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1€ 4.6478 lei
1$ 4.0820 lei
1chf 4.1177 lei

Bitcoin BTC
$ 3.533 

Ripple XRP
      $ 0,3267 
Ethereum ETH
 $ 94,64

rAdicAl...  
de Tatoiu

Răzvan Ioan BoanchIş

Aleg,  
deci exist!

 De când ne naștem, când părinții ho-
tărăsc să ne aducă pe lume, până murim, 
când Creatorul decide că e timpul să pă-
răsim carapacea vremelnică, alegem în 
fiecare moment, conștient sau inconștient.  
În fiecare moment al existenței noastre 
trecem  printr-un sens giratoriu cu mai 
multe ieșiri. GPS-ul interior, dacă am in-
vestit în achiziția lui prin educație per-
manentă, ne ghidează spre ieșirea cea 
bună. Dacă îl ascultăm,  probabilitatea de 
a greși direcția este foarte mică. De multe 
ori, din prea multă grabă, din cauza 
neatenției, a încrederii arogante în  ipote-
tica cunoaștere a teritoriului, din cauza 
alunecării confortabile în rutină, ratăm 
direcția, alegem greșit. Drumurile tim-
pului nostru, din cauza aglomerației, au 
în majoritatea lor bandă continuă. Adică 
suntem împinși să mergem cu turma. 
Așa că doar următorul sens giratoriu ne 
mai oferă posibilitatea de a întoarce pen-
tru a ne angaja  în direcția bună, dacă nu 
întoarcem ilegal și ne expunem la 
sancțiuni. Câteodată însă, presați de 
timp, frustrați de propria neputință  ale-
gem să închidem GPS-ul și ne angajăm 
periculos pe scurtături, bazându-ne pe 
intuiție și pe gura târgului. Riscăm, înde-
părtându-ne de țintă, cu șanse tot mai 
mici și mai costisitoare de a reveni  pe 
drumul cel bun. Ca să poți alege corect 
este nevoie să-ți resetezi  constant GPS-
ul interior. Trebuie să  ai informații. Pe 
toate. Informațiile incomplete sunt la fel 
de periculoase precum lipsa lor. Comple-
xitatea spațiului în care evoluăm în timp 
real generează un șir de oportunități din 
care doar un număr mic  poate fi exploa-
tat cu resursele de care dispunem fiecare. 

Alegerile de tip “urmărește soluția majo-
rităţii” pot să ne aducă în situația de a ne 
epuiza resursele  înainte de a ne atinge 
obiectivul. Delegarea alegerii pe criterii 
statistice sau pe criteriul numerelor mari 
ne aliniază într-un cortegiu care de cele 
mai multe ori ne ucide creativitatea. Ca 
să prevenim toate greșelile despre care 
am vorbit până acum  există, cred eu, o 
singură  soluție. Să perseverăm în a pune 
întrebările: Încotro? De ce? Cu ce? Cum? 
Cui folosește o anumită decizie a majo-
rității? Dacă răspunsurile sunt necosme-
tizate, prima întrebare care se naște o să 
fie : Împreună cu cine? Cu ajutorul cui? 
Fie că este vorba de alegerea profesiei sau 
demararea unui business propriu, de ale-
gerea unui  doctor, de votul pentru un 
partid sau de alegerea partenerului  de 
viață, orice răspuns la întrebare și alege-
rea ce îi urmează generează un rezultat 
pe măsura seriozității, maturității, 
înțelepciunii  și consecvenței cu care ale-
gem. Nefericirile noastre, insuccesul, 
eșecurile sunt relative. Depind de alege-
rile pe care le facem, de capacitatea noas-
tră de a decortica, căutând miezul ascuns 
al fiecărei experiențe de viață. Și pentru 
asta este nevoie de educație permanentă. 
Educația nu înseamnă un petec de hârtie 
cumpărat de pe marginea drumului, pre-
cum facturile false care ne ajută pe ter-
men scurt să deturnăm câteva resurse. 
Educația înseamnă cunoștințe, compe-
tențe, deprinderi, exercițiul construcției 
întrebărilor și obișnuită demersului de a 
căuta răspunsuri personalizate. Educația 
este singurul proces prin care omul vre-
murilor noastre, căruia îi sunt garantate 
prin lege o mulțime de drepturi dobân-
dește deprinderile necesare exercițiului 
acestora simultan cu internalizarea res-
ponsabilităţilor prin care se asigură res-
pectarea drepturilor celorlalți semeni. 
Alegerile administratorilor  publici ai co-
tei din bunurile pe care le generăm  prin 
activitățile noastre zilnice sunt la fel de 
importante că  alegerea administratoru-
lui fondului de pensii, al asigurătorului 
de viață sau al medicului care ne ope-
rează. De cum îi alegem pe ei depinde 
câtă libertate de mișcare vom avea în a 
găsi răspunsuri mulțumitoare la între-
bările fundamentale pe care TREBUIE 
să ni le punem consecvent. Trebuie să 
alegem  sau altcineva va alege pentru 
noi. Pentru ca alegerile noastre să con-
teze trebuie să ne asociem în jurul unor 
valori în care să credem și pe care să le 
trăim. Iubirea creștină propovăduită de 
Isus, a cărui naștere o prăznuim și o 
mărturisim în aceste zile ne poate aduce 
împreună. Aleg, deci exist! ”Exist, deci 
Dumnezeu există!”. Crăciun cu lumină 
vă doresc! n

Povestea o știți. Iliescu a dat un interviu în 
"Le Figaro", l-a masacrat pe Dragnea și acum 
zice că n-a zis ce a zis. Jenibil, mai ales că avea 
dreptate. Dragnea nu luptă împotriva abuzuri-
lor din justiția securistă, ci numai pentru dosa-
rele lui.
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exClusIV

Nu cred că a existat ocazie mai bună în care 
opoziția să-și arate micimea minții. Amnistia 
și grațierea sunt singurele subiecte despre care, 
zic ei, merită să discuți. Dar nu oricum, ci nu-
mai în registrul impus de ei. Cele două preve-
deri legale au ieșit dintre coperțile codurilor și 
au devenit mitraliere de calibru greu, deși sunt 
articole prin care - culmea! -  legiuitorul își ma-
nifestă cle mența față de păcatele penale 
săvârșite. E un fel de „ce dacă te iartă legea, nu 
te iertăm noi”.

amnistia şi 
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