personalitatea în plan comportamental și relațional. Plecând de la 

meta- teoria comunicării propuse de AT, o vom extinde pentru a analiza relațiile de putere în 

comunitate.  

1.6.4 Modelele stării sinelui 

1.6.4.1 Părinte – relație dominantă de putere 

Părintele suportiv – relație dominantă suportivă - ca stare a sinelui, își manifestă grija și 

interesul. 

a. Are încredere în corectitudinea și discernământul copiilor 

b. Le respectă autonomia, gândurile și sentimentele 

c. Îi sprijină în realizarea intereselor și obiectivelor 

d. Se bucură de compania copiilor 

e. Îi protejează de accidente, nu prin stabilirea regulilor ci prin comunicarea valorilor și 

discutarea comportamentului lor 

f. Le modelează auto-controlul, sensibilitățile și valorile ce consideră că le vor fi 

indispensabile 

Părintele critic – relație dominantă critică - pe de altă parte, transferă valori sau 

convingeri, considerând că ajută copilul să trăiască în societate. El poate avea, de asemenea, 

intenții negative, folosind copilul ca pe un instrument de răzbunare. 
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1.6.4.2 Adult – relație egalitară de putere 

Adultul – relație egalitariană - este starea persoanei raționale care comunică în mod 

rezonabil și asertiv, fără să vrea să controleze, fără să reacționeze agresiv; este confortabil cu el 

însuși; este sinele ideal. 

1.6.4.3 Copil  - relație submisivă de putere 

Copil liber – relație submisivă liberă - (a) copilul natural este în mare parte conștient de 

sine și este caracterizat prin zgomotul non-verbal pe care îl face (aha, mda, hei, etc.). Îi place să 

se joace și este deschis și vulnerabil; (b) micul profesor din noi, este copilul curios și explorator 

care încearcă întotdeauna lucruri noi. 

Copilul adaptativ – relație submisivă dominată - reacționează la lumea din jurul lui, se 

schimbă pentru a se adapta sau se răzvrătește împotriva presiunilor pe care le simte. 

 

1.7 DESPRE  RITUALURI DE ADAPTARE COMUNITARĂ28 

Pornind de la  modelul  de dezvoltare psihosocială  a lui Erikson29 cu stadiile: pruncie (0-

1 ani), copilărie timpurie ( 1-3 ani), vârsta jocului (3-6 ani), vârsta școlară (6-12 ani), adolescența 

(12-19 ani), vârsta adultă tânără (20-25 ani), vârsta adultă mijlocie (25- 64 ani), și folosind puterea 

analitică a modelului pentru comunități, vom introduce 6 stadii echivalente de ritualizare 

progresivă a adultului în comunitățile religioase, utilizând limbajul ericksonian, respectiv: 

numious, judicios, dramatic, formal, ideologic și nomatic. 

1. Stadiul „numious” implică un element de încredere al membrilor, consolidat în 

procesul de recunoaștere mutuală, socializare și apartenență caracteristic noului venit, 

discipolului. 

2. În „judicios”, legile vieții interioare ale membrilor comunității sunt supravegheate 

neostenit de conștiința acestora cât și de către ceilalți membri ai comunității cu precădere  de către 

cei apropiați. În cazul unor devieri, acesta este prezentat ca exemplu deviant ce declanșează 

procese de rușine interioară unor participanți la comunitate. 

3. În stadiul „dramatic” comunitatea oferă o scenă de manifestare a inițiativelor 

membrilor pentru a le testa și experimenta, oferind feedback și evaluând modul în care 

comportamentul acestora se potrivește comunității. 

                                                           
28 Erikson, Erik H. , Childhood and Society, 1950,  New York: W. W.Norton. 
29 Erikson, Erik H., Toys and Reasons: Stages in the Ritualization of Experience, 1977, New York: W. W.Norton 



 28 

4. În stadiul „formal” disciplina și acceptul normelor comunității de către membri 

sunt esențiale pentru supraviețuirea acesteia în măsura în care acestea nu sunt arhaice sau 

disfuncționale, sau nu impun litera în locul spiritului normelor. 

5. În „ideologic” consolidarea convingerilor conduce la construcția infrastructurii 

morale a comunității și la angajament. 

6. În sfârșit, în stadiul „nomatic” membrii devin creatori de norme, de nomos (legi, 

gr.) educând-i în legea asumată, ca principiu călăuzitor, pe membrii aflați în stadii timpurii. Acest 

stadiu este caracteristic învățătorilor și maeștilor spirituali. 

Conflictele ce apar la fiecare stadiu pot îndepărta membrul din comunitate sau destrăma 

comunitatea, iar pentru a fi rezolvate necesită prezența unor competențe, ca nevoi profund ancorate 

în evoluția comunității, dar fără a fi direct conștientizate de către membri în plan personal: 

speranță, voință, țel, competență, loialitate, iubire sau compasiune. 
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CAPITOLUL II - SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII 

2.1 SCOPUL 

Lucrarea de față urmărește să  răspundă întrebarea: care este profilul comunității religioase 

din punct de vedere al relațiilor de iubire, al puterii (manifestării intrinseci a puterii - MIP) și al 

design-ului relațional. 

2.2 OBIECTIVE 

Plecând de la teoriile și conceptele prezentate în capitolul precedent, vom construi un 

chestionar, întrebările vizând cele trei componente – iubire, putere, design dimensional al 

valorilor – pe care îl vom înmâna spre completare membrilor unor comunități religioase. În baza 

răspunsurilor vom identifica profilul relațiilor.  

Acest profil va avea următoarele utilități: va putea folosit la înființarea de noi comunități, 

va putea identifica motivele ce stau la baza eventualelor tensiuni din cadrul comunității, va fi util 

în cazul primirii de noi membri în comunitate și nu în ultimul rând va fi util în formarea noilor 

membri ai comunității. Identificând diferențele dintre aceștia și profilul relațional deja existent, 

se vor putea defini ipotezele de lucru și formare a noilor membri astfel încât aceștia să se poată 

integra mai ușor și mai durabil în comunitate. 

2.3 METODOLOGIE ȘI OPERAȚIONALIZARE 

Cercetarea socială investighează relația dintre indivizi și comunitate/societate. 

Conceptul general este că indivizii interacționează cu contextele sociale din care fac parte, 

că anumite persoane sunt influențate de comunitățile sau contextele cărora le aparțin și că aceste 

comunități sunt la rândul lor influențate de indivizii care le formează. Noțiunile de indivizi și 

comunități sunt conceptualizate ca un sistem ierarhic în care indivizii sunt reuniți în grupuri 

definite pe niveluri separate. În mod natural, aceste grupuri pot fi observate la diferite niveluri 

ierarhice și pot fi definite variabile specifice pentru fiecare nivel. Acest lucru duce la o cercetare 

a relațiilor dintre variabilele ce caracterizează indivizii și variabilele ce caracterizează grupurile, 

numite cercetări multi-nivel30. 

În contextul cercetării de mai jos, vom folosi tehnica chestionarului, acesta fiind adresat 

membrilor comunităților religioase, urmărind a identifica un profil specific al relațiilor interumane 

prin reducerea complexității acestora (atât semantice, cât și la nivelul percepției) la trei axe definite 

într-o taxonomie dimensională ca iubire, putere și design relațional31.  

                                                           
30 Joop J. Hox, Multilevel Analysis Techniques and Applications, Second Edition, 2010 Routledge, New York 
31 Encyclopedia of Human relationships, London 2009, SAGE Publications, pag. 1354-1355 
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Pentru a concepe chestionarul am procedat la operaționalizarea termenilor folosiți în 

clasificarea diferitelor relații umane, plecând de la o taxonomie dimensională a relațiilor ce:  

- distilează și simplifică utilizarea termenilor într-un mod mai eficace și mai 

eficient,  

- păstrează independența dimensiunilor măsurate prin chestionar, 

- se constituie ca variabile independente unele de altele.  

În alegerea celor trei variabile dimensionale-independente, prin care măsurăm relațiile 

pentru o comunitate religioasă, am integrat și corelat funcțiile relațiilor32 respectiv:  

- instrumentală 

- expresivă 

- de putere.   

Descrierea celor trei variabile va fi făcută mai jos.  

Plecând de la ipoteza că:  

1. noțiunea de relație este situată pe un nivel logic superior33 având în nivelul logic 

inferior un pachet de comportamente asociate,  

2. dimensiunile comportamentului interpersonal sunt corelate cu 

dimensiunile relațiilor interpersonale34 

utilizarea verbelor, substantivelor și adjectivelor ce fac referire la comportamentul 

interpersonal într-o relație, în chestionar, este similară cu folosirea verbelor, substantivelor și 

adjectivelor referitoare la relații.  

