
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 1, An 2014 5

EDITORIAL 1
O PARADIGMĂ FLORALĂ NUMEROLOGICĂ 

A SĂNĂTĂŢII FIINŢEI
Floral numerological paradigm of human being health

Dr. Grigore Buşoi

Adresa de corespondenţă:
CMI Dr. Grigore Buşoi, Str. Apusului Nr. 63, Bucureşti

Ne-am propus să elaborăm un instrument prope-
deutic intitulat paradigma fl orală numerologică 
pentru sănătatea fi inţei (PFNSF), care susţine un act 
medical bine articulat, demers sistemic şi praxio-
logic apărut de pe platforma specialităţii de me-
dicină generală/medicina familiei (MG/MF).

Încercarea mea de faţă s-ar înscrie în dorinţa 
exprimată de Lucian Blaga ca lumina plecată de la 
fl acăra trăirii româneşti să releve tainele lumii, 
prin lucrări de evidentă originalitate creatoare 
(Ursprüng lichkeit).

În atmosfera permisivă indusă de citirea clasi-
cilor îmi vine în minte opera capitală a lui Arthur 
Schopenhauer, Lumea ca voinţă şi reprezen tare. 
Lumea pe care noi o percepem este una triontică 
prezentă ca dat, ca dar şi ca dor şi nu una a aparenţei 
şi a do rinţelor imposibil de satisfăcut.

Din punct de vedere gnoseologic şi semantic, 
lu crarea noastră încorporează cinci elemente de re-
zistenţă defi nite prin titlurile: simbol, structură, 
stil, săgeată şi sentiment. 

Părţile enumerate, motive lingvistice, adevărate 
capitole ale scriiturii, sunt ordonat legate între ele 
într-o relaţie funcţională care conduc la formarea 
unui întreg organic.

Simbolul, ca relaţie între imagine şi sens, vrea 
să aibă multe cuprinsuri, adresându-se înţelegerii 
noastre în forme simple. În acest fel el poate să 
exprime: necesarul, totalul, impenetrabilul, instan-
taneul, universalul.

Ca iubitor al naturii, poate prima minune a vieţii 
percepută de mine a fost fl oarea de câmp, afl ată la 
margine de drum, în lan de grâu sau în pajiştea de 
fân necosit.

Paradigma fl orală a misiologiei practicii de MG/
MF o aşez sub magia poeziei Floare albastră.

Parafrazând uşor pe Eminescu, spunem: 
Ce frumoasă, ce minune
E albastra-mi dulce fl oare!
Ca un stâlp eu stau în lună!
Imaginea fl orală a paradigmei MG/MF o con-

cepem în secvenţele: un pistil trilobat, cinci stamine 
şi şapte petale.

Care e semnifi caţia numerelor 1, 3, 5 şi 7 o vom 
arăta în secţiunea Structură.

Floarea albastră ca simbol al spiritualităţii întru-
pate este o fl oare naturală înscrisă în câmpul pro-
fesional al disciplinei de MG/MF, câmp fi zic exis-
tenţial şi câmp de lucru medical.

Care-i semnifi caţia stâlpului? Avem în vedere 
medicul. Medicul stâlp este deseori un însingurat, 
el dispune de tărie pentru a susţine eşafodajul ope-
rei medicale şi are verticalitate.

Un al doilea simbol care susţine ontic fl oarea 
este formula compozită SEIF (substanţă, energie, 
in for maţie, formă) a fi inţei.

Omul este o încăpere secretă (un mister întru 
relevare – Lucian Blaga), burduşită cu ascunzişuri 
în diferite registre referenţiale.

Motto: 
Tot ce este frumos, pe cât e de greu, pe atât este de rar.
B. Spinoza – Etica
Veghez la poarta lumii fără de canaţi:
aici, ideile, cuvintele noastre devin adevărate.
Nichita Stănescu – Autoportret în timp de veghe

Noua emblemă cerută 
a medicinei
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B. Spinoza ne spune că Dumnezeu e substanţa 
lumii, iar G. Hegel, în Fenomenologia spiritului, 
apreciază că fi inţa nu trebuie considerată numai ca 
substanţă, ci şi ca subiect şi ca simbol.

