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Consideraţii  generale 

 

Sacrul presupune  infinitatea  din  punct  de  vedere  al  distanţelor  măsurabile,  a  

numărului   de  dimensiuni  ale  manifestărilor,  a  numărului  de  reiterări  posibile  a  unor  legi 

(ex. fenomenul  viului)  şi  corelare  cu  sistemele  sinergice  interdependente  cu  puterea  de  

negociere  a  optimului  de  relaţii  între  componente  (ex. corelaţii  cu  sensibilitatea  şi  

inteligenţa  sacrului,  infailibilitatea  soluţiei). Acest  tip  de  abordare  este  dihotomic  faţă  de  

profan  care  se  relaţionează  la  dimensiuni  finite,  reguli   finite  de  tipul  resurse  finite,  şi  

care  conduc  la  competiţie  cu  legi  finite. 

Pe  de  altă  parte  sacrul ţine  de  replicarea  adaptativ-evolutivă  a  viului - sinergia 

acţiunilor  femomenelor  unui  sistem  complex. 

Din  punct  de  vedere  al  logicilor  profanului  şi  sacrului,  profanul  poate  fi  abordat  

prin  logica  liniară  reducţionistă  în  timp  ce  sacrul  poate  fi  corelat  mai  degrabă  prin  

logicile  complexităţii,  (ex.  reţele  neuronale,  fractali,  automate  celulare,  teoria  haosului,  

teoria  catastrofei,  sisteme  disipative, quantum  computing, etc.). 

Necesitatea  abordărilor  sacrului  s-a  resimţit  în  cursul  istoriei  mai  ales  în  perioadele  

de  criză  când  logicile  obişnuite  şi  liniare  nu  mai  puteau  relaţiona  cu  nevoile  de  

soluţionare  a  crizelor  din  acel  moment. Efortul  de  a  trata  în  maniera  complexităţii  s-a  

configurat  în  sisteme  religioase  capabile  să  genereze  răspunsul  la  criză  care  să  dea  soluţii.  

Din  acest  punct  de  vedere  crizele  actuale,  generate  de  încălzirea  globală,  epuizarea  

resurselor  naturale,  fenomenul  globalizării,  etc.  sunt  noi  si  nu  beneficiază  încă  de  abordări  

care  să  atingă  conştiinţa  umană  şi  care  să  permită  un  efort  comun  de  rezolvare.   

Raportarea  sacrului  la  profan  în  religiile  clasice  are  o  caracteristică  comună:  sacrul  

este  legat  de  calităţi  (caracteristici pozitive  sau  negative  care  dăruindu-se respectiv  

dobândindu-se si  iterându-se,  se  inmultesc),  în  timp  ce  profanul  este  caracterizat  de  valori 

(obiecte  care  prin  împărţire  se  împuţinează).  Această  caracteristică  corespunde  iterărilor  

infinite  pentru  sacru,  iterărilor  finite  pentru  profan. 

Considerând  că  aceste  reguli  ale  sacrului  şi  profanului  au  interferat  în  permanenţă 

în  timpul  istoriei  omenirii,  derivând  în  sisteme  de  gestiune  a  resurselor  finite (profane)  şi  

în  căi  de  urmat  pentru  eliberarea  omului  de  starea  finită  prin  transcendenţă, (sacrul), în  

această  perioadă  istorică  vor  apărea  în  mod   evident  reguli  noi  de  comportament  social  şi  

însuşiri  noi  care  să  răspundă  la  gestionarea  problemelor  curente  şi  de  viitor.(de  exemplu  

nici una  dintre  religiile  curente  nu  abordeaza  probleme  legate  de  mărirea  entropiei  
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mediului  natural  datorită  unor  factori  exogeni  sau  endogeni,  deci  nici una  dintre  acestea  

nu  creeaza  norme  şi  criterii  de  comportament  social  adecvat  acestei  probleme; regulile  de  

comportament  în  privinţa  naturii,  stabilite  prin  religiile  actuale  presupun  un  mediu  cu  un  

grad  de  stabilitate  mult  mai  înalt  şi  cu  un  grad  de  predictibilitate  a  comportamentului  

mult  mai  uşor  de  atins).  