 

2.4 DEFINIRE RESPONDENȚI 

Categoria aleasă pentru a participa la interviu este formată din membrii 

comunităților religioase35. Aceștia, aflați în relație în cadrul comunității, sunt totodată conștienți 

de anumite elemente împărtășite, respectiv:  

•  interese comune  

•  identitate comună, împărtășită  

                                                           
32 Talcott Parsons, Robert F. Bales, Family, Socialization and Interaction Proces, 1956, Psychology Press,  
33 Gregory Bateson, A theory of play and fantasy, 1967 Bobbs-Merrill, și Robert B. Dilts, A Brief History of Logical 

Levels, http://www.nlpu.com/Articles/LevelsSummary.htm accesat 04.03.2018 
34 Tinneke Timmermans, Iven Van Mechelen, Peter Kuppens, The Relationship Between Individual Differences în 

Intraindividual Variability în Core Affect and Interpersonal Behaviour, 2010 Wiley, European Journal of 

Personality,Volume 24 
35 Tönnies, Ferdinand, Fundamental Concepts of Sociology (Gemeinschaft und Gesellschaft), 1940 New York: 

American Book Co. 
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•  sentimentul de solidaritate  

•  viață împărtășită în comun  

•  vecinătate interactivă  

•  sentimentul de „ noi”, asociat locului spiritual 

•  experiențe împărtășite 

• școală 

• activități sociale 

• practici religioase  

 

Subiecții sunt membri ai următoarelor comunități religioase:  

Congregatio Jesu, congregație religioasă de drept pontifical este prezentă în țara noastră 

din 1852. Fondată în 1609 de venerabila Mary Ward în spiritul Societății lui Isus și având ca scop 

educarea femeilor, congregația nu a fost recunoscută până în secolul 19 când și-a luat denumirea 

de Institutul Sfintei Fecioare Maria; denumirea actuală a fost adoptată în 2003 , iar congregația 

numără în jur de 2000 surori, în 24 țări din lumea întreagă. 

Institutul călugărițelor engleze (Institutul Sfânta Maria), cunoscut ca Școala de fete din 

Pitar Moș, a educat numeroase generații până la desființarea sa prin decretul din 1948, când 

surorile rămase au fost exilate la ferma Sfânta Agnes din Popești-Leordeni unde congregația a 

supraviețuit întreaga perioadă comunistă, mai bine de 40 ani; în prezent are 3 grădinițe în București 

și o școală în Brăila. 

Comunitatea ”Magnificat” din cadrul mișcării ”Reînnoirea carismatică catolică” apărută 

în anii 1966-1967. În anul 2000, mișcarea era prezentă în 235 țări, totalizând un număr de 148.000 

grupuri.  Comunitatea Magnificat a fost fondată în 1978, în Arhidieceza de Perugia, chiar în ziua 

Solemnității Neprihănitei Zămisliri, s-a extins, iar în anul 1995 a fost recunoscută ca Asociație 

privată de credincioși și recunoscută ca membră a Fraternității Catolice a Comunităților și 

Asociaților Carismatice de Alianță (de drept pontifical). În Romania, comunitatea își are originile 

în jurul anului 2000, deși primele grupuri au apărut încă din 1993 (Bacău). 

Mișcarea focolarelor (a cărei denumire provine din italianul ”vatră”), recunoscută de 

Sfântul Scaun, a fost fondată în Trento - Italia, în anul 1943, a pornit de la rugăciunea ”Doamne, 

tu știi cum să aduci unitatea. Iată-ne. Folosește-ne.”  Cunoscută și sub denumirea de ”Opera 

Mariei” sau ”Lucrarea Mariei”, operează azi în 182 de țări și are peste 100.000 de adepți și are 

ca scop consolidarea unității în lumea catolică, comuniunea deplină cu biserica și frăția universală 

cu semenii de altă credință, religie și chiar cu ateii, pentru a îndeplini rugăciunea Domnului ”...ca 
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toți să fie una...” (In 17, 21). Procesul de beatificarea a inițiatoare mișcării, Chiara Lubich (1920-

2008) a început în anul 2015. 

”Însoțitoarele credincioase ale lui Isus” fondată la Amiens, Franța, în 1820 de venerabila 

Marie Madeleine de Bonnault d`Houet, este o congregație religioasă de drept pontifical, inspirată 

din spiritualitatea ignațiană, răspândită pe tot globul ce are ca misiune aducerea veștii celei bune, 

a dragostei de Dumnezeu mântuitoare, după modelul femeilor descrise în Evanghelii care l-au 

însoțit și slujit pe Isus, oferindu-se pe ele însele. Fondatoarea face referire la patroana sa, Maria 

Magdalena, prima mesageră a veștii celei bune: ”Maria Magdalena a venit la discipoli și le-a vestit 

că l-a văzut pe Domnul...” (In. 20, 18) ca model de slujire, de însoțire a Domnului în lumea de 

astăzi. Scopul lor este educația, ajutorarea celor săraci și a celor în nevoie. Congregația este 

prezentă în 15 țări din lume, la București activând din 1994. 

În construcția chestionarului am ținut cont și de poziția relativă al celui intervievat în 

contextul comunicării - ca emițător unidirecțional (ex. în relațiile de tip agape), receptor 

unidirecțional (ex. în comunitățile în care este considerat părtaș), sau participant ocupând ambele 

poziții de emițător și receptor (ex. ca participant). 

 

2.5 VARIABILE 

2.5.1 Axe de măsurat  

Chestionarul este format dintr-un:  

- set de întrebări de profilare organizate pe  3 axe: iubire (comuniune), putere (MIP) 

și design relațional (nivel valori). 

- restul întrebărilor cu specific de conținut și cu rol de validare a interpretărilor 

variabilelor de pe cele 3 axe.  

2.5.1.1 Axa X – Relația de iubire  

Funcția: expresivă  

Valori înalte (plăcute): cald, prietenos, iubitor, apropiat, atractiv, pasional, 

caritabil, obsesiv.  

Valori scăzute (neplăcute): rece, neprietenos, distant, dizgrațios, lipsit de pasiune.  

Axa expresivă a relației de iubire își poate avea originile în:  

- atracție inconștientă ce reflectă expansiunea propriului inconștient, 

- comuniune empatică la nivel inconștient cu părintele proiectat în relație,  
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- act reflex condiționat istoric prin mielinizarea anumitor căi neuronale, pe unde 

informația circulă accelerat, stimulează producția de neuro-transmițători specifici și declanșează 

secreții hormonale. 

Toate acestea fiind reprezentate intern, interpretate și etichetate lingvistic ca: 

iubire, intimitate, afiliere, solidaritate, caritate, etc.  

Tipologiile după Love & Attitude Scales36,37 țin cont de trei dimensiuni: a) pasiune - 

relație de atracție emoțională complexă, b) intimitate - relație de interdependență între persoane, 

c) angajament - acțiunea de a păstra o relație, implică o legătură, un atașament, o orientare pe 

termen lung și intenția de a continua relația. Acestea sunt eros, ludus, însoțire (prietenie, storge), 

pragma, mania și agape. 

Cum lucrarea de față are ca subiect de analiză comunitățile religioase vom lua în 

considerare doar două tipuri:  

- însoțire (prietenie, storge) - caracterizată prin intimitate și angajament mare 

- agape - caracterizată prin angajament mare și uni- direcționalitate, receptorul fiind 

de multe ori inactiv în relație.  

2.5.1.2 Axa Y – Relația de putere  

Funcție: de forță  

Termeni alternativi: forță, inegalitate, control, statut, autonomie. 

Pentru a analiza componenta de putere a relațiilor am introdus două sub-componente ce 

fac referire la referențialul pe baza căruia este percepută puterea, respectiv:  

- referențial intern, caracteristic în special celui ce transmite puterea (expresii de 

tipul ”eu știu”, ”eu simt”, etc.) și  

- referențial extern, caracteristic predominant celui ce recepționează puterea 

(expresii lingvistice de genul ”știe mai bine”, ”îmi spune ce să fac”, etc.)  

Relația dintre cei doi în cazul dominant-submisiv, este o relație asimetrică din punct de 

vedere al controlului asupra resurselor proprii conștiente și inconștiente cât și asupra resurselor 

comunității, iar în cazul autonom relația este simetrică în raport cu resursele și mijloacele de 

manifestare a puterii. 

                                                           
36 Hendrick, C. & Hendrick, S.S., A Relationship-specific Version of the Love Attitudes Scal', 1990, Journal of 

Social Behavior and Personality Vol.5: 239-254 
37 Lee, J.A., The Colors of Love: An Exploration of the Ways of Loving, 1973, Don Mills, Ontario: New Press. 
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Valori înalte (asimetrie): dominare/ supunere, inegalitate, control asimetric, lider/ 

urmăritor.  

Valori scăzute (simetrie, egalitate): egalitarism, autonomie relativă.  

Plecând de la considerațiile lui Robert Dahl38 legate de putere, conform cărora puterea este 

prezentă când ”A are puterea asupra lui B în măsura în care îl poate determina pe B să facă ceva 

ce altfel nu ar face”, puterea se manifestă între subiecți indiferent dacă aceștia sunt grupuri, indivizi 

sau națiuni-stat, dar au ”potențialitate a de-a face” (ca definiție a MIP). 