Celelalte trei elemente – energia, informaţia, 
for ma – nu le mai dezvoltăm, ele fi ind îndeobşte 
cunoscute. Spunem numai că forma este o expresie 
a structurii funcţionale. Iar ca dezvoltare patologică 
apare deformarea, de aici derivând şi conceptul de 
patologie deformativă pe care noi l-am prezentat la 
cel de-al doilea Congres Naţional de Medicină 
Generală de la Costineşti. (1992)

Mergând pe coordonate ontice, observăm că SEIF 
ar putea însemna subiect, etică, iubire şi fericire.

În acest fel, s-ar cere a defi ni omul ca fi ind un 
subiect etic care, prin iubire, caută fericirea.

SEIF, devenind SEIF’S, are şi atribute, care ar 
putea fi  catalogate în felul următor: omul e o fi inţă 
unică, singulară şi deţinătoare de sănătate. Iar 
într-o pecetluire extinsă omul întreg este caracterizat 
prin: seriozitate, soliditate, supleţe, suveranitate şi 
smerenie.

Un al treilea simbol este doctrina specialităţii de 
MG/MF, ulcica semiotică ASES (antropo-socio-
ecologico-sophică), vas care susţine şi protejează 
fl oarea sănătăţii.

La baza vasului, în interiorul lui, se afl ă altarul-
om, urmează apoi peretele circular însumat – îm-
brăţişarea socială şi ecologică, iar peste buza ulcelei 
se aşază capacul – sophia – în speţă, fi losofi a.

Structura e un produs al diversităţii în unitate, 
care aduce coerenţă, bună acoperire şi pregnanţă.

Ca iubitor al concepţiei sistemice pot să apreciez 
că atunci când întregul (omul, comunitatea, societa-
tea) a devenit sistem, părţile sunt mai bine reprezen-
tate, ele devin pars pro toto şi în acelaşi timp îşi pot 
etala mai uşor aspectele autonome. 

O construcţie este reuşită dacă ea cuprinde în in-
teriorul său toate părţile care îi dau funcţionalitate.

Ca structură sincrono-diacronă, lucrarea de faţă 
introduce trei parametri inediţi: 

1. Cursul vieţii omului cu evenimente de etapă 
în şiruite, cu meandrele ei inerente, precum şi 
cu lupa fi inţei umane pentru un drum cât mai 
drept, spre ne tezirea existenţei;

2. Cursa vieţii pacientului, susţinută de medic 
printr-o călătorie satellite-like derulată în spa-
ţiul-timp şi în modus-ul vivendi al subiectului 
asistat;

3. Cursul sănătăţii, un produs esenţial al vieţii, 
sinteză a vitalităţii organismului uman, apre-
ciată ca sens şi ca valoare.

Paradigma fl orală numerologică pentru sănătatea 
fi inţei (PFNSF) este reprezentată printr-o fl oare 

sui-generis alcătuită din tulpină, continuată cu un 
pistil (organul receptor central al fl orii) care se 
termină trilobat, 5 stamine şi 7 petale. Tulpina-pistil 
se regăseşte şi se distribuie în următoarele 5 entităţi:

A. Cadrul general de referinţă;
B. Omul; populaţia; pacientul ca subiect-obiect;
C. Medicul: practicianul generalist (genmedul), 

specialistul sectorial, cercetătorul ştiinţifi c;
D. Medicina: sistemul medical, viaţa, boala, să-

nă tatea;
E. Actul medical: diagnostic, tratament, supra-

ve  ghere.
PFNSF o concepem în trei variante: fl oarea-in-

divid; fl oarea-colectivitate; fl oarea-lume. (OMS)
Pentru fi ecare din cele 5 entităţi ale tulpinei (A-E) 

vom prezenta numerologic câteva elemente ca  rac-
teristice.

A. Cadrul general de referinţă
Aderăm la formula clasică a existenţei care se 

bazează pe cele 5 principii fundamentale interco-
nectate: pământ, apă, foc, aer, eter.

Pământul este templul vieţii, apa – un glas cosmic 
şi mediu al vieţii, focul – scânteie celestă, sângele 
mediaţiei şi prieteniei, aerul – sufl u al vieţii şi boare 
a prospeţimii, eterul – sălaşul zborului spiritului 
sau duh cosmic. Mai nou, eterul este considerat a fi  
un câmp cuantic. La nivelul lui ne interconectăm cu 
întregul univers pentru a forma o singură unitate.

