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Definiții

Și tot așa... Până când se 

ajunge la energia absolută, 

care pur și simplu există. În 

lipsa timpului. Deține 

cantitate minimă de 

informație. Potențial total. 

Fericire, liniște, acceptare. 

Este viața veșnică și 

absolută.

Este guvernată de teoria 

fizicii cuantice, 

care presupune existența 

simultană a tuturor 

posibilităților viitorului, 

fiecare cu probabilitatea 

proprie de manifestare, 

variabilă în funcție de 

deciziile luate.

E despre viitor.

Oferă informații despre 

viitor, bazate pe intuiție și 

informatii venite din afara 

unui sistem de reprezentare 

logică. Este viziune. Este 

ordine prestabilită și 

precondiționată. Presupune 

sincronicitate.

Oferă informații despre 

predispozițiile de evoluție 

ale fenomenului. 

Probabilități, posibilități, 

șanse, bazate pe date 

cunoscute, pe istoric, pe o 

cunoaștere prealabilă, pe 

logică.

Oferă informații simple 

despre viitor, anticipează 

următoarea mișcare, 

pornind de la condiționarea 

existentă în prezent.

Arată predispoziția 

procesului/ fenomenului. 

Arată cum e de sucit 

înăuntrul lui. Oferă 

informații despre stare, 

despre mood, despre clipa 

dinaintea prezentului, 

despre condiționare și 

energie.

Arată cum variază viteza 

fenomenului/ procesului (/ 

funcției). Adică dacă crește 

sau scade ritmul de evoluție.

Arată cu ce viteză variază 

fenomenul/ procesul (/ 

funcția).

Derivata descompune și 

separă, disecă și analizează.

Este reprezentarea/ 

descrierea matematică a 

proceselor și fenomenelor 

din lumea toată. E ca și cum 

ai vedea și ai vorbi despre 

fenomene, într-o limbă 

străină, cu înțeles comun la 

nivel mondial. Pe scurt, deci, 

o funcție este un proces/ un 

fenomen. Este prezentul; 

ceea ce se întâmplă în 

prezent. Este materie. Este 

experiența.

Arată o informație generală 

despre fenomen/ proces. 

Face suma, adună, 

integrează, face inventarul, 

privește în ansamblu, se uită 

la fenomen overall – pe o 

perioadă de timp de 

desfășurare a acestuia. 

Privește cantitativ. E ca și 

cum... ar face cel mai suplu 

rezumat al fenomenului. Îl 

descrie dintr-un foc, cu o 

singură informație. Integrala 

integrează și unifică.

Arată tot o informație 

generală, dar care privește 

din punct de vedere calitativ. 

Face tot o sumă (ca integrala 

simplă), dar luând în 

considerare și detalii 

suplimentare. Descrie 

calitatea materialului, aduce 

informații despre textură, 

despre înveliș, despre 

ambalaj, despre conținut. 

Este ca un fel de... abstract/ 

descriere/ rezumat executiv/ 

ideile principale ale 

fenomenului.

Arată mai tot ce ”se poate 

vedea” despre fenomen. Este 

descrierea detaliată, în 

profunzime. Face referire la 

compoziție, la ceea ce se 

poate percepe cu simțurile 

clasice.

Descrie tot ce se vede + 

elementele de substrat, 

elementele nevăzute, care 

doar se simt. Conține 

abstractul, logica, 

complexitatea, conceptul - ca 

element existențial.

Este suma tuturor 

elementelor care îl compun, 

inclusiv relațiile dintre 

elemente. Este holismul. 

Gen... suma elementelor 

care îl compun + mai mult 

decât atât. Este dincolo de 

simțurile clasice, implicând 

intuiția, credința și 

elementele dincolo de logică 

și explicație științifică. 

Descrie procesele vegetative 

și inerțiale, automatizate.

Este fenomenul în 

totalitatea sa, cu toate cele 

descrise mai devreme + 

dependențele de exterior, 

relaționările cu exteriorul, 

interacțiunile cu exteriorul - 

cu semenii și cu mediul 

înconjurător, cu contextul și 

cu ambientul. Presupune 

cauzalitate.