Pentru a înțelege puterea, va trebui să stabilim existența și dimensiunea elementelor ce o 

compun: 

• subiecții puterii - pentru a se manifesta, relația de putere are nevoie de doi 

subiecți, unul având calitate de emițător al puterii, celălalt de receptor al puterii, calități ce pot fi 

schimbate în decursul interacțiunilor după cum vor fi analizate mai jos;  

• baza puterii - acel portofoliu de resurse materiale, fizice, emoționale, ideatice sau 

spirituale (ex. oameni, armament, capabilitate de persuasiune, lege etc.) ce constituie sursa și locul 

de emanație ale emițătorului puterii; 

•  mijloacele de manifestare a puterii - căile de manifestare a puterii au importanță 

deosebită în eficiența manifestării relației de putere; de cele mai multe ori, aceste căi se suprapun 

pe canalele de comunicare, inclusiv pe cele kinestezice;  

• scop - obiectivul de realizat sau problema de rezolvat pentru care puterea este 

manifestată; 

• cantitatea de putere - manifestată pe canalele aferente reprezintă limita minimă de 

putere ce produce efectele scontate sau realizarea scopului, în condiții de eficiență și eficacitate.  

Din analiza relației dintre cei doi subiecți se va observă o putere de tip:  

•  dominant/submisivă - caracteristică comunităților și societăților autocrate, 

democrate, birocrate, ierarhice, autoritare sau consanguine;  

• autonomă (egalitariana) -  în care niciunul dintre participanți nu-și manifestă 

puterea perceptibil;  

• în competiție - cei doi subiecți având atât resursele, mijloacele și cantitatea de 

putere pentru a-și realiza scopul; această competiție conduce la o tensiune de polarizare și ulterior 

la conflict sau doar la o tensiunile de polarizare gestionabilă, intervenind aici teoria jocurilor39. 

                                                           
38 Robert A. Dahl, The concept of power, 1957, Department of Political Science, Yale University 
39 Ken Binmore, Game theory: a very short introduction, 2007, Oxford University Press, și Shaun P.Hargreaves 

Heap, Yanis Varoufakis, Game Theory A Critical Introduction, 2003, Taylor & Francis e-Library  
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2.5.1.3 Utilizarea analizei tranzacționale (AT) 

Poziția celor doi agenți în relația de putere (atât în potențialitate cât și în manifestare) are 

extrem de multe puncte de similaritate cu poziția celor două părți în relație – stări ale ego-ului40 -

din analiza tranzacțională41; astfel ne-am propus să introducem în chestionar pentru analiza axei 

Y întrebări de tip ”Adjective Check List”42  

 

Figura 1: Lista de adjective folosite în identificarea relațiilor de putere 

Termenii folosiți în analiza chestionarului vor fi: 

• relație dominantă critică - părinte dominant 

• relație dominantă suportivă – părinte suportiv 

• relație egalitariană – adult 

• relație submisivă liberă – copil liber 

                                                           
40 Williams, Kathryn B.; Williams, John E. ,The Assessment of Transactional Analysis Ego States Via the Adjective 

Checklist, Journal of Personality Assessment, 1980, Vol.44, 120-129 

41 Berne, E., Games people play: the psychology of human relations, 1978, Grove Press. și Clarkson, Petruska, 

Group Imago and the Stages of Group Development, Transactional Analysis Journal, Volume 21, 1991, 36-50 

42 Gough H. G., Heilbruan., B., Jr., The Adjective Check List Manual, Palo Alto,1965, Consulting Psychologists 

Press. 

 

Parinte Adult Copil 

critic suportiv   liber adaptat 

Autocritică Afectuoasă  În alertă Aventuroasă Anxioasa  

solicitantă Atentă Capabilă Umorală În apatie 

dominantă Generoasă Eficientă Artistică Argumentativa 

caută nod în papură Iertatoare Echilibrată Energetică Arogantă 

În forță Delicată Logică  Agitată Ciudată 

Intolerantă Îți sare-n ajutor Metodică Entuziastă În reclamație 

Prejudiciantă Bună Organizată Plină de umor Confuză 

Rigidă  Empatică Precisă Imaginativa Defensivă 

Severa Elogioasă Realistă Sexy Superficială  

Iritantă Tolerantă Rațională Dezinhibată Dependentă 

Strictă Înțelegătoare Rezonabilă Spontană  Inhibată 

Încăpățânată Caldă Inexpresiva Naturala Nervoasă 
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• relație submisivă dominată – copil adaptat 

De menționat că: 

- puterea poate fi doar potențială, fără manifestare, doar sentiment sau iluzie de putere 

percepută doar de către receptor prin alterarea subiectivă și temporală a mesajului;  

- este importantă distanța emițătorul față de centrul de manifestare al puterii;  

- absența puterii implică autonomia celor doi (similar cu relația egalitariană, adult-

adult, din analiză tranzacțională); în consecință membrii comunității își mediază scopurile către 

un scop comun sau dacă nu găsesc numitorul comun, părăsesc comunitatea și rup relația. 

 

2.5.1.4 Axa Z - Design relațional 

Se va reprezenta modelul relațiilor și tensiunile de schimbare în momentul studiului. Datele 

se vor obține pe baza (a) poziției în nivelul sistemului dinamic de valori gravesian și (b) 

inexistenței sau existenței parțiale sau complete a condițiilor de schimbare a nivelului sistemului 

de valori.  

Deoarece primelor două niveluri ale sistemelor de valori gravesiene le lipsește conștiința 

identității de sine a membrilor (reuniți în hoarde sau triburi – în epoci preistorice), nivelurile ce ne 

interesează in lucrarea de față încep de la nivelul 3. 

In reprezentările grafice ale designului relațional am figurat relațiile cu o linie -- si 

identitatea (individualistă, egotică) cu un punct ●. Nivelurile  3-6 fiind secvențiale și limitate in 

relația dintre conștient și inconștient sunt delimitate printr-un pătrat □,  iar nivelurile superioare 7-

8 printr-un cerc ○. 

Nivelul 3: Dominant – Egocentric 

Design relațional: Imperiu exploatator. Dominant-dominat. Relațiile sunt tip direct 

vertical, exploatator și exploatat, dominant și dominat, orientate către individul deținător de putere. 

 

Schema 2: Nivelul 3: Dominant – Egocentric 
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Nivelul 4: Piramidal – Reglementat 

Design relațional: Ierarhie bazată pe ordine și reguli/lege. Relațiile sunt ierarhice, bazate 

pe autoritate, orientate către comunitate/societate. 

 

Schema 3 - Nivelul 4: Piramidal – Reglementat 

Nivelul 5: Delegare - Bazat pe Succes 

Design relațional: Corporație strategică, bazată pe proiecte și algoritmi dinamici de succes 

(indicatori cheie ai performanței - KPI). Relațiile sunt strategice, tactice și temporare, orientate 

către individ ca „brand”. 

 

Schema 4 - Nivelul 5: Delegativ - Bazat pe Succes 

Nivelul 6: Egalitarian – Consensual 

Design relațional: Rețea socială bazată pe egalitarism. Relațiile sunt egalitare, consensuale, 

de tip rețea socială, orientate către comunitate/societate. 

 

Schema 5 - Nivelul 6: Egalitarian – Consensual 

Nivelul 7: Sistemic – Competent 

Design relațional: Flux sistemic bazat pe inter-conectivitate. Relațiile sunt integrative, 

orientate către individul competent - integrator. 
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Schema 6 -Nivel 7:  Sistemic – Competent 

Nivelul 8: Holistic - Interdependent – Complex 

Design relațional: Organism holistic bazat pe interdependență. Relațiile sunt complexe, în 

flux și ecologice atât social cât și cognitiv-comportamental, orientate către lume și natură. 

 

Schema 7 - Nivelul 8: Holistic - Interdependent – Complex 

În interpretarea celor 6 condiții de schimbare-evoluție a nivelului sistemelor de valori 

(potențial, soluții, disonanță, bariere, cunoaștere implicită, consolidare) fiecărei condiții i se va 

atribui una din trei valori: (1) existența completă a condiției, (2) existența parțială și (3) inexistența 

condiției. 

 

2.6 UTILIZAREA CHESTIONARULUI  

2.6.1 Condiții de validare 

În baza chestionarului pe care l-am realizat vom verifica în primul rând condițiile de 

existență ale comunității și o vom identifica din punct de vedere al: 

• dimensiunii  

• apartenenței intervievatului la comunitate 

• scopul comunității 

• interesele comune  

• experiențele împărtășite 

• vecinătatea  

• sentimentul de solidaritate  

• identitatea comună  

Prin chestionar mai verificăm pentru validare:  

• Existența relațiilor  



 39 

• Existența partenerilor de relații  

Totodată, prin structura chestionarului, pornind de la teoria comunicării, urmează să 

eliminăm răspunsurile ce denotă relații care se bazează pe o comunicare univocă și cele care nu 

respectă măcar una dintre condițiile de definire a comunității, respectiv localizare, interes comun 

sau atașament comun43.  

Condițiile odată validate, prin chestionar culegem datele ce vor arăta profilul relațiilor 

interumane din cadrul comunității religioase pe cele trei axe descrise mai sus. 