Cum  regulile  apar  din  interferarea  naturii  umane  (nature)  cu  mediul  de  hrănire 

(nurture),  această  generare  de  noi  caracteristici  care  permit  reflectarea  sacrului  în  profan  

se  poate  modela  tot  prin  teoriile  complexităţii,  în  particular,  prin  sistemele  disipative.  

Amprenta  sacrului  în  acest  proces  complex  de  schimb  va  relaţiona  însă  sistemul 

etic, condiţionând  comportamentul  fiinţei  umane  de  gradul  de  cunoaştere  a  propriei  

realităţi.   Sistemul  etic în  cunoaştere  poate  păstra  fiinţa,  implicit  societatea  umană,  în  

arealul  normalităţii (sinergiei  sistemului  nature-nurture). Realitatea  lumii  nu  este  una  în  

care  doar  ştiinţa discerne  structuri, relaţii,  şi  mecanisme. Realitatea  lumii  este  integrală. 

Cunoaşterea  ştiinţifică  nu  exclude  o  altă  ordine  a  realităţii,  ci  dimpotrivă,  o  evidenţiază. 

Vorbind  despre o etică  a  ştiinţei, vorbim  despre  o  etică  a  cunoaşterii. Există o  cunoaştere  

pozitivă,  benefică,  după  cum  există  şi  o  cunoaştere  malefică,  distructivă (iterari  infinite  cu  

efecte  pozitive  sau  negative  cu  relaţia  pe  sacru).  Şi  pentru  un  discernământ  etic (optim  

obţinut  în  negocierea  deciziei,  resurselor,  relaţiilor),  normalitatea  pare  a  fi  indicatorul  cel  

mai  corect  al  căii  de  urmat.   

Miza  identificării  şi  cuantificării  aspectelor  de  normalitate  socială  necesită  

modalităţi mai subtile de explicare a acestei  realităţi  aflată în continuă devenire  (sinergizare 

nature-nurture).  

Consecvent  aserţiunilor  de  mai  sus,  demersul  de  faţă  pune  în  evidenţă  pe  baza  

unor  considerente  ştiinţifice,  faptul  că  societatea  umană,  după  modul  în  care  este  

constituită  şi  acţionează,  reproduce  un  pattern  propriu  fiinţei  umane,  înzestrată  prin  sacru  

cu  argumentele  comuniunii  şi  durabilităţii.  Pe  acest  pattern  societatea  umană  acţionează  

după  reguli  proprii  asupra  mediului  de  hrănire (biotopul  uman)  fără  a  cerceta  regulile  de  

stabilitate  ale  acestuia.  Modul  de  interferare  a  naturii  social-umane  cu  mediul  de  hrănire 

(biotop)  presupune  o  abordare  de  relaţii  între  sisteme  disipative  în  care  se  precizează  

sursa,  senzorul,  decidentul  şi  care  generează  caracteristicile  mixte  ce  permit  o  acţiune  

controlată  asupra  mediului (ex.  bussines  & ethics). Acelaşi  tip  de  relaţie  poate  fi  gasit  între  

persoană-grup, culturi diferite (emigranţi – cultură  gazdă), angajaţi- firmă, etc. Aplicaţia  acestor  

principii  se  regaseşte  şi  în  pattern-ul  genetic (nature)  si  pattern-ul  comportamental-social 
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(nurture)  al  omului – aplicaţie  prezentată  în  metoda  de  evaluare  a  caracteristicilor  

personale. (vezi  anexa 1) 

În  acest  sens  avansăm  conceptul de  fiinţă  umană – sistem  informaţional  complex 

(nature), concept  prin  care surprindem  aspectele  ce  angajează  fiinţa  umană   într-o  

permanentă  relaţie  de  schimb  informaţional  cu  mediul  său  de  viaţă (nurture).  Astfel, putem  

identifica raporturi  speciale  pe  care  sistemul  aflat  in  studiu  le  are  cu  lumea,  relaţionată  şi  

cu   pattern-ul  sacru  din  care  îşi  extrage  ontologic  resursele. Aceste  aspecte  pot  fi  

sistematizate  în  latura  lor  funcţională  şi  în  particular,  cuantificabile. (vezi  anexa  1)    

