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Chaos is your best friend
and you should embrace it

DANTE STEIN
Honorary Member of the TWAU Club
Founder Asociatia Cauza Buna
Founder Make-a-Wish România
Founder Mobilitaxi
Founder Academia Primarilor
Managing Partner of Stein Bestasig
Board member at Laude-Reut Educational
Complex Board member Asociaþia Ovidiu RO
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Dear students of TWAU Club!
Before I explain why chaos is your best friend and why you
should embrace it, let’s look at the etymology of the word.
Chaos comes from the Greek word Kháos and means
basically emptiness, void.
In other words, the absence of content and order which
generates complete disorder, confusion and lack of organization
or order.
The Merriam-Webster dictionary refers to Chaos as a state
of utter confusion.
Nevertheless, this relates always to just a moment in time in
someone’s life.
Meaning that while in the morning of a given day, you might
be faced with a Chaotic situation, at the end of the day, you surely
will be in possession of more information and what seemed to be
Chaos in the morning, is now an orderly, organized situation.
To use another analogy, if you would be asked to play chess
in the middle of a game that started earlier and you had no
knowledge of chess, the chess board would look to you as utter
Chaos.
But, if someone would explain to you the game, then
suddenly, what was Chaos before is now an orderly and organized
situation.
We human need order to survive, as a hardwired primordial
survival instinct, we abhor Chaos, and that forces us to think to
find ways to bring order to things.
Chaos triggers our thirst for knowledge and that’s why you
should look at Chaos as you best friend and embrace it.
8
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Because it will force you to know more, to learn more, to
think more.
This is particularly true at the early stages of your life’s, so
don’t panic, embrace it and let it trigger your thirst for knowledge.
The equation is therefore:
Bringing order to Chaos triggers the need to be curious
which always leads to more knowledge which always leads to
better understanding of life which in turn always leads to a
better life.
Embrace Chaos, it’s your best friend!
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Defying the Past.
Revising Reality.
Creating a Better World.

Conf. dr. SILVIA OSMAN
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O generaþie grea de glorie
În ciuda titlului, Ordering Chaos nu este nici despre haos ºi
nici despre ordine, ci mai degrabã despre felul în care înþelegând
realitatea înconjurãtoare, reuºim sã gãsim ordinea prioritãþilor
noastre, sã ne întâlnim pasiunea (sau viziunea?) ºi sã începem sã
privim, prin ochii acesteia, lumea. Acest volum este despre libertate
ºi despre cale, despre cum învãþãm sã vâslim împotriva curentului,
atunci când valorile noastre refuzã sã înoate în apa stãtutã a
mediocritãþii. Acest volum este despre a rupe cortina interumanã
ridicatã de mãºti, ecrane ºi izolare ºi despre curajul de a fi cine
suntem cu adevãrat.
Tinerii frumoºi care semneazã lucrãrile acestui volum sunt
liberi ºi curajoºi, serioºi, ambiþioºi, perseverenþi ºi au sufletul curat.
Sunt parte a unei generaþii în formare care, spunea demult Petre
Þuþea, s-ar putea naºte astfel: „apare un cap – sau poate mai multe
deodatã, care sunt ancorate în acelaºi ideal.” Sunteþi aici ºi acum
în faþa unei lucrãri colective a unor astfel de “capete”, care îºi
dezvãluie subtil, printre rânduri ºi prin cuvinte atent alese, idealurile.
Vi se înfãþiºeazã în Ordering Chaos, cu subiect ºi predicat, o
generaþie nouã care, dezvãluindu-se treptat, îºi deschide aripile în
timpurile în care libertatea ºi normalitatea au devenit stãri de
excepþie.
„ªi dacã idealul este strãlucit reprezentat devine forma
modelatoare pentru cei care îl urmeazã. Trebuie acceptatã ideea
de oameni-model. În vreme ce apostolii se topesc în absolut,
modelele se topesc în generaþii.1“
1
https://humanitas.ro/humanitas/carte/322-de-vorbe-memorabileale-lui-petre-%C5%A3u%C5%A3ea-0
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Aceºti tineri-model se topesc în textura finã a unei noi
generaþii, sunt modelele acesteia, au privirea limpede ºi ascuþitã,
observã atent totul, radiografiazã cu claritate realitatea ºi-i identificã
carenþele ºi oportunitãþile, deopotrivã, fãrã sã ºovãie.
„Cei ce devin modele sunt creatori de epocã ºi de curente ºi
astfel hotãrâtori pentru cetate”.
Sunt mai liniºtitã astãzi, (re)citind cuvintele memorabile ale
filozofului român Petre Þuþea pentru cã ºtiu cã mâine, “cetatea”
noastrã se va afla în mâinile unor oameni precum studenþii mei de
acum, care vorbesc liber despre pasiunile, observaþiile, ideile ºi
idealurile lor în Ordering Chaos. Iar acest lucru este, neîndoielnic,
nepreþuit.
Pictând din cuvinte ºi modelând din imagini þesãtura subtilã
a volumului de faþã, aceºti tineri creioneazã lumea din jurul lor (ºi
al nostru), cu minunile ºi prãpastiile ei, clãdind punþi de înþeles ºi
castele de nisip, fiecare în felul sãu.
Vã invit sã vã bucuraþi de fiecare lucrare în parte, sã priviþi
dincolo de cuvintele alese cu migalã ºi veþi vedea ceea ce vãd eu
acum, în azi, dupã ce am încheiat un an tulburãtor ºi tumultos,
alãturi de ei, an în care realitatea înconjurãtoare ne-a dat peste cap
planurile ºi ne-a reconfigurat traseele personale ºi profesionale,
precum un Waze depãºit de traficul unei ore de vârf, într-o
metropolã occidentalã.
Închei tot cu vorbele memorabile ale lui Petre Þuþea, pentru
cã se potrivesc mãnuºã realitãþilor pe care le trãim astãzi, cu toþii, ºi
vã îndemn sã citiþi ºi sã recitiþi, peste timp, lucrãrile acestor tineri
exuberanþi, liberi ºi frumoºi, pe dinãuntru ºi pe dinafarã:
„Tineretul de astãzi este net superior generaþiei noastre. ºi
asta pentru cã nu este uºor pentru el, în climatul ãsta fioros, aºa
13
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cum ne-a fost nouã, într-o lume mai normalã. Pãi, noi am trãit
sub regalitate, scriam pe Palatul regal ‘De închiriat’ ºi nu pãþeam
nimic! A venit bolºevismul rus cu armele peste el, peste tineret, ºi
el se scutura la mal ca raþa de apã. S-a vãzut acum, în rãscoala
din ’89… Generaþia actualã e grea de glorie. Ca sã te scuturi de
bolºevism în plin bolºevism – pãi cum se cheamã asta?”
Astãzi, de înlocuit ar fi poate doar cuvântul bolºevism…
July 11th, 2021, Bucharest
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SNSPA Alumni
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INSIGHTS INTO WHAT THE PANDEMIC IS TEACHING US
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Ordine ºi haos în timpuri post-pandemice