2.6.2 Utilizarea chestionarului pe axele de analizat 

• Cum polisemantismul unor termeni folosiți (ex. pasiune, intimitate, 

angajament) cât și diferențele culturale în percepția unor termeni pot crea un grad mare de 

incertitudine legat de înțelegerea precisă a termenilor de către respondent, în chestionar 

vom repeta uneori de 3 ori ”afirmațiile” modificate prin sinonimie și acoperind aceeași arie de 

semnificație.  

• Unele răspunsuri vor fi consemnate pe Scala Lickert cu valori între -5 și +5 astfel: 

infirm în totalitate (-5); contest parțial (-2); indiferent (1); admit parțial (+2); confirm în totalitate 

(+5).  

• Pentru axa X vom lua în considerație valorile relațiilor de iubire și dimensiunea 

potențială de creștere a acestora. 

• Pentru axa Y vom lua în considerație valorile relațiilor de putere, direcția de 

manifestare a puterii și gradul de percepție al acestora. 

• Pentru axa Z vom lua în considerație nivelul sistemelor de valori evidențiat  ca 

preponderent prin răspunsuri, pe care îl vom corela cu condițiile de schimbare-evoluție a valorilor. 

În chestionar vor trecute și date de tip vârstă, rol în comunitate, studii, gen, dimensiunea 

comunității, etc. 

 NOTĂ: variabilele ca intimitatea, pasiunea, angajamentul, etc. fiind termeni complecși în 

plan comportamental urmează să folosim în construcția chestionarului verbe și substantive ce, prin 

reuniune, definesc termenul, sau expresii de tip atitudinal, și enunțuri de tip credințe sau 

convingeri. 

2.7 CHESTIONAR 

Chestionarul  poate fi completat la https://heepp.org  

                                                           
43 Willmott, Peter, Social Networks, Informal Care and Public Policy, London, 1986, Policy Studies Institute. 

https://heepp.org/
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CAPITOLUL III – REZULTATELE CERCETĂRII, INTERPRETARE, 

COMENTARII 

3.1 REZULTATE 

Au fost completate 35 chestionare în 6 comunități, dintre care 32 chestionare au fost 

considerate valide. La cele 20 de seturi de întrebări - având fiecare de la 1 până la 18 afirmații de 

validat sau infirmat pe scala Lickert, totalizând 96 de afirmații și 7 întrebări  statistice despre 

vârstă, gen, rol, educație, etc. - respondenții au răspuns în proporție de 99.75%, rezultatele 

prezentate statistic fiind evidențiate în Anexa 1. 

3.1.1 Distribuție în funcție de vârsta, gen, educație/studii. 

 

Figură 8 - Distribuția după vârstă și generații 

Vârsta celor care au completat chestionarul este între 34 si 78 de ani distribuită în funcție 

de  generație: 0-17 ani (Generația Z) – 0%; 18-34 ani (Mileniali)  - 9%; 35-49 ani (Generația X) – 

62%; 50-69 ani (Baby Boomers) – 24%; peste 70 de ani – 5%. 
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Figură 9– Distribuția după gen 

Reprezentarea în funcție de gen este: bărbați 16%, femei 84%. 

 

Figură 10 – Distribuție după nivel de educație 

Nivelul de studii al respondenților este preponderent de tip studii superioare, universitare 

72% , doctorale 16%, cei cu studii medii reprezentând 12%. 
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3.1.2 Distribuția după dimensiunea comunităților analizate 

 

Figură 11  – Distribuția după dimensiunea comunităților analizate 

Distribuția după dimensiunile comunităților din care fac parte respondenții sunt: 78% - 

peste 250 de membri, între 100-250 de membri – 3%, și între 50-100 de membri – 19%. 

3.1.3 Distribuția după durata de apartenență la comunitate 

 

Figură 12 - Distribuția după durata de apartenență la comunitate 

Respondenții au declarat ca fac parte din comunitate de mai puțin de 1 an – 6%, între 1- 3 

ani – 10%, între 3-6 ani – 3%, între 6-10 ani – 22% și aproape jumătate peste 10 ani – 59%.  

Sintetizând, putem concluziona că procentul cel mai mare al celor ce au completat 

chestionarul îl reprezintă femeile între 35 și 60 de ani membre în comunități religioase mari cu 

peste 250 de membri, cu studii superioare și o durată de apartenență la comunitate de peste 6 ani. 
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3.1.4 Reprezentarea grafică a rezultatelor  

Am ales o reprezentare grafică a rezultatelor care să evidențieze și să ușureze interpretarea 

acestora notând cu valori pozitive răspunsurile ce confirmă expresia de evaluat din chestionar - 

„confirm în totalitate” și „admit parțial” -  și cu valori negative răspunsurile ce neagă expresia de 

evaluat din chestionar - „infirm în totalitate” și „contest parțial”.  

Pentru a transpune grafic rezultatele cum se observă în Anexa 2 – Fig. 6 – Profil general 

relațional, am marcat evaluările pozitive de tip „confirm în totalitate”  prin line albastră și „admit 

parțial” - prin line bleu . Ele sunt poziționate la dreapta axului central. Evaluările negative de tip 

„infirm în totalitate” marcate prin linie roșie și „contest parțial” marcate prin linie roz au fost 

poziționate la stânga axului central. Ele atestă aderența respondentului la expresia ce definește un 

anumit parametru de măsură calitativă din chestionar și, respectiv, respingerea expresiei și negarea 

parametrului.  

În cazul Adjectives Check List (vezi Tabelul 1) am reprezentat grafic distribuția 

procentuală a mediei numărului de adjective caracteristice unui anumit tip de relație/tranzacție din 

analiza tranzacțională (AT) aplicată relațiilor de putere. 

 

 

3.2 INTERPRETARE  

3.2.1 Reguli de interpretare generală 

În interpretare am luat în considerație evaluarea pozitivă făcută de respondent de tip 

„confirm în totalitate”  (liniile albastre) ce atestă aderența respondentului la expresia ce definește 

un anumit parametru de măsură din chestionar. În cazul disonanței, am interpretat și relația dintre 

evaluarea negativă „infirm în totalitate” a expresiei din chestionar (marcată prin linie roșie) și 

evaluarea pozitivă (linia albastră). Am făcut interpretări și acolo unde evaluarea pozitivă „confirm 

în totalitate” (linia albastră) este mică dar prin adiție cu  evaluarea „admit parțial” (linia bleu) este 

semnificativ mai  mare decât suma evaluărilor negative de tip „infirm in totalitate” (linie roșie) și 

„contest parțial” (linie roz).  

Evaluările neutre de tip „indiferent” (marcate cu linii gri) nu sunt utilizate în interpretare, 

fiind sub pragul de eroare. 

În Anexa 2 – Fig. 6 – Profil general relațional sunt prezentate grafic toate rezultatele bazate 

pe răspunsurile membrilor comunităților religioase studiate. 
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3.2.2 Validarea existenței comunității  

3.2.2.1 Comunalități 

 

Figură 13 - Comunalități 

Comunitățile cercetate, valide din  punct de vedere al dimensiunii și al apartenenței 

respondentului la comunitate (menționate în subcapitolul de mai sus), au ca elemente comune pe 

primul loc practicile religioase (100%), experiențele comune împărtășite (100%), activitățile 

sociale (100%), viața comunitară (97%), sentimentul de „noi’ asociat comunității (94%) și 

identitatea comună (91%) și  

În timp ce locația comună sau vecinătatea și interesul material sunt mult mai puțin 

importante pentru comunitate și chiar negate de unii membri. 
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3.2.2.2 Profilul intereselor comune 

 

 

Figură 14 - Profilul tipului de interese comune 

În ceea ce privește interesele membrilor comunităților studiate, aceștia sunt interesați în 

special de oameni și relațiile interumane (100%) în timp ce interesul pentru instrumente și unelte 

(88%), urmat îndeaproape de interesul pentru energie emoțional-spirituală (72%) și timp (47%). 

De remarcat că interesul financiar  este respins cu (71%) iar locul/poziția socială cu (33%+19%). 
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confirm in totalitate (%) 6% 34% 84% 19% 34% 22% 0% 3%

admit partial (%) 13% 53% 16% 28% 38% 34% 6% 3%

indiferent (%) 34% 9% 0% 19% 9% 22% 22% 13%

contest partial (%) 13% 0% 0% 13% 6% 9% 3% 6%

infirm in totalitate (%) 34% 3% 0% 22% 13% 13% 69% 75%

TOTAL  ACCEPT 19% 88% 100% 47% 72% 56% 6% 6%
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3.2.2.3 Profilul nevoilor personale evolutive 

 

 

Figură 15 – Profilul nevoilor evolutive 

Profilul nevoilor evolutive (A.H. Maslow, 1943) sugerează că aceste comunități religioase 

au nevoie de apartenența la comunitate (100%), auto-actualizare (84%), stimă de sine (84%) și 

securitate (73%); nevoile primare și familia fiind satisfăcute sau mai puțin importante. 
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confirm in totalitate (%) 30% 58% 48% 81% 26% 0%

admit partial (%) 43% 26% 35% 19% 13% 3%

indiferent (%) 13% 10% 6% 0% 23% 3%

contest partial (%) 0% 3% 3% 0% 3% 0%

infirm in totalitate (%) 13% 3% 6% 0% 35% 93%

TOTAL  ACCEPT 73% 84% 84% 100% 39% 3%
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3.2.2.4 Profilul după referențial 

 

 

Figură 16 – Profilul după referețial 

Modul cum se raportează membrii comunităților la sine (94%) este net superior influenței 

mediului și a celor din jur (41%) în procesul de evaluare de unde rezultă și tendința de 

egocentricitate (raportare la sine). 