Transpunerea  metodei  de  evaluare  de  la  nivel  individual,  pentru  societatea  umană  

în  ansamblu,  are  la  bază  teza  conform  căreia  societatea  umană  reproduce  pattern-ul  fiinţei  

informaţionale. (vezi  anexa 2) 

 

Identificarea  şi  evaluarea  indicatorilor  calitativi  şi  corelativi  de  interferenţă  

nature-nurture  pe  domeniul  social. 

 

Mecanismul  urmărit  are  în  vedere  două  bucle  în  care  funcţionează  câte  trei 

subsisteme operaţionale  ale  societăţii  umane. Prima  buclă: sursă-legislativul,  senzor-justiţia,  

decident-executivul; a  doua  buclă: sursă-relaţiile  de  încredere  economică, senzor- societatea  

civilă, decident-sistemul financiar-bancar.   Utilizând  o  metodă  de  identificare  structural- 

funcţională  a  corelaţiilor  inter-sistemice  găsim  că  cele  două  bucle  vor  genera  la  primul  

nivel  de  fractalizare: fiscalitate şi  norme  de  implementare; control/penalităţi  şi  

adecvare/aplicabilitate;  stabilitate  şi  durabilitate.  

Aplicaţia  de  normare  utilizează performarea  integrativă (vezi  anexa  2,  figura  1) la  

nivelul  doi  de  identificare,  prin  corelare  cu  atributele  analoge  fiinţei  umane, relevând: 

indicatori  de etică  financiară, indicatori  generali  de echitate,  indicatori  de competenţă,  

indicatori  de responsabilitate individuală, indicatori generali  de etică, indicatori  de  

responsabilitate  socială, indicatori  ai  sistemului  de  ajutorare, indicatori  ai  sistemului  de  

protecţie, indicatori  de  probitate, indicatori  de  validitate, indicatorii  nivelului  de  civilizatie,  

indicatori  de deferenţă, indicatori  de civism, indicatori  de  încredere, indicatori  de  investire, 

indicatori  de  moderaţie, indicatori  generali  de  valoare, indicatori  pe  tradiţie, indicatori  pe  

nivelul  de  trai, indicatori  de  promovabilitate.  Aceşti  indicatori  vor  configura  profilul  social  

de  „personalitate”. 
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Tranziţia  integrativă  aplicată  nivelului  doi  de  identificare, relevă  acţiunea  sacrului  

pe  indicatorii  de  „personalitate”  socială. Amprenta  sacrului o vom  găsi  în mecanismele  

sociale  capabile  să  inducă şi  să  întreţină: sursa- atitudinea  morală  socială , senzorul- 

sentimentele morale  sociale  şi decidentul- conştiinţa  morală  socială. 

Astfel, vom  găsi  că  atitudinea  morală  socială va  norma: indicatorii  de competenţă,  

indicatorii  sistemului  de  ajutorare, indicatori  de  validitate, indicatorii  de civism, indicatorii  

generali  de  valoare, indicatorii  pe  tradiţie, indicatorii  de  promovabilitate. Sentimentele  

morale  sociale vor  norma:  indicatorii  generali  de  echitate,  indicatorii  de responsabilitate 

individuală, indicatorii generali  de etică, indicatorii  nivelului  de  civilizatie,  indicatori  de 

deferenţă, indicatorii  de  încredere, indicatorii  de  investire, indicatorii  pe  nivelul  de  trai. 

Conştiinţa  morală  socială va  norma: indicatorii  de etică  financiară, indicatorii  de  

responsabilitate  socială, indicatorii  sistemului  de  protecţie, indicatorii  de  probitate, 

indicatori  de  moderaţie.   