DANIEL GHEORGHE
The “Theodor Herzl” Center for Israeli Studies
National University of Political Studies and
Public Administration
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Cu minþile obosite dupã lecþia neaºteptatã adusã de timpurile
pandemiei ce aproape a trecut cu totul, oamenii privesc cu
nedumerire spre ce va fi ºi încearcã sã înþeleagã de ce s-a întâmplat
ce s-a întâmplat. De la oameni de ºtiinþã la adepþi ai teoriilor
conspiraþioniste, fiecare îºi pune pe masa ideilor propria interpretare
a evenimentelor, ca reflexie a propriilor trãiri sufleteºti ºi a
potenþialului intelectual. Aceastã perspectivã îmi aminteºte de o
povestire legatã un mare rabin din Israel, un rabin pe care revista
Times l-a descris ca fiind un cãrturar cum se naºte o datã la o mie
de ani („once-in-a-millenium scholar”), Adin Steinsaltz. Întrebat
de un vizitator dacã nu gãseºte plictisitor sã citeascã în fiecare zi
acelaºi text al rugãciunilor, rãspunsul rabinului a venit prompt ºi
plin de tâlc ºi umor didactic: „Într-adevãr, textul rugãciunilor este
acelaºi, dar noi suntem altfel în fiecare zi. ªi pentru cazul în care
gãseºti textul plictisitor, aflã cã nu textul este plictisitor, ci tu eºti
plictisitor”.
Valul de literaturã motivaþionalã din librãriile româneºti din
ultimii 15 ani care, între noi fie vorba, nu prezintã ceva nou sub
soare, a adus pentru mai mulþi oameni o popularizare a unor idei
care nu lipseau din marile texte sacre sau din cugetãrile filosofilor
din toate timpurile. Una din aceste idei, care nu mai este demult un
secret, este cã tot ce vedem este filtrat atât prin ochiul nostru fizic
(dupã cum ne învaþã anatomia, nu ochiul vede, ci creierul omului),
dar ºi prin cel intelectual ºi emoþional. Nu este, aºadar, niciun secret
faptul cã tot ce se întâmplã în jurul nostru este cernut prin sita
experienþelor personale ºi colective de pânã la acel moment. Iar
acest lucru este pentru unii o povarã, în timp ce pentru alþii este o
binecuvântare. Întâlnisem la un moment dat într-una din lecturile
personale urmãtorul citat: „Partea rea a vieþii este cã suntem fiinþe
controlate de obiceiuri; partea bunã a vieþii este cã suntem fiinþe
18