3.2.2.5 Profilul nevoilor de competențe pentru transformare 
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confirm in totalitate (%) 34% 6%

admit partial (%) 59% 34%

indiferent (%) 6% 19%

contest partial (%) 0% 19%

infirm in totalitate (%) 0% 22%

TOTAL ACCEPT 94% 41%
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Figură 17 – Profilul nevoilor de competențe pentru transformare 

Plecând de la provocările evolutive (Erikson, 1950 și 1977), validate de respondenți în 

comunitate, deducem că nevoia de a ști cum să-și manifeste voința (22%), urmata de  nevoia de 

competențe legate de speranță (19%) ca principalele calități necesare comunității ce sunt direct 

legată de evoluția comunității.  Comunitatea se află preponderent în stadiul ”judicios” - legile vieții 

interioare ale membrilor din comunitate fiind supravegheate de conștiința acestora și de către 

ceilalți membri ai comunității, cu precădere  de către cei apropiați, și în stadiul ”numinous”„ - 

privind cu un profund respect și reverență față de învățătorii și liderii spirituali ai comunității.   

Există și o reprezentare mai mică a stadiului  „ideologic”, unii membri având consolidate 

convingerile, participă la construcția infrastructurii morale a comunităților și la angajamentul de a 

le susține existența, nevoia de  desăvârșire a iubirii fiind caracteristică acestui stadiu (6%). 

3.2.2.6 Concluzii  

Comunitățile studiate sunt valide atât din punct de vedere al dimensiunii cât și al 

apartenenței membrilor, având în comun practici religioase, o viață comunitară și o identitate 

comună, fiind interesați  în special de oameni și de relațiile dintre aceștia, și având nevoi legate de 

apartenență și auto-actualizare și de competențe de manifestare a voinței și speranței. 
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confirm in totalitate (%) 0% 3% 0% 0% 6% 0% 0%

admit partial (%) 19% 19% 9% 6% 0% 3% 6%

indiferent (%) 6% 6% 9% 6% 3% 3% 3%

contest partial (%) 41% 34% 22% 9% 16% 6% 9%

infirm in totalitate (%) 34% 38% 59% 78% 75% 88% 81%

TOTAL  ACCEPT 19% 22% 9% 6% 6% 3% 6%
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3.2.3 Axa X - relațiile de iubire 

3.2.3.1 Distribuția numărului de membri ce se află în relații  de iubire  

 

Figură 18 – Distribuția numărului de membri în relații de iubire 

3.2.3.2 Profilul după referențial egocentrist și exocentrist 

Media dimensională a relațiilor de iubire prin corelare cu referențialul egocentrist, cu 

distribuția numărului de membri în relații de iubire (fig. 12) și cu dimensiunile comunităților 

studiate (fig. 4) este descrisă mai jos (fig. 13). 
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Figură 19 – Media dimensională a relațiilor de iubire 

Ființa umană este limitată la nivel neo-cortical in a avea relații cu un maxim de 200 de 

persoane (Dunbar, 1992), principiu ce se aplica și relațiilor de iubire.  Plecând de la caracterul 

egocentrist (raportat la sine) al relațiilor de iubire, analizând rezultatele, am reprezentat 

dimensiunea relației de iubire circular, plecând de la raza de intimitate de 1.2 m (Hall, 1990) pentru 

fiecare persoană. Cum prima comunitate religioasa Creștina atestată (Fap. 1,15) a fost de 120 de 

persoane considerăm ca există un potențial de creștere dimensională a relațiilor de iubire de la  

media de 75 de persoane, obținut din rezultatele chestionarului, la optimul istoric de 120 de 

persoane ce poate fi depășit pană la dimensiunea maximă de 200 de persoane. Evident această 

emancipare dimensională presupune profunde transformări neo-corticale ce, odată conștientizate, 

necesită un proces de evoluție a comunității pe nivelul superior de valori așa cum observat în 

analiza axei Z.   
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3.2.3.3 Profilul relațiilor de iubire raportate la lider 

 

 

Figură 20 – Profilul relațiilor de iubire raportate la lider 

3.2.3.4 Profilul relațiilor de iubire raportate la membri 
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confirm in totalitate (%) 19% 16% 41%

admit partial (%) 56% 56% 34%

indiferent (%) 9% 0% 6%

contest partial (%) 13% 9% 13%

infirm in totalitate (%) 3% 19% 6%

TOTAL  ACCEPT 75% 72% 75%
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Figură 21 – Profilul relațiilor de iubire raportate la membri 

Relațiile de iubire în comunitățile religioase studiate sunt în special axate pe angajamentul 

membrilor de a păstra relația cu ceilalți, de a se dedica ei și implicit de a contribui la continuitatea 

existenței comunității. Pe locul doi ca importanță, este conexiunea emoțională și sentimentul de 

empatie, în timp ce intimitatea ca deschidere sufletească înspre ceilalți membri ai comunității este 

considerată o relație secundară. 

3.2.3.5 Concluzii axa X 

Profilul relațiilor de iubire în comunitățile studiate este reprezentat deplin pe toate 

subcomponentele iubirii, respectiv angajament, intimitate și pasiune, atât în cazul relației cu liderul 

comunității (75%, 72%, 75%) cât și în cazul relației între membri (81%, 72%, 88%) având un 

potențial de creștere medie a dimensiunii relaționale bazate iubire de la 75 de membri la 200 de 

membri (Dunbar, 1992 ). 

 

Figură 22 – Axa X: relații de iubire 
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confirm in totalitate (%) 13% 3% 31%

admit partial (%) 69% 69% 56%

indiferent (%) 0% 3% 0%

contest partial (%) 9% 13% 0%

infirm in totalitate (%) 9% 13% 13%

TOTAL  ACCEPT 81% 72% 88%
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3.2.4 Axa Y – relațiile de putere 

3.2.4.1 Profilul relațiilor de putere 

 

 

Figură 23 – Profilul relațiilor de putere 

Relațiile de  putere în comunitățile analizate sunt percepute ca egalitariene (69%)  existând 

și un grad mare de autonomie a membrilor comunităților legat de putere (69%).  Sentimentul de  

supunere este prezent și el (34%). 

O distribuție a tipurilor de manifestare a relațiilor de putere percepute în comunitățile 

religioase arată astfel: 
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confirm in totalitate (%) 16% 28% 0% 0% 0% 0%

admit partial (%) 53% 41% 19% 13% 9% 34%

indiferent (%) 3% 6% 16% 9% 6% 3%

contest partial (%) 9% 3% 19% 6% 3% 16%

infirm in totalitate (%) 19% 22% 47% 72% 81% 47%

TOTAL  ACCEPT 69% 69% 19% 13% 9% 34%
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Figură 24 – Distribuția tipurilor de manifestare a relațiilor de putere 

2.3.4.2 Validarea și distribuția relațiilor de putere 
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Figură 25 – Validarea și distribuția relațiilor de putere 

Din rezultatele chestionarului deducem că relațiile de putere există prin conștientizarea 

unei asimetrii între emițătorii puterii și receptori (71%), putere ce se manifestă discret (79%) și 

simetric atât în utilizarea mijloacelor de manifestare a puterii (88%) cât și în utilizarea și accesul 

la resursele puterii (64%),  confirmând egalitarismul. 

3.2.4.3 Profilul liderului comunității perceput de membri 

 

 

Figură 26 – Profilul tipului de lider 

Așa cum rezultă din datele culese reprezentate mai sus, liderii comunităților studiate sunt 

percepuți ca având un comportament echilibrat, atât în plan informal, cu focus pe oameni și 

trebuințele acestora,  cât și formal, având focusul pe realizarea sarcinilor(distribuție 51% și 49%).  
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confirm in totalitate (%) 42% 0% 0% 25% 3% 50% 0% 41% 0%

admit partial (%) 29% 4% 0% 39% 0% 33% 4% 38% 7%

indiferent (%) 13% 14% 10% 11% 14% 3% 11% 10% 22%

contest partial (%) 0% 7% 10% 7% 17% 7% 18% 7% 30%

infirm in totalitate (%) 16% 75% 79% 18% 66% 7% 68% 3% 41%

TOTAL  ACCEPT 71% 4% 0% 64% 3% 83% 4% 79% 7%
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confirm in totalitate (%) 52% 43% 67% 67% 67% 48%

admit partial (%) 38% 43% 24% 24% 29% 43%

indiferent (%) 0% 10% 5% 5% 0% 5%

contest partial (%) 10% 5% 5% 5% 5% 5%

infirm in totalitate (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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3.2.4.4 Profilul relațiilor tranzacționale de putere (AT) 

a. Profilul relațiilor tranzacționale de putere cu liderul. 