Corelarea  sistemului  de  indicatori  calitativi  cu  cele  trei  direcţii  de  acţiune  a  

sacrului, relevă  indicatorii  calitativi  de  stabilitate  socială   pe  cele  două  bucle  pe  care  s-a  

efectuat  aplicaţia. Alcăturea  registrului  de  indicatori  calitativi  de  stabilitate  presupune  

investigarea  întregului  set  de  bucle  operaţionale  ale  societăţii  umane (ex.:  educaţie,  cultură,  

ştiinţă, etc.)  Raportarea  acestora  la   indicatorii  de  dezvoltare  durabilă  vor  stabili  aici  

aportul  normativ  al  sacrului.  Rata  de  creştere  a  indicatorilor  de  dezvoltare  durabilă  prin  

aport normativ  pe  sacru este dată  de  indicatorul calitativ  de  sacralitate  socială.  Acesta  

descrie  cu  fidelitate  modul  în  care  sacrul  stimulează  dezvoltarea  durabilă  a  societăţii  

umane. 
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Anexa 1 

 

Evaluarea  indicatorului  de  sacralitate al  fiinţei  umane 

Pentru  evidenţierea  laturii  profunde a  realităţii guvernată  de  sacru,  vom  aplica  o  
viziune  structural - funcţională  asupra  lumii. Aceasta  atribuie palierelor  materiale  ale  
realităţii  câte  un  plan   generic  şi  un  plan generat.  Se determină  astfel  o  influenţă  totală   
specifică  oricărui  sistem  viu,  cu  componente  pe  fiecare  palier. Corespunzător  
componentelor  sale,  influenţa  totală  va  necesita  un  număr  de  căi  de  transfer  
informaţional-energetic.  Căi  specifice sau  nespecifice, ale  căror  configuraţii  sunt  alcătuite  de  
aşa  manieră  încât  să  păstreze  logica  spectrului  de  influenţe  în  toate  palierele  considerate.  

Aplicând  modelul  în  cazul  fiinţei  umane,  descriem  practic  în  limbaj  informaţional  
interacţiunea  unui  sistem deschis cu  o  realitate  integrală.  Problema  sacrului   se    pune  în  
măsura în  care   fiinţa  ne  dezvăluie  potenţialităţi  evaluate  informaţional  care  trimit  la  
sistemele  deschise  si  evolutive. Normarea pe  sacru  a  fiinţei  informaţionale  presupune 
utilizarea   aspectelor  structuralităţii  şi  funcţionalităţii  sistemice   şi   un  număr  de  principii 
generale  de  lucru:  
-principiul  analogic,  în  care  metoda  de  studiu  se  bazează  pe  identificarea  pattern-ului  de  
structura  între  două  sisteme  operationale  diferite;  
-principiul  identităţii, în  care  metoda  de  studiu  se  bazează  pe  conservarea  identităţii  
pattern-ului  de  structură  în  conditii  variate;  
-principiul simetriei faţă  de un  centru  de  obiectivitate,  în  care  metoda de studiu urmăreşte 
forma  şi  poziţia  aspectelor  structural-funcţionale din  cadrul a două  sisteme  operaţionale  
diferite;  
-principiul  de  rezonanţă,  în  care  metoda de studiu are  în  vedere  sinergizarea   aspectelor  
structural-funcţionale  între  paliere  diferite  de  complexitate;  
-principiul  de corespondenţă,  în  care  metoda de studiu are  în  vedere  corespondenţa  
sinergică dintre  aspectele  structural-funcţionale  pe  paliere  diferite  de  complexitate;  
-principiul  de  performare  în  care  metoda de studiu are  în  vedere  performarea  aspectelor  
structural-funcţionale  în  cadrul  aceluiaşi  nivel  de complexitate;  
-principiul  de  integrare  în  care  metoda de studiu are  în  vedere  integrarea  aspectelor  
structural-funcţionale  în  cadrul  aceluiaşi  nivel  de  complexitate;  
-principiul  de  tranziţie,  în  care  metoda  de  studiu  are  în  vedere  evaluarea  simultană a  
aspectelor  structural-funcţionale  pe  niveluri  diferite de complexitate. Conform  acestui  
principiu  interpretarea  evenimentelor  identifică  lucrarea  sacrului  în  suportul  material  al  
realităţii. Toate  pattern-urile  iau  formă  în aspect  material,  iar  performarea  lor  (cazul  special  
al  fiinţei  umane)  relevă acţiunea  sacrului;  