TWAU 2021

controlate de obiceiuri”. Aºadar, omul decide, cu mai mare uºurinþã
sau dificultate, ce valenþe ataºeazã de orice se întâmplã în jurul
nostru. Întrebat de o pacientã de ce toþi oamenii se poartã rãutãcios
(„mean”) cu ea, marele psihanalist Carl Gustav Jung i-a rãspuns
acesteia cu o întrebare: „De ce eºti atât de rãutãcioasã cu oamenii
din jur?”.
Atât timpul pandemiei, cu reacþiile noastre la ce a adus acesta,
cât ºi timpul post-pandemic se prezintã în faþa noastrã cu o
oportunitate rarã, raritate asiguratã tocmai de magnitudinea
evenimentului. Aceastã oportunitate este reprezentatã de invitaþia
la reflecþie, cu ajutorul trãirilor noastre din timpul pandemiei, la
noi înºine. Iar un punct de pornire în acest proces este acela cã
totul are valenþã neutrã în jurul nostru ºi cã doar noi suntem cei
responsabili de modul în care decidem sã absorbim tot ce ne
înconjoarã: oameni, lucruri, evenimente. Poate nu întâmplãtor apa
apare în Biblie ca element dual, capabil sã întreþinã viaþa, sã cureþe
lucrurile necurate, dar în acelaºi timp, în episodul potopului lui
Noe, ca simbol al haosului ºi distrugerii. Totuºi, nu a distrugerii
fãrã sens, ci a reînnoirii. Adesea ne uitãm la inundaþii ca la
evenimente tragice (ceea ce de cele mai multe ori ºi sunt), dar sã
nu uitãm, în acelaºi timp, de egiptenii antici care aºteptau în fiecare
an inundaþiile fertile ale Nilului, inundaþii fãrã de care uriaºul sistem
agricol al Egiptului antic nu putea funcþiona cu potenþial deplin.
Haosul rãzboaielor a avut ºi pãrþi foarte bune, cum ar fi descoperirile
în domeniul medical, disproporþionat de multe în comparaþie cu
vremurile de pace.
Sugerez, cu conºtiinþa cã nu va fi pentru toþi la fel de uºor dat
fiind cã unii dintre noi au suferit sau au fost nevoiþi sã se despartã
subit de oameni dragi în aceastã perioadã, sã încercãm sã folosim
cât mai mult aceastã invitaþie la reflecþie. Scopul aceste sugestii
19
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este acela de a încerca sã ne întoarcem cât mai mult cãtre noi înºine
ºi de a decide care a fost lecþia pe care a trebuit ºi trebuie sã o
învãþãm în aceste timpuri deosebite. Nu sugerez o atitudine pozitivã
toxicã, adesea cu valenþe narcotice, ci mai degrabã înþelegerea
faptului cã este mereu ceva de învãþat, chiar dacã de multe ori drumul
cãtre aceastã învãþare este unul anevoios, dupã cum ne sugereazã
ºi Mitul Peºterii relatat de Platon. Îl invit, aºadar, pe fiecare cititor
al acestui text modest sã înþeleagã ce a adus fertil aceastã inundaþie
de evenimente ºi fricã (element la fel de iluzoriu precum întunericul)
în viaþa fiecãruia dintre noi. Fiecare dintre noi are puterea sã fie un
soldat al binelui ºi al ordinii în haosul fiecãrei zile, dar depinde de
fiecare dintre noi a ne disciplina prin cultivarea unor obiceiuri mici,
dar constante, în vederea gãsirii resurselor de a gestiona aceste
contexte. Fiecare dintre noi are aceste resurse, resurse pe care adesea
nu le gestionãm în cel mai eficient mod. Astfel, aflãm despre unul
din marile secrete ale vieþii fericite: sã încercãm sã folosim cât mai
eficient ceea ce avem pentru cã ceea ce avem este de ajuns pentru
momentul în care ne aflãm. Doar omul care va învãþa se gestioneze
cât mai bine resursele pe care le are va reuºi sã primeascã mai
mult.
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