Din analiza adjectivelor (Tabel 1) alese din chestionar între lider și membri relațiile 

trazacționale de putere sunt percepute, în general, ca relații dominanante suportive (54%), 

egalitariene (24%) și submisive libere (18%) din partea membrilor comunității. 

 

Figură 27  – a) Profilul relațiilor tranzacționale de putere cu liderul 

b. Profilul relațiilor tranzacționale de putere cu membrii. 

Relațiile trazacționale de putere sunt percepute relativ asemănător și între membri, fiind în 

general dominante suportive (57%), egalitariene (18%) și submisive libere (21%). 

Se remarcă o creștere a percepției în manifestarea puterii de tip suportiv în relațiile între 

membri față de relațiile cu liderul comunității și o creștere corespondentă a submisivității libere în 

relațiile între membri.  

 

Figură 28 – b) Profilul relațiilor tranzacționale de putere cu membrii 
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3.2.4.5 Concluzii axa Y 

Din analiza chestionarelor putem concluziona că relațiile de putere există pentru că există 

emițători și receptori ai puterii percepuți în asimetrie, ceea ce implică existența unei scări ierarhice 

multistrat în comunitățile religioase. Manifestarea relațiilor de putere se face preponderent discret, 

participanții având acces egal la resursele și mijloacele de exprimare a puterii. Relațiile 

tranzacționale de putere sunt în principal de tip dominante suportive și de tip submisive libere și 

egalitariene, echilibrate între membri. Percepția în manifestarea puterii de tip suportiv este mai 

mare în relațiile între membri decât în relațiile cu liderul comunității, ceea ce susține profilul 

liderului preponderent orientat spre oameni și comunicarea informală. 

Analiza este validată în chestionar de răspunsurile membrilor comunităților, aceștia 

percepând relațiile din comunitate ca fiind de tip preponderent autonom și egalitarian, iar parțial 

submisiv.  

 

Figură 29 – Axa Y: relația de putere 
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3.2.5 Axa Z – Designul relațional evolutiv 

3.2.5.1 Profilul nivelurilor sistemelor de valori 

 

 

 

Figura 30 – Profilul nivelurilor sistemelor de valori 

Comunitățile religioase studiate au nivelul sistemelor de valori distribuite după trei grupe 

principale: egalitarian consensual (100%), holistic interdependent complex (97%) și sistemic 

competent (88%). Un grup secundar este cel piramidal reglementat  (72%).  
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confirm in totalitate (%) 3% 31% 78% 0% 19% 88%

admit partial (%) 13% 56% 22% 19% 53% 9%

indiferent (%) 13% 9% 0% 31% 9% 0%

contest partial (%) 13% 3% 0% 9% 19% 0%

infirm in totalitate (%) 59% 0% 0% 41% 0% 3%

TOTAL  ACCEPT 16% 88% 100% 19% 72% 97%
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3.2.5.2 Profilul percepției evoluției comunităților religioase 

 

 

Figura 31 – Profilul percepției evoluției comunităților religioase 

Membrii comunităților religioase analizate percep într-o proporție foarte mare  că  

parcursul comunității este corect și direcția de evoluție este justă (97%) . 
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confirm in totalitate (%) 71% 0% 0%

admit partial (%) 26% 16% 3%

indiferent (%) 0% 3% 0%

contest partial (%) 3% 26% 10%

infirm in totalitate (%) 0% 55% 87%

TOTAL  ACCEPT 97% 16% 3%
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3.2.5.3 Profilul pre-condițiilor de evoluție a comunităților religioase 

 

 

Figura 32 – Profilul pre-condițiilor de evoluție a comunităților religioase 

Potențialul de evoluție al comunităților religioase este de tip vertical-evolutiv, toate 

precondițiile fiind îndeplinite: a) potențial de schimbare deschis (81%), b) problemele de la nivelul 

actual al sistemului de valori sunt gestionate și soluționate, existând resurse, energie și echilibru 

(90%), c) barierele sunt identificate și eliminate sau ocolite (86%), d) direcția de evoluție a întregii 

comunități este cunoscută (93%), iar e) comunitatea susține prin voința colectivă calea spre 

evoluție (94%).  

Singur,  aspectul disonanței - ca element ce creează tensiunea necesară procesului evolutiv 

către un nou nivel de valori (holistic spiritual, de exemplu) - este mai slab perceput (61%), dar 
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confirm in totalitate (%) 32% 39% 48% 7% 41% 47%

admit partial (%) 48% 52% 42% 83% 53% 47%

indiferent (%) 3% 6% 3% 3% 3% 3%

contest partial (%) 3% 3% 3% 7% 3% 0%

infirm in totalitate (%) 13% 0% 3% 0% 0% 3%

TOTAL  ACCEPT 81% 90% 61% 86% 93% 94%
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acest aspect este compensat de conducerea papei Francisc I care are harul și darul de a sublinia 

disonanța: 

„Doresc să vă spun ceea ce sper drept consecință a Zilei Tineretului: sper ca să fie gălăgie. 

Aici va fi gălăgie, va fi. Aici la Rio va fi gălăgie, va fi. Însă eu vreau ca să fie gălăgie în dieceze, 

vrea ca să se iasă afară, vreau ca Biserica să iasă pe străzi, vrea ca să ne apărăm de tot ceea ce 

este mondenitate, imobilism, de ceea ce este comoditate, de ceea ce este clericalism, de tot ceea 

ce este a fi închiși în noi înșine. Parohiile, școlile, instituțiile sunt făcute pentru a ieși afară..., 

dacă nu fac asta, devin o ONG şi Biserica nu poate să fie o ONG. Să mă ierte episcopii și preoții, 

dacă unii după aceea vă vor crea dezordine. Este sfatul. Mulțumesc pentru ceea ce puteți face.” 

– Sfântul Părinte Francisc 44 

  

                                                           
44 ZMT: Întâlnirea cu tinerii argentinieni în catedrala San Sebastián, 2013, http://www.e-communio.ro/stire568-

zmt-discursurile-si-predicile-sfantului-parinte, accesat  21.04.2018 
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3.3 COMENTARII 

 

 

Figură 33 – Evoluția nivelurilor sistemelor de valori 

În conformitate cu teoria lui Graves, (Graves 1974) echilibrul dinamic într-un nivel și 

tranziția de la un nivel la altul sunt dependente de cele șase condiții de evoluție: potențial deschis, 

soluții pentru problemele din nivelul de valori curent, disonanța percepută sau tensiunea de 

schimbare, depășirea barierelor, cunoașterea profundă implicită și consolidarea tranziției. Cum 

toate aceste condiții de transformare evolutivă sunt percepute ca prezentate de membrii 

comunităților religioase studiate, cu o percepție diminuată a disonanței - tensiune de schimbare, 

vom comenta pe rând rezultatele pentru cele 2 niveluri ale sistemelor de valori predominante – 

egalitarian consensual și holistic interdependent complex. 

Așa cum rezultă din analiza chestionarelor, comunitatea primează - de la comunalitățile 

comunităților religioase studiate, în principal legate de practici religioase (100%), experiențe trăite 

în comun (100%), activități sociale (100%), viață comunitară (97%), sentimentul de ”noi” (94%), 

la interese declarate (oameni 100%) și nevoia de apartenență (100%), așa încât cel mai 

reprezentativ (100%) nivel al sistemelor de valori este nivelul 6: egalitarian consensual. 

Dezvoltată emergent, ca o contrapondere la nivelul de valori 5 – Delegativ Bazat pe 

Succes, nivel profund materialist, individualist și, in extremis, de o morală mult prea fluidă, 

algoritmică deseori, comunitatea armonică a nivelului 6 este construită pe tema mai veche a 

tribului, completată cu conștiința de sine a membrilor și expandată complex într-un sistem de 
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valori în care comunitatea dă identitatea, dar omul primează. Cu gândire relativistă și acord 

consensual, comunitățile religioase studiate urmăresc bunăstarea afectivă și spirituală a fiecărui 

membru, explorând împreună căile pentru cunoașterea propriei ființe și a celor din jur, într-un 

mediu suportiv, bazat pe pace, armonie și înțelegere. 

Designul relațional este de tip rețea socială, egalitarist și consensual, orientat către 

identitatea comună a comunității. 

 

Figură 34 - Reprezentarea relațiilor din nivelul de valori egalitarian consensual, în care identitatea comunității este construită 

pe percepția de identitate comună creată de membri 

Membrii studiați de noi se percep la nivelul egalitarian consensual într-un procent de 

100%, acest nivel fiind prezent în procent de 10% raportat la populația lumii și 15% la factorii de 

decizie  din lume (Beck, 2018). 

La nivelul holistic interdependent complex, membrii se percep în procent de 97%, 

respectiv 1% din populația lumii și 5% din factorii de decizie  din lume, fiind în același timp 

învățători, discipoli și păstrători de tradiții și valori creștine. 

Designul relațional holistic este circular, complex, inter-relațional și dinamic, cu ierarhizări 

temporare legate de competența unor maeștrii de a opera cu eleganță și simplitate complexitatea 

evoluției spirituale creștine. 