Dispunerea  structural-funcţională  a  sistemului  sinergetic  va  etaja  interior,  fiinţa  
informaţională  în  următoarele  corelaţii : metabolism – inconştient  fiziologic ; instictualitate – 
inconştient  instinctual ; afectivitate – inconştient  emoţional; flexibilitate – conştient  subiectiv- 
simţirea; comunicare – conştient  voliţional - voinţa; potenţialitate – conştient  creativ - raţiunea; 
valorizare – promotor  fundamental – inconştient  temperamental. Evidenţierea  planurilor  
structurale  este  corelată  cu  aspectele  funcţionale.  În  perspectiva  alcătuirii  matricei  

sinergice sunt utilizate  principiile  de  performare, integrare  şi  cel  de  tranziţie.   Ele vor  lărgi  
sfera  aspectelor  funcţionale  evidenţiate  adăugând  aspectelor  fizice,  emoţionale  şi  mentale,  
aspectele  de  performare  şi  de  tranziţie.  Alcătuirea  după  aceste  principii  a  matricei  

informaţionale  specifică  fiinţei  umane  poate  deschide  perspectiva  de  evaluare  profundă  a  
indicatorilor  la  care  fiinţa umana  răspunde.  În  evaluarea  elementelor  matricei  sinergice,  

sunt  urmărite  două  stadii  de  evoluţie. Aceste  stadii  derivă  din  statutul  funcţional  al  
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fiecărui  element  evidenţiat   în  viziune  psihologică  respectiv  morală. Conform  principiului  

 simetriei fata  de un  centru  de  obiectivitate  forma  de  corespondenţă  propune  stadiul  de  
armonie-creştere care  în  viziune  de  normare  morală  face  echivalenţa: calitate, virtute  
morală,  iar  cel  de  regres-decompensare, echivalenţa: vulnerabilitate, degradare (în  acest  sens 
considerăm  morala  definită  ca  centru  de  obiectivitate  a  relaţiilor  de  simetrie). 

Dacă  viziunea  psihologică  generală  asupra  funcţionalităţii  elementelor  matricei, va  
urmări  statutul  funcţional  al  acestora   pe  palierul  fizic, emoţional  şi  mental  în  
transformarea  de  performare integrativă,  viziunea  psihologică  morală  asupra  funcţionalităţii  
elementelor  matricei, va  urmări  statutul  funcţional  al  acestora   pe  palierul  fizic, emoţional  
şi  mental  în  perspectiva  de  tranziţie   integrativă.  Astfel  performarea   integrativă  
furnizează  date  despre  mecanismele  psihice  care  au  loc  pe  palierul  fizic, emoţional  şi  
mental; date  despre  mecanismele  psihice  informaţional-operaţionale  de  prelucrare  primară  şi  
secundară  a  informaţiei; date  despre  mecanismele  psihice  de  stimulare  şi  energizare  a  
comportamentului; date  despre  mecanismele  de  reglaj  psihic; date  despre  personalitate 

(temperament  ca  latură  dinamico-energetică  a  personalităţii; caracter  ca  latură  instrumentală  
a  personalităţii; date  despre  inteligenţă  ca  latură  rezolutiv-productivă  a  personalităţii; 
conştiinţa  psihologică; date  despre  creativitate  ca  latură  transformativ-constructivă  a  
personalităţii; conştiinţa  artistică ). 

Totodată,  performarea  integrativă  va  presupune  pentru  stadiul  de  evoluţie  armonie-

creştere  un  set  de  registre  de  abilităţi,  aptitudini  şi  performanţe,  iar  pentru  stadiul  regres-

decompensare  un  set  de  registre  de  dizabilităţi,  incapacităţi  şi  eşecuri. Evaluarea  
elementelor  se  face  prin   raportarea  stadiului  de  evoluţie  la  cele  două  seturi  de  registre. 
Matricea  rezultată  va  oglindi  profilul  psihologic  general  al  fiinţei  umane. 