Eterul este o substanţă mai presus de cele patru 
ele mente anterioare, e o esenţă indestructibilă, o 
unire indisolubilă a trupului cu sufl etul. El este 
Spiritul Adevărului, Spiritul Lumii (Avicenna).

Existenţa o înţelegem şi o percepem în 5 di men-
siuni califi cative: spaţiu, timp, întreprindere-între-
prins care realizează ocupare, cauzalitate, mod de 
ma nifestare.

După părerea noastră, evoluţia societăţii ome-
neşti se înscrie în Sistemul periodic al elementelor 
din Tabelul lui Mendeleev, grupa a IV-a, prin trece-
rea de la Civilizaţia Carbonului (a creionului, a cu-
vântului, a combustiei şi cărţii) la Civilizaţia Sili-
ciului (a informaţiei, a imaginii, a virtualităţii şi 
com puterului), urmând posibil a poposi în fi nal în 
Civilizaţia Plumbului (a otrăvii, a intoxicării şi în-
cremenirii).

Modul de fi inţare a omului în lume îl găsim 
condiţionat, însumat prin 5 paşi existenţiali:

 – stilul de viaţă adoptat;
 – modele urmate;
 – capacitatea de explorare şi situare;
 – spiritul de competiţie;
 – creativitatea.



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 1, An 2014 7

Iar dacă am face o apreciere fi nală a elementelor 
poten ţiale care înrâuresc viaţa, ne-am oprit la trei 
repere:

1. Rădăcina răului în lume este ignoranţa.
2. Virtutea reprezintă puterea, tăria menţinerii 

dru mului asumat. 
3. Munca, demers care încorporează concentrarea, 

mişca rea şi sudoarea, este exerciţiul perma-
nent al vieţii, ea asigurând tonusul vital.

În societatea contemporană, fi inţează 5 factori 
negativi. La cei trei „S“ clasici malefi ci (sedentaris-
mul, supraalimentaţia, stresul) se adaugă alţi doi 
„S“: so litu dinea (singurătatea ce poate duce la izo-
lare so cială) şi softismul (tendinţa de a lăsa totul mai 
„moale“: învăţătura, munca, morala, cultura, patrio-
tismul, pre cum şi ingurgitarea informaţională facilă 
– gata mestecatul cognitiv).

Ştim încă de la Herodot unde a existat vatra 
străbună şi cum au fost strămoşii geto-daci: „cei 
mai viteji şi mai drepţi dintre traci“. Pe aceleaşi 
coor donate, Anton Dumitriu ne prezintă Terra 
Mirabilis, iar înaltul prelat Ioan Paul al II-lea ne 
vorbea des pre Grădina Maicii Domnului.

Redăm câteva elemente cu bune şi rele, ale pa-
radigmei existenţei româneşti:

 – Spaţiul originar, identitar acceptat (moşte ni-
tatea: moştenirea istorică, încărcătura cultu-
rală şi statutul de moşnean);

 – Ospitalitatea şi toleranţa (omenia, mila). Din 
Biblie afl ăm că omul primitor e „Fiu al păcii“;

 – Un soi de nepăsare în care transpare staţio narea 
sub pronia cerească (las’ că ne ajută Dumnezeu);

 – O înzestrare nativă recunoscută, de unde poate 
şi autoaprecierea exagerată, cu ne închegarea 
chemării dezideratelor colec tive;

 – Căutarea noului, dar şi a nodului în papură;
 – Nefi nalizarea acţiunilor până nu ne ajunge 

cuţitul la os;
 – Dorinţa de a lăsa o urmă după tine, dar nu şi 

după noi.
Cultura unui popor progresează când în viaţa sa 

există un plus de producţie faţă de consum (C. 
Rădulescu-Motru), la care noi adăugăm, când preo-
cuparea mentală o depăşeşte pe cea a trupului.

În societatea românească de astăzi ni s-a luat la 
propriu maul (puterea) şi suntem în pierdere de 
MAU (memoria – ca avere pentru urmaşi).