 

Figură 35 - Reprezentarea relațiilor din nivelul de valori holistic interdependent complex, în care comunitatea are libertate de 

evoluție nelimitată 

Este momentul  perfect și plin de energie al unor schimbări rapide și profunde  în care 

barierele și obstacolele sunt depășite iar restricțiile cad una după alta. Acești oameni sunt pregătiți 

să folosească liberul arbitru pentru a realiza destinul spiritual al comunității din care fac parte. Ei 

sunt cei care întrevăd fezabilitatea acestei evoluții și recunosc necesitatea unor transformări 

fundamentale în planul evoluției spirituale:  o transformare lină și grațioasă  către un nou echilibrul 

dinamic, sustenabil, dorit și inspirat, o cale aleasă, și înțelept asumată, a comuniunii depline cu 

Dumnezeu. 
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Pentru cei studiați transformarea este vertical evolutivă: membrii comunităților religioase 

din acest studiu au un potențial deschis de evoluție și un grad de cunoaștere profundă a căilor de 

evoluție către un nivel de valori spiritual superior. Ei prezintă toate premisele pentru o 

transformare evolutivă,  către creșterea organică  și  o nouă senzație de comuniune la un nou nivel, 

ce  reflectă consolidarea ideilor și a cunoașterii profunde,  constituind în același timp o stare de 

echilibru homeostatic, în care ei și lumea spirituală se află în sincronicitate și fuziune. 

În comunitățile religioase studiate, formate preponderent femei (86%), cu studii 

superioare, relațiile de iubire sunt armonioase, atât empatic, emoțional, cât și fratern, intim și 

apropiat, fiind fundamentate pe angajamentul intern (86%) de a susține și consolida aceste relații. 

Potențialul de dezvoltare dimensională a relațiilor de iubire este foarte mare fiind ocupat în medie 

numai 25% din spațiul neocortexului (Dunbar, 1992) rezervat relațiilor de iubire pe direcția 

vertical evolutivă (fig. 16). 

Relațiile de putere sunt construite pe manifestarea intrinsecă a puterii (MIP) de a face să 

se întâmple, exprimată asimetric, de la învățător sau părinte duhovnicesc al comunității  (52%) la 

discipol sau membri mai recenți (22%), și simetric egal în ceea ce privește accesul și utilizarea 

resurselor și mijloacelor de manifestare discretă a puterii.  Relațiile de putere fiind legate de nevoia 

de competențe în exercițiul de voință intern (referențial intern 94%) pentru devenire spirituală în 

mijlocul comunității, ele au o cauză teleologică spiritual creștină (fig. 22). 
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CONCLUZII 

 

UTILIZARE 

Plecând de la obiectivul propus pentru această lucrare am identificat profilul relațiilor 

interumane în comunitățile religioase prin realizarea unui chestionar și din analiza răspunsurilor 

membrilor comunităților religioase la acesta. 

De asemenea, urmărind intenția, am creat un instrument complex de profilare (chestionar 

și analiza rezultatelor) ce poate fi utilizat în câteva aspecte privitoare la comunitățile religioase: 

• Creșterea gradului de integrare evolutivă a membrilor comunității  

• Identificarea compatibilității noilor veniți cu profilul relațiilor interumane din 

comunitate. 

• Dezvoltarea de noi ramuri ale comunităților religioase existente similare 

comunităților originare. 

• Posibilitatea de creare de noi comunități religioase. 

 

Creșterea gradului de integrare evolutivă a membrilor comunității. 

În orice comunitate apar tensiuni interne în plan individual, ce țin de evoluția interioară, 

și externe în planul relațiilor interumane din comunitate.  

Transformarea personală și comuniunea nu sunt lipsite de încercări, iar prin analiza 

profilului fiecărui membru comparat cu profilul general al comunității aceste încercări sunt 

identificate, comunitatea asigurând în fiecare caz resurse și îndrumare personalizată după 

profilul condițiilor evolutive ale individului în raport cu cel al comunității. Bazat pe relația de 

putere discretă de tip maestru discipol, pe accesul liber la resurse și mijloace și pe experiența 

celor care au depășit tensiuni interne evolutive similare, comunitatea știe cum și când poate 

interveni armonios, discret și empatic pentru suportul imediat în evoluție: fie că este vorba de 

deschidere mentală către transformare, fie că este vorba de suport în soluționarea problemelor 

sau depășirea barierelor spirituale, afective sau cognitive ce afectează un membru, sau chiar 

provocativ prin creare de disonanțe suplimentare (modelul iezuit) ce pot dinamiza cunoașterea și 

integrarea. 

Tensiunile externe în planul relațiilor interumane prognozate înainte de faza critică, acută 

sau cronică  sunt asumate și administrate preventiv, creativ și complex de comunitate în spiritul 

cauzei teleologice creștine, diminuând acolo unde cazul excesul de submisivitate pasivă și 

excesul de putere manifestată dominant, autoalimentată ciclic din submisivitate, educând și 

inspirând membrii către emanciparea relațiilor de iubire, acolo unde acestea sunt în faza 

incipientă, dezvoltând și promovând modele de urmat. 
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Identificarea compatibilităților noilor veniți cu profilul relațiilor interumane din 

comunitate. 

 Sub acest aspect, comunitatea existentă poate identifica, utilizând instrumentul de 

profilare, compatibilitatea noului venit ce dorește și poate să facă parte din respectiva comunitate 

religioasă, cu profilul relațiilor existente în cadrul comunității unde acesta va deveni membru.  

Analizând noul venit, în prealabil, cu ajutorul instrumentului creat și prezentat mai sus 

comunitatea poate identifica dacă interesele individului sunt similare cu cele ale comunității 

religioase și în ce măsură comunalitățile noului venit se integrează cu cele ale comunității, 

precum și dacă nevoile pe care le are de satisfăcut pentru a evolua pot fi împlinite în comunitate. 

Compatibilitatea nivelului sistemului de valori este primul indicator al căii particulare de 

urmat de către noul venit în cadrul comunității, iar preponderența unui nivel de valori de Rang I 

de tip dominant egocentric (3) sau delegativ bazat pe succes (5) va pregăti comunitatea pentru 

transformările provocative și crizele personale de evoluție prin care va trece viitorul membru 

pentru a evolua către complexul nivel holistic interdependent complex, asigurând-i odată cu 

acceptarea acestuia în comunitate, suportul, resursele umane, sufletești și spiritual creștine, 

precum și itinerariul de transformare evolutivă de parcurs. Mai mult chiar, comunitatea, pro 

activ, poate să identifice printre membrii săi pe acei mentori care având un profil asemănător și 

compatibil, îl pot îndruma pe viitorul discipol în anumite faze critice de evoluție spirituală cu 

înțelepciunea experienței personale.  

Compatibilitatea cu modelul relațiilor de iubire este extrem de importantă pentru acceptul 

în comunitatea religioasă creștină, reprezentând un filtru ce poate fi uneori folosit pentru 

identificarea acelui nou venit ce cunoscându-le, le respinge (Mt. 10, 12-14). De cele mai multe 

ori, relația de iubire este (re)descoperită dacă mediul comunitar este configurat empatic și 

construit pe dragoste, comunitatea fiind capabilă de a crește și dezvolta iubirea în noul discipol, 

dacă acesta are un grad de angajament mare și un țel spiritual creștin asumat.  

Relațiile de putere discrete, de tip simetric, învățător-discipol, caracteristice comunităților 

creștine analizate, dau modelul de compatibilitate pentru noul venit. Comunitatea poate 

descuraja acceptul unor noi membri ce, din profilare manifestă comportamente de putere 

asimetrică, egoiste și dominatoare, sau poate găsi practici religioase și sociale, exemple și 

parabole ce conduc la transformarea și diminuarea acestora în noul venit, știind de la bun 

început, asumat, la ce tipuri de tensiuni relaționale bazate pe putere se poate aștepta. 

Nu în ultimul rând, condițiile evolutive identificate înainte de intrarea noului venit în 

comunitate, îi permit acesteia să-și asigure resursele necesare și sa-l pregătească pro activ, 
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dinamic și continuu pentru deschidere spirituală creștină spre evoluție, îndrumând-l și, unde este 

cazul, ajutându-l să-și identifice și depășească barierele, să-și găsească resurse și soluții pentru 

probleme curente, să înțeleagă creativ disonanța și tensiunea transformării, să înțeleagă  cauza și 

scopul teleologic al comunității și să contribuie la consolidarea homeostaziei viitorului nivel 

holistic spiritual creștin. 

Dezvoltarea de noi ramuri ale comunităților religioase existente similare comunităților 

originare 

Fiecare comunitate religioasă are caracteristicile sale unice, diferențiabile, ce dau 

membrilor acel sentiment de unitate și identitate. Aceasta unicitate se răsfrânge și asupra 

profilului relațiilor interumane, corespondent sistemului de valori și asupra cauzei teleologice 

spiritual creștine.  În formarea și dezvoltarea unei noi comunități, parte delocalizată a 

comunității originare, identificarea și selectarea acelor membri ce prezintă similarități cu profilul 

comunității originare sunt extrem de importante în constituirea nucleului central în jur căruia 

comunitatea se va forma, va evolua și va crește. Nucleul ce poate fi copiat ca model de urmat în 

primele faze de dezvoltare ale noii comunități, asigură depășirea numărului critic de membri 

necesar pentru supraviețuirea comunității, stabilitatea evolutivă și păstrarea identității originare.  