Aplicaţie  aparte,  tranziţia  integrativă   va  furniza  date  despre  atitudinile  normate  

moral  respectand  tranziţiile  dintre  nivelurile  de  complexitate, presupunând  mecanisme  ce  
au  loc  pe  palierul  fizic, emoţional  şi  mental ; date  despre  sentimentele   vitale; date  despre  
sentimentele   psihice  (raportate  la  eul personal) ; date  despre  conştiinţa  morală ; date  despre  
conştiinţa  religioasă.  Ca  şi  aplicaţia  precedentă,  tranziţia  integrativă  va  presupune  pentru  
stadiul  de  evoluţie  armonie-creştere  un  set  de  registre  de  calităţi  şi  virtuţi  morale,  iar  
pentru  stadiul  regres-decompensare  un  set  de  registre  de  vulnerabilităţi  şi  stări de  

degradare. Evaluarea  elementelor  se  face  prin   raportarea  stadiului  de  evoluţie  la  cele  
două  seturi  de  registre. Matricea  rezultată  va  oglindi  profilul  psihologic  moral  al  fiinţei  
umane.  Indicatorul  care  caracterizează  măsura  sacralităţii  prin  normare  morală  este  
indicatorul  de  sacralitate  IS,  pus  astfel  în  evidenţă  experimental.  

 
Notă: Precizăm  că  în  experimentul  de  evaluare  a  tipului  de  personalitate  umană, respectiv  a  
indicatorului  de  sacralitate  s-a  utilizat  un  echipament  realizat  în  tehnologie  AVS inner-active la  
Inneractive Enterprises Inc.  din  Venice,  California,  pe  care  s-a  realizat  o  aplicaţie  a  autorilor  cu  
implementarea  metodei  descrise  aici. 
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Anexa 2 
 

Generalizarea  metodei  pe  arealul  social 

 
Pentru  realizarea  aplicaţiei,  conform  principiului  analogic, se  identifică  pattern-ul  de  

structură  între  două  sisteme  operaţionale  diferite. Ca  şi  în  cazul  fiinţei  umane,  societatea  
în  ansamblu  se  comportă  ca  un  sistem  complex,  care  la  interfaţa  cu planurile  realităţii va  
schimba  informaţie,  fiind  supusă    influenţelor  externe  şi  răspunzând  cu  efecte  
corespunzătoare,  induse  prin  subsistemele  sale,  pe  toate  aceste  planuri.  Şi  aici  vorbim  
despre o  influenţă  totală   asupra  societăţii  umane  cu  componente  pe  fiecare nivel  de  
complexitate. Corespunzător  componentelor  sale,  influenţa  totală  va  prezenta  un  număr  de  
căi  de  transfer  informaţional – energetic,  căi  specifice   sau  nespecifice  ale  căror  deschideri 
vor  păstra  logica  spectrului  de  influenţe  în  toate  palierele  vieţii  sociale. 

Problema sacrului  apare  la  normarea  schimbului  informaţional  între “fiinţa”- societate  
umană  şi  realitate  în  ansamblul său. Ca  şi  în  cazul  fiinţei  umane,  un  rol  foarte  important  
în  lanţul  schimbărilor  îl  au  de  asemenea  ceea  ce  putem  denumi  prin  analogie: 
“metabolismul“  social, “instinctualitatea“  şi “afectivitatea“  socială.  Dacă   “metabolismul“  
social  ţine  insolubil  de  standardul  de  viaţă,  determinat  la  randu-i  de  modul  în  care  se  fac  
politicile  sociale  şi  de  actul  de  guvernare,  fiind  plasat  într-o  buclă  exterioară  specifică,  
“instinctualitatea“  şi “afectivitatea“  socială  vor  avea  un  rol  foarte  important  în  
determinarea  nivelului  de  trai  prin  articulaţia  care  promovează  şi  întreţine  un  anumit  tip  
de  leadership.  Pentru  coerenţă,  precizăm  că  “inconştientul  temperamental “  social  aduce  în  
sinergia  societăţii  umane  argumentele  sacrului  printr-un  schimb  informaţional  pe  căi  
nespecifice.  Astfel,  în  fiecare  subsistem  social  schimbul  informaţional – energetic  
localizează  elementele unei  bucle  de  reglare  asistată  de  sacru  prin  oferta  sistemului  
fundamental  de  valori, însă  aflată  neîngrădit  sub  potenţialitatea  liberului  arbitru  uman. 