În România există practic un singur partid po-
litic: PMG (Partizanii Maţului Gros).

În ecuaţia dăinuirii poporului noastru îşi găsesc 
loc 7 elemente-cheie: familia, educaţia, sănătatea, 
cre dinţa, munca, ocrotirea proprietăţii, demnitatea.

Un rol important în realizarea acestui deziderat 
revine tineretului. Generaţiile tinere sunt purtătoare 

de sarcină ale acestor înscrisuri. Să ne amintim însă 
de observaţia lui M. Eminescu care umbreşte viitorul, 
aşa cum transpare din poezia sa Ai noştri tineri… : 

„Şi viaţa lor nu şi-o muncesc/şi-o plimbă“
Viitorul naţiunii se clădeşte plecând de la iden-

titate şi suveranitate, încorporând iubire (de pământ 
natal, de istorie şi tradiţie) şi dăruire, apelând la 
uni tate şi etalând cultură şi creaţie.

B. Omul 
În acţiunile medicului, multidirecţionate şi po-

liva lente, stă în centrul lor fi inţa vieţuitoare concretă 
în carne şi oase, cu universul său ideatic, ilustrat din 
plin cu lumini şi umbre care îi dau autenticitate şi 
individualitate, om afl at în conexiuni sociale com -
plexe, inclusiv în dialog şi comunicare cu se menii.

La nivelul omului constatăm prezenţa a 7 emoţii 
primare care îi pigmentează viaţa şi orientează de-
mersurile medicului. Emoţiile repertorizate sunt:

1. Dragostea (afecţiunea, pasiunea, tandreţea);
2. Bucuria (entuziasmul, satisfacţia, încântarea);
3. Surpriza (uimirea, surprinderea, stupefi erea);
4. Mânia (iritarea, exasperarea, furia);
5. Tristeţea (suferinţa, depresia, dezamăgirea);
6. Frica (teroarea, anxietatea, panica);
7. Ruşinea (vinovăţia, jena, regretul).
Interacţiunile fi inţei umane cu medicul sunt con-

diţionate de trei stări: sănătatea fi zică, sănătatea 
min  tală şi inteligenţa emoţională.

Inteligenţa emoţională este abilitatea de a asi-
mila şi a exprima emoţii în mecanismul gândirii 
spre a fi  transpuse adecvat şi creativ în procesul de 
rezolvare al problemelor.

În cadrul inteligenţei emoţionale se disting 5 
componente: autoreglarea stării emoţionale, conş-
tiinţa de sine, motivaţia (direcţionarea forţelor pen-
tru atingerea scopurilor), empatia (capacitatea de a 
descifra şi a etala sentimente), abilităţi sociale (im-
ple mentarea relaţiei cu semenii).

Iar vulnerabilitatea omului este dată de trei pro-
pensiuni: fuga după plăcere, după parale şi după 
pu  tere.

Apariţia bolii conduce la instalarea unor aspecte 
psihologice noi în plan cognitiv, afectiv şi relaţional.

În fapt, boala se manifestă pe 5 paliere majore: o 
dimensiune somatică, suferinţa psihică, disconfort 
moral, modifi carea statusului social, implicaţii în 
plan existenţial.

Un aspect important în plan medical, care tre-
buie exploatat, este regăsirea omului în triada: eu 
(păcătosul), tu (prietenul) şi el (referenţialul).

Perspective medicale extrem de interesante se 
impun să-l regăsim pe om sub zodia cosmismului 
autohton, la care face referire Mircea Eliade şi 
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Romulus Vulcănescu. Pe român îl afl ăm sub o triplă 
apartenenţă:

 – Este o realitate sacră, ruptă din Sfântul Soare;
 – Pământul îi este mumă;
 – Codrul îi este frate.

C. Medicul
În acţiunea sa antropocentrică, medicul, gânditor 

şi strateg, cercetător al incertitudinilor de tot felul, 
bun cunoscător al psihologiei fi rii omeneşti este 
che mat ca profesionist să întreprindă acţiuni mode-
latoare, în condiţiile unui umanism cald, spre a de-
veni un furnizor al păcii organismice.