Posibilitatea de creare de noi comunități religioase. 

Comunitatea internațională creștină are datorită istoriei sale un grad mare de diversitate 

culturală, lingvistică și de practici cu un număr impresionant de comunități (doar comunitățile 

creștine de femei din Biserica Catolică numărând peste 280 de congregații, ordine și societăți45), 

deschiderea pentru apariția de noi comunități fiind o caracteristică a umanismului și iubirii 

creștine. 

Un punct nodal în crearea unei noi comunități constă, pe lângă comunalitățile de credință 

și practici religioase, în similaritatea profilului relațional al membrilor ce inițiază și susțin noua 

comunitate pe cale de apariție. Cum de cele mai multe ori profilul relațional interuman este 

obturat de entuziasmul începuturilor, sau este neglijat în favoarea analizei comportamentale mult 

prea complexe sau a tipologiei umane mult prea simplificate, nu de puține ori, supraviețuirea și 

dezvoltarea unei noi comunități depind fundamental de armonizarea acestor relații cu precădere 

în momentele de provocări sau tensiune evolutivă cu care mai devreme sau mai târziu 

comunitatea nou formată se va confrunta. Înțelegând de la momentul inițiativei profilul relațiilor 

de iubire, al celor de putere și designul relațional al acestora în lumina nivelurilor sistemelor de 

                                                           
45Women's Religious Communities, http://www.vocations.com/womenrel.html, accesat 17.05.2018 
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valori ale inițiatorilor și viitorilor membri, se poate previziona baza de resurse umane, afective, 

cognitive și spirituale necesară pentru existența viitoarei comunități, inițiatorii asigurându-și 

accesul la aceste resurse chiar de la fondare și definind pro-activ momentele de cumpăna și 

mijlocele adecvate pentru creșterea spirituală. 

DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ 

Acest chestionar, în calitate de instrument de profilare și analiză a relațiilor interumane 

din comunități și de meta-instrument de analiză evolutivă poate fi îmbunătățit utilizând o notație 

numerică semnificativă prin implementarea acestuia în cadrul unei aplicații online în care 

folosind întrebările din chestionar redundant și diversificat, în aceeași arie de semnificație, și 

înlocuind scala Lickert cu o scală interval ce permite ierarhizarea, rezultatele se pot transpune 

într-un spațiu topologic în care se poate opera statistic cu o mai mare finețe de prelucrare și cu o 

creștere semnificativă a datelor procesate, a accesului și acurateței, precum și a preciziei 

profilării. 
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ANEXE 

Anexa 1 – Tabelul 2. Sinteza rezultatelor din chestionarul ”Profilul 

relațiilor în comunitățile religioase 
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interese materiale 31% 28% 6% 6% 28% 59%

identitate comuna 69% 22% 6% 0% 3% 91%

viata comunitara 78% 19% 3% 0% 0% 97%

localitate 34% 41% 9% 0% 16% 75%

sentiment de noi 88% 6% 0% 6% 0% 94%

expriente comune 81% 19% 0% 0% 0% 100%

pract. religioase 88% 13% 0% 0% 0% 100%

activitati sociale 53% 47% 0% 0% 0% 100%

loc 6% 13% 34% 13% 34% 19%

informatii 34% 53% 9% 0% 3% 88%

oameni relatii 84% 16% 0% 0% 0% 100%

timp 19% 28% 19% 13% 22% 47%

energie 34% 38% 9% 6% 13% 72%

unelte instrumente 22% 34% 22% 9% 13% 56%

bani 0% 6% 22% 3% 69% 6%

pozitie sociala 3% 3% 13% 6% 75% 6%

securitate 30% 43% 13% 0% 13% 73%

dezvoltare personala 58% 26% 10% 3% 3% 84%

stima de sine 48% 35% 6% 3% 6% 84%

apartenenta la comunitate 81% 19% 0% 0% 0% 100%

nevoi primare 26% 13% 23% 3% 35% 39%

familie reproductiva 0% 3% 3% 0% 93% 3%

nevoia de spreranta 0% 19% 6% 41% 34% 19%

nevoia de vointa 3% 19% 6% 34% 38% 22%

nevoia de tel/scop 0% 9% 9% 22% 59% 9%

nevoia de competenta 0% 6% 6% 9% 78% 6%

nevoia de iubire 6% 0% 3% 16% 75% 6%

nevoia de caritate 0% 3% 3% 6% 88% 3%

nevoia de intelepciune 0% 6% 3% 9% 81% 6%

ref. intern 34% 59% 6% 0% 0% 94%

ref. extern 6% 34% 19% 19% 22% 41%

Dimens. dimensionare relatie 7438%

pasiune 19% 56% 9% 13% 3% 75%

intimitate 16% 56% 0% 9% 19% 72%

angajament 41% 34% 6% 13% 6% 75%

pasiune 13% 69% 0% 9% 9% 81%

intimitate 3% 69% 3% 13% 13% 72%

angajament 31% 56% 0% 0% 13% 88%

delegativ pe succes 3% 13% 13% 13% 59% 16%

sistemic competent 31% 56% 9% 3% 0% 88%

egalitarian consensual 78% 22% 0% 0% 0% 100%

dominant egocentric 0% 19% 31% 9% 41% 19%

piramidal reglementat 19% 53% 9% 19% 0% 72%

holistic interdependent complex 88% 9% 0% 0% 3% 97%

autonomie 16% 53% 3% 9% 19% 69%

egalitarism 28% 41% 6% 3% 22% 69%

control 0% 19% 16% 19% 47% 19%

putere 0% 13% 9% 6% 72% 13%

dominatie 0% 9% 6% 3% 81% 9%

supunere 0% 34% 3% 16% 47% 34%

rel. Dominanta Critica 3% 3%

rel. Dominant Suportiva 54% 54%

rel. Egalitariana 24% 24%

rel. Submisiva libera 18% 18%

rel. Submisiva dominata 1% 1%

rel. Dominanta Critica 3% 3%

rel. Dominant Suportiva 57% 57%

rel. Egalitariana 18% 18%

rel. Submisiva libera 21% 21%

rel. Submisiva dominata 1% 1%

 asimetrie intre agenti si receptori 42% 29% 13% 0% 16% 71%

simetrie intre agenti si receptori 0% 4% 14% 7% 75% 4%

asimetrie a bazei de resurse 0% 0% 10% 10% 79% 0%

simetrie a bazei de resurse 25% 39% 11% 7% 18% 64%

asimetrie mijloacele de manifestare 3% 0% 14% 17% 66% 3%

simetrie mijloacele de manifestare 50% 33% 3% 7% 7% 83%

 manifestare perceptibila 0% 4% 11% 18% 68% 4%

 manifestare discreta 41% 38% 10% 7% 3% 79%

 manifestare non perceptibila 0% 7% 22% 30% 41% 7%

merge pe drumul bun 71% 26% 0% 3% 0% 97%

blocaj 0% 16% 3% 26% 55% 16%

merge pe drum gresit 0% 3% 0% 10% 87% 3%

sarcini indeplinite eficient 50% 44% 0% 6% 0% 94%

sarcini indeplinite eficace 44% 44% 9% 3% 0% 88%

sarcini indeplinite secvential 71% 23% 3% 3% 0% 94%

relatii de ajutor 71% 23% 3% 3% 0% 94%

relatii de mediere 65% 26% 3% 3% 3% 90%

relatii de intelegere 48% 42% 6% 3% 0% 90%

potential de schimbare deschis 32% 48% 3% 3% 13% 81%

potential de schimbare ingradit 13% 48% 3% 13% 23% 61%

potential de schimbare inchis 0% 23% 6% 29% 42% 23%

exista solutii 31% 56% 0% 6% 6% 88%

exista solutii 42% 48% 3% 3% 3% 90%

exista solutii 39% 52% 6% 3% 0% 90%

disonanta perceputa 48% 42% 3% 3% 3% 61%

disonanta perceputa 6% 25% 3% 19% 47% 31%

disonanta perceputa 16% 45% 0% 23% 16% 61%

depasirea barierelor 7% 83% 3% 7% 0% 86%

depasirea barierelor 19% 61% 13% 6% 0% 81%

depasirea barierelor 42% 45% 6% 3% 3% 87%

cunoastere implicita a schimbarii 41% 53% 3% 3% 0% 93%

cunoastere implicita a schimbarii 41% 53% 3% 3% 0% 94%

cunoastere implicita a schimbarii 78% 13% 3% 6% 0% 91%

consolidarea tranzitiei 47% 47% 3% 0% 3% 94%
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Anexa 2 – Profil general relațional (al comunitățiilor religioase) 
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Anexa 3 – Model de profil relațional al comunității religioase pentru identificarea 

similitudinilor cu persoanele testate. 
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Anexa 4 - Model sintetic pentru profilul relațional al comunității religioase  
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Anexa 4 – Exemplu de profil relațional al unui membru dintr-o comunitate religioasă. 

 