Ca  şi  în  cazul  fiinţei-persoană, normarea  la  nivelul  actului  de  decizie  socială  
presupune  un  mecanism  de  evaluare-reglare  a  profilului  “personalităţii“  sociale,  mai  precis,  
a  “profilului  psihologic  moral“  al  societăţii.  Şi  aici,  conform  principiului  simetriei  faţă  de 

un  centru  de  obiectivitate,  forma  de  corespondenţă  propune  stadiul  de  dezvoltare  durabilă  
corelat  cu  calitatea  şi  virtuţile  sociale, şi  cel  de  regres-subdezvoltare  corelat  cu   
vulnerabilităţile  şi  degradările  sociale.  Vom  aplica  şi  în  cazul  de  faţă  performarea  

integrativă  care  presupune  pentru  stadiul  social  de  evoluţie  pe  dezvoltare  durabilă  un  set  
de  registre  de  abilităţi,  aptitudini  şi  performanţe,  iar  pentru  stadiul  regres-subdezvoltare  
un  set  de  registre  de  dizabilităţi,  incapacităţi  şi  eşecuri. Elementele  acestor   registre sunt  
corelate  cu  indicatorii  statistici  ai  dezvoltării  umane, cu  alţi  indicatori  statistici social-
economici. Evaluarea  elementelor  matriciale  care  descriu  profilul  “personalităţii“  sociale  se  
face  prin   raportarea  stadiului  de  evoluţie  la  cele  două  seturi  de  registre.  

Astfel  performarea   integrativă  furnizează  date  depre  mecanismele  sociale  ce  au  loc în  
bucla  care  asigură  durabilitate,  date  despre  mecanismele  informaţional-operaţionale  de  
prelucrare  primară  şi  secundară  a  informaţiei, la  nivel  de  grupuri  sociale,  de instituţii  
sociale;  date  despre  mecanismele sociale  care  stimulează  şi  energizează  comportamentul  
social  pozitiv,  organizaţii  ale  societăţii  civile, instituţii  educaţionale, etc.cu  rol  în  
mecanismele  sociale  de  reglare,  în  fine  date  despre  “personalitatea“  socială.    

Normarea  pe  sacru  relevă   tranziţia  pe  nivelurile  de  funcţionalitate  a  elementelor  
matricei  sociale.  Tranziţia   integrativă   va  furniza  date  despre  atitudinile  normate  moral  
presupunând  mecanisme  sociale  capabile  să  manifeste  atitudinea  morala  socială,  sa  inducă 
şi  să  întreţină sentimentele sociale  morale,   conştiinţa  morală  socială,   conştiinţa  socială  
religioasă.  Şi această  aplicaţie va  presupune  pentru  stadiul  de  dezvoltare  durabilă  un  set  
de  registre  de  calităţi  şi  virtuţi  sociale,  iar  pentru  stadiul  regres-subdezvoltare  un  set  de  
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registre  de  vulnerabilităţi  şi  stări de  degradare. Evaluarea  elementelor  presupune  raportarea  
stadiului  de  evoluţie  la  cele  două  seturi  de  registre (şi  în  acest  caz  considerăm  morala  
definită  ca  centru  de  obiectivitate  a  relaţiilor  de  simetrie). Matricea  rezultată  va  oglindi  
profilul  psihologic  moral  social,  iar  corelaţiile  cu  indicatorii  de  dezvoltare  durabilă  vor  
stabili  aportul  normativ  al  sacrului  la  creşterea  acestora.  În  funcţie  de  acest  indicator  se   
poate  evidenţia  pe  lângă  setul  de  registre  ”martor” şi  programul  normativ  de  feedback  pe  
dezvoltare  durabilă.   

 
 

 
Fig. 1. 
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