Medicul de MG/MF, pe care îl numim genmed 
(me diator general) îl defi nim ca: fi ind supus unui 
asalt pluridisciplinar, are o arie largă de cunoaştere 
cu insule de competenţă, prezintă un profesionalism 
structurat (descoperă şi reţine, depistează şi trimite, 
primeşte şi colaborează, coordonează şi suprave-
ghează, înscrie date statistice de interes naţional şi 
tezaurizează informaţii esenţiale).

Genmed-ul nu poate cunoaşte totul, dar nu are 
voie să ignore nimic. El trebuie să ştie de toate. Dar 
mai ales să ştie esenţialul.

Înzestrarea sa se afl ă sub raportul celor trei pu teri: 
materiale (dotare sumară, timp redus, cu acces limitat 
la explorări), intelectuale (minte mobilă), morale 
(con  si lierul pacientului, medicul-medicament).

Medicul de MG/MF este denumit ca un gate-
keeper, apărător al porţii sistemului sanitar.

D. Medicina – sistemul sanitar
Problemele comune ale oricărui sistem de sănă-

tate se cer a fi  aşezate într-o arhitectură coerentă pe 
5 paliere:

I. Teme majore coordinative. Ele sunt reprezen tate 
de direcţii esenţiale care se intrică si determină acţi-
unile şi priorităţile la nivelul sistemului. Aceste teme 
sunt: Sănătatea publică, Securitatea populaţio nală, 
Dez voltarea mijloacelor de stăpânire a feno menelor.

Sănătatea publică. Ministerul Sănătăţii, în strânsă 
legătură cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, 
foruri diriguitoare, au ca preocupări: defi nirea obiec-
 tivelor politicii sa ni tare, elaborarea îndru mă rilor 
teh nice, inclusiv a programelor naţionale pe di verse 
afecţiuni, execută controale, sondaje şi eva luări 
pentru a constata starea de sănătate a unor eşan ti-
oane populaţionale. Pe lângă Ministerul Să nă tăţii, 
fi inţează Comisii de Sănătate pe specialităţi.

Securitatea populaţională. În acest capitol ne 
in   teresează impactul diferitelor boli în masa po pu-
la ţională (extindere, susceptibilitate, rezistenţă la tra-
tament, prevenţie, controlul factorilor de risc, 
vaccinări). Tot aici intră asigurarea capacităţii de 
intervenţie (detectare, diagnosticare, tratament) pe 

diverse afecţiuni. Un loc important al securităţii na-
ţionale îl ocupă trafi cul de droguri şi de persoane.

Etaloanele dezvoltării: corelaţia cu PIB şi alţi in-
dicatori de sănătate, formarea şi responsabilizarea 
agenţilor de sănătate, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază din sfera sănătăţii (nutriţia, apa potabilă, edu-
caţia pentru sănătate, planifi carea familială şi edu-
caţia sexuală).

II. Schimbările care intervin şi care grevează 
asis  tenţa medicală sunt de observat pe trei domenii:

 – Demografi a (scăderea natalităţii şi îmbătrâ-
nirea populaţiei);

 – Starea psiho-socială a asistaţilor (sărăcia, in-
sanitaţia, incultura, promiscuitatea, alienarea);

 – Procesul civilizator (urbanizarea, tehnolo gi-
za rea, informatizarea, artifi cializarea vieţii).

III. Patologia suferă schimbări cu o nouă aşezare 
triadică a morbidităţii şi mortalităţii:

 – Boli cronice degenerative;
 – Boli infecţioase şi infl amatorii;
 – Agresiuni şi injurii (psihice, fi zice şi chimice).

IV. Difi cultăţile se resimt la nivelul celor trei 
sec  toare ale sistemului medical: asistenţa populaţiei, 
în văţământul (de formare, de susţinere, de dezvol-
tare), cercetarea ştiinţifi că.

V. Neajunsuri care grevează buna desfăşurare a 
ac tivităţii: lipsa de informare, structura birocratică, 
di fi cultăţi în stabilirea priorităţilor. 

Trecem în revistă reperele sistemului de sănătate 
bazat pe asistenţa medicală primară. El dispune de 
cinci elemente relevante:

1. Relaţia psiho-somatică (mind-body), cu inexu-
rile psiho-somatice (corelarea intrărilor cu 
ie  şirile);

2. Terenul reactiv (moştenit şi dobândit);
3. Cursul vieţii (învârstnicirea şi controlul ani-

ver sărilor jalon);
4. Aba’jurul* ecologic (cumul de factori mezo-

lo  gici proiectaţi asupra subiectului investigat);
5. Amorsarea etiologică multiplă în regim tem-

poral.
Asistenţa medicală primară este purtătoarea nă-

zuinţei formative (nisus formativus) – condiţie fun-
damentală a vieţii sociale şi spirituale. Demersul 
for mativ are la bază funcţionalul. Acesta se prezintă 
printr-un ansamblu de parametri într-o anumită for-
mă exterioară a fi inţei, ca esenţă obiectivă a stă rii 
de sănătate. A se vedea în acest sens şi mişcarea  
Palestrica Mileniului III.

*Supunem observaţiei interjecţia aba! – exclamaţie veche în pro -
poziţii interogative care atrage atenţia asupra obligativităţii explo-
rării. 
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Sănătatea este un acord simfonic al interiorităţii 
funcţionale şi a lui „a fi “ în „formă“, e bogăţia mi-
ri fi că a omului. La evenimentele stresante, sănă-
tatea intervine prin acţiuni stabiliza toare la nivelul 
organismului. În sistemul sanitar coexistă: Medicina 
orizontalităţii (medicina „de aşteptare“ a bolii), 
Me dicina verticalităţii (medicina „de întâmpinare“ 
a bolii) şi Medicina terminală (asis tenţa paleativă). 

Încheiem cu un adagiu biblic: „Până la moarte te 
luptă pentru adevăr, iar Dumnezeu Se va lupta pen-
tru tine.“ 

E. Actul medical
Întâlnirea medicului cu obiectul muncii sale (per-

soană consultată, funcţie investigată sau produs bi-
o  lo gic examinat, stare expertizată etc.) se consti tuie 
în ceea ce numim act medical. 

Actul medical clasic îl percepem sub o acţiune 
unitară tridimensională: diagnostic, terapie, supra-
veghere. Examinarea unui pacient o facem după 
for mula mnemotehnică SOLDAT: subiectiv (datele 
prezentate de pacient), obiectiv (datele culese de 
me dic în urma examenului), laborator, diagnostic 
de etapă, ancorarea în viaţă (anamneză, loc de muncă, 
date eco-epidemiologice), terminalul (diagnosticul 
omului „total“ şi terapeutica). 

Actul medical ce are ca obiect pacientul exa mi-
nat are următoarele componente: etiopatogenia, 
sta  dializarea clinică, terapeutica asortată, prog nos-
ticul, complicaţii, particularităţi. În practica de 
MG/MF îşi face loc concepţia teleologică a actului 
medical. Aceasta înseamnă: promovarea sănătăţii şi 
longevităţii, predicţie şi prevenţie, depistarea pre-
coce, sănătatea condiţionată, supravegherea efi ci-
entă, reducerea complicaţiilor, recuperarea maximă.

Medicul ar trebui în fi ecare zi să efectueze o 
ana liză psiho-stazică pentru a surprinde esenţa 
înain tării profesional-morale: dimineaţa să ela bo-
reze un plan de acţiune, iar seara să facă un bilanţ. 

Dacă medicul are o activitate intelectuală diurnă 
evidentă, în viitor este de aşteptat ca, nocturn, în 
timpul somnului, să pună în continuare la treabă 
spi ritul. Aici îşi găseşte loc explicarea infl uenţei te-
lepatice, a clarviziunii şi premoniţiei. 

Iar calitatea actului medical o putem eticheta a fi  
echivalentul ştiinţifi c, etic şi de efi cenţă al ac ţiunii 
medicale întreprinse. 

Stilul. Am putea spune şi noi, apelând la formula 
lui Buffon, că „stilul e omul“.

Recunosc faptul că-mi plac volutele spirituale şi 
regionalismele, care aduc un plus de înţelegere, că 
agreez formulările mnemotehnice şi grupările se-
man tice în spatele unei litere cap de şir, care uşu-
rează fi xarea noţiunilor.

Conceptul de stil reprezintă în esenţă orientarea 
elementelor atacate, însumate şi derulate într-o for-
mulă de prezentare cursivă, atractivă şi expre sivă.

Aş vrea ca lucrarea mea să degaje un patos în 
care spiritul înălţător al construcţiei, libertatea de 
mişcare a componentelor şi plăcerea degustării 
com poziţiei să se simtă acasă.

Stilul scriiturii autorului într-o alcătuire profe-
sionistă, cu ingrediente subtile, culturale, dă o notă 
individuală, uşor recognoscibilă, pentru cel în cauză.

Fără să-mi propun, felul meu de a pune în pagină 
gândurile redă modul personal al fi inţării, care 
cultivă rădăcinile, exprimă dorinţa de a face binele 
şi degajă respectul pentru viaţa armonioasă în co-
munitate.

Săgeata. Am dori să oferim o lucrare de sinteză 
vectorială, care să devină o operă formativă pro 
sanitas, aidoma unei săgeţi-rachetă, transmisă lu-
mii şi care se supune cutumei: punct ochit, punct 
lovit.

Ştim de la Platon că pe teritoriul Traciei se prac-
tica o medicină psiho-somatică (prima atestare do-
cu mentară în acest sens pe care noi am semnalat-o). 
În acest context, medicul trac vorbea despre Za-
molxis, regele său, ajuns zeu.

Doctrina zamolxiană recunoştea nemurirea su-
fl e tului, promova medicina omului integral şi prac-
tica vindecarea în relaţia sufl et-trup.

Mai ştim că geto-dacii trimiteau săgeţi către cer 
pentru alungarea norilor ameninţători de furtună, 
iar Zamolxis primea din 5 în 5 ani soli de pe Pământ 
pentru a se informa despre soarta Ţării.

Plecând de la aceste alegaţii, am putea crede că 
Zamolxis a primit lângă el pe reprezentanţii de 
marcă ai celor trei provincii româneşti, rămase din 
spaţiul extins al regatului său, şi anume pe Ştefan 
cel Mare în 1504, pe Constantin Brâncoveanu în 
1714 şi pe Simion Bărnuţiu în 1864.

În 1889, M. Eminescu s-a aşezat de-a dreapta lui 
Zamolxis spre a deveni zeu tutelar al românismului. 
De sus, din Constelaţia Orion, M. Eminescu ne 
apare ca: 

 – Demiurg al limbii române; 
 – Ever-est al culturii şi lirismului autohton;
 – Astru spiritual al cuprinsului românesc.

După înălţarea lui Eminescu, eveniment epocal 
de factură renascentistă, Zamolxis primeşte perio-
dic câte un sol pământean. Redăm pe câţiva dintre 
emisarii-săgeată ajunşi la tronul celest al traco-
daco-românismului: Ioan Cantacuzino (1934), 
Iuliu Haţieganu (1959), Mihai Ciucă (1969).

Ca urmaşi ai lui Zamolxis (mag şi medic psiho-
terapeut, Platon), noi, medicii, ca arcaşi ai sănătăţii, 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 1, An 201410

ar trebi să ne unim eforturile prin muncă, creaţie şi 
frăţie pentru a alunga norii de pe cerul României.

Sentiment. Aş putea spune şi eu Viaţa mea e o 
luptă („Ma vie est un combat“). Am ales varianta 
franceză pentru că ea are mai multe „armonice“ în 
plan semantic.

Cred că e bine să arăt care sunt valorile universale 
la care ader: iubirea, credinţa, adevărul, cunoaşterea 
şi creaţia.

Spiritualitatea românească o simt într-un registru 
personal ca: raţionalitate, omenie, receptivitate, răb-
dare, inventivitate.

Mă revendic a fi :
 – O frunză verde pe ram din codrul rămas pe 

coasta spaţiului mioritic;
 – Un tăciune din spuza învelită în vatra satului 

românesc;
 – Un pion al infanteriei medicinei;
 – O oca a lui Cuza care ar vrea să măsoare me-

ritocraţia în românism;
 – O voce (Vivos voco!) de pe culmea dorului 

care strigă că e păcat să lăsăm România să 
piară în endemia globalismului şi a globalozei.

Şi atenţie, de dragul descentralizării să nu ne 
desţărim!

Din această postură cer: să întărim cele ce me-
rită, să păstrăm cele ce mai sunt, să repoziţionăm 
cele ce mai putem recupera!

Medicul fi inţei ar trebui să se manifeste după 
for mula mnemotehnică a personajului eminescian 
GENAR: generozitate, entuziasm, nobleţe, abili-
tate, rezistenţă.

NOTAŢII FINALE

1. Erosul fi losofi c şi poetic, afl at la purtător, ne-a 
dat posibilitatea de a pătrunde în zonele eterate ale 
spiritualităţii pentru a propune o construcţie medi-
cală de sinteză – Paradigma fl orală numerologică a 
sănătăţii fi inţei (PFNSF) –, născută din mijlocul 
faptelor şi al inspiraţiei, înscrisă pe drumul dezvol-
tării şi stăpânirii sănătăţii omului.

2. Prin PFNSF în ordinea enunţată a celor 5 con-
cepte-componente (simbol, structură, stil, săgeată, 
sentiment) ne-am propus să oferim o deschidere fe-
nomenologică asupra domeniului abordat – asistenţa 
medicală integrată de calitate şi, în acelaşi timp, să 
realizăm un orizont de aşteptare şi receptivitate din 
partea cititorului interesat.

3. În dezvoltarea PFNSF, cu atacarea celor 5 teme 
majore ale tulpinii fl orii medicale (cadru de refe-
rinţă, omul, medicul, medicina, actul medical), un 
rol primordial revine asistenţei medicale primare, 
în speţă, specialităţii noastre. Inscălitura de sufl et a 
specialităţii de medicină generală/medicina fami-
liei rămâne fi xată, spun cunoscătorii, pe două ini-
ţiale, G şi B: I (Gând şi Braţ); II (Generozitate şi 
Bunăstare); III (Gospodărire şi Bilanţ).

4. Trăim aşezaţi, sub forfecarea timpului, într-un 
prezent continuu, cu un picior în trecut sub canoa-
nele lui Hermes Trismegistul (ştiinţa este forţa, cre-
dinţa e spada, tăcerea facerii este armura) şi cu un 
pas plecat în viitor spre creionarea lui Homo Noeti-
cus (omul cunoaşterii, al iubirii, al colaborării, al 
coerenţei şi al răspunderii). Din păcate, pe cer încep 
să se acumuleze nori denşi.

Cei „7 D“ ai civilizaţiei actuale par a fi :
 – Dark = întuneric, ignoranţă, atmosferă negu-

roasă cu ascunderea adevărului;
 – Deterioration = deteriorare, stricare, agravare, 

uzare, decădere;
 – Depravity = depravare, viciu, ticăloşie;
 – Debility = debilitate, sănătate şubredă, nepu-

tinţă, slăbire a infl uenţelor pozitive;
 – Distraction = distrugere, tulburare, nebunie, 

distracţie;
 – Desertion = dezertare, părăsire, abandonare;
 – Delusion = înşelare, iluzie că societatea se 

afl ă pe cai mari, contrafacerea este prezentă, 
„se vând“ artifi cii, năluciri, himere.

5. Prin PFNSF se ajunge în fi nal în românism. 
Iar româ nis mul se edifi că în esenţă prin trei „fugi“: 
fuga spre roşu – Strămoşii şi Lumina de carte, fuga 
spre gal ben – Munca şi Creaţia şi fuga spre albas-
tru – Logosul şi Nobleţea.

6. Am dori să credem că suntem pe drumul de 
în  ţelegere ale caracteristicilor fundamentale ale 
vieţii adevărate, derivate în sinteză din PFNSF, care 
ne propune să construim Medicina verticalităţii 
(me dicina omului sănătos, activ, educat, părtaş şi 
demn) şi ge nerează o existenţă remarcabilă penta-
dică: seriozitate, soliditate, supleţe, suvera nitate, 
sme renie.

7. Plecând de la PFNSF şi simbolurile evocate, 
precum şi de la noua emblemă propusă a medicinei, 
vo cea ştiinţei şi artei medicale devine fermă. Ea de-
clară: Apără-mă şi te voi proteja, întăreşte-mă şi te 
voi ajuta, cins  teşte-mă şi te voi înălţa!