Este fenomenul privit ca 

celulă a unui organism 

superior, ca element 

constituent, autonom, care 

îndeplinește o funcție 

precisă într-un sistem 

superior, într-o ordine 

superioară, într-o logică 

superioară... ținând cont 

permanent de semnificația 

ansamblului din care face 

parte. E despre trecut.

Si tot asa... 8S, 9S... 

până când – prin integrare și 

analiză – ajungem la 

descrierea Universului însuși. 

Oferă informații despre 

veșnicie. Este informație și 

cunoaștere absolută. Binele 

și răul.

Exemple

... Modul în care predispozițiile 

externe, contextuale, 

societale, tind să influențeze 

vânzările firmei, fără a lăsa 

acesteia libertatea sau o 

marjă de mișcare. Sunt 

condiționările din exterior, 

care se impun dincolo de 

voința și eforturile firmei. 

Modul în care deciziile luate 

de firmă (și de către toți 

oamenii din ea) influențează 

posibilitatea de evoluție a 

vânzărilor, în mod spontan.

Modul în care oportunitățile 

și contextul extern facilitează 

dinamica de vânzări în 

anumite puncte de timp. 

Nivelul de eficiență al 

strategiei organizației. 

Capacitatea ca viziunea de 

ansamblu și cea pe termen 

lung să devină valide, 

instrumente puternice care 

țin firma pe picioare și o 

ajută să se dezvolte.

Capacitatea de evoluție, 

funcție de interția firmei. 

Fiecare organizație are o 

anumită capacitate de lucru, 

în funcție de ”cine” este ea 

(oamenii ei, procedurile, 

politicile interne, capacitatea 

de a lua decizii bune, etc.).

Tactica adoptată, pentru 

gestionarea dinamicii 

vânzărilor. Calculul 

următoarelor mișcări. 

Tactica. Valorificarea 

oportunităților.

Despre dinamica punctuală a 

firmei, în diferite momente 

de timp. Capacitatea ei de 

gestionare a propriei 

dinamici a vânzărilor 

(capacitatea de continuare a 

creșterii vânzărilor, spre 

exemplu, la un anumit 

moment de timp).

Cum variaza ritmul 

vânzărilor care cresc sau 

scad, în diferite momente de 

timp.

Derivata vânzărilor descrie 

viteza de evoluție a 

vânzărilor, în diferite 

momente de timp.

Evoluția vânzărilor într-o 

firmă

Integrala vânzărilor este 

venitul total obținut în urma 

vânzărilor

Venitul total, analizând din 

anumite perspective. 

Defalcat, contextual. 

Ex.profitul (venitul minus ce 

a fost investit)

Balanța contabilă (detaliere a 

intrărilor/ieșirilor financiare 

ale firmei). Raport detaliat.

Motivele intrinseci (adica 

cele care tin de calitatea 

produselor; care sunt 

dependente de firmă) pentru 

care vânzarile au decurs cum 

au decurs.

Modelul de business al 

firmei.

Modalitatea de funcționare 

a firmei, în piața comercială 

din segmentul specific.

Raportarea firmei respective 

la contextul economic. 

Impactul pe care îl produce 

firma la nivelul societății.

...

... ... Asta e intuiția aia care îi 

ține pe oameni în viață în 

momente critice, spre 

exemplu. E atunci când un 

șofer evită un dezastru 

pentru că ia preventiv 

deciziile și acționează în baza 

unor intuiții, înainte ca 

evenimentul să se întâmple, 

evitând astfel tragedia.

Asta oferă informații 

privind predispoziția la 

mișcările mașinii. Este dată 

de stilul de condus al 

șoferului. Știi... Dacă ți-e rău 

de mașină de regulă, când 

mergi cu o persoană pentru 

mult timp ajungi să îi cunoști 

stilul, predispoziția, și în felul 

asta anticipezi mișcările - și 

ai șanse să combați răul de 

mașină, pentru că îți 

pregătești mereu corpul 

inconștient, la acțiunile 

spontane ale viitorului.

Asta descrie 

disponibilitatea spontană a 

șoferului de a modifica 

dinamica stilului de condus. 

Calculează predispoziția la 

frână sau la o accelerație, din 

oricare moment de timp.

Asta îți arată variația 

accelerației. E cuplul. E ceea 

ce te bagă în pernă când 

pornești de la semafor. Sau 

ceea ce te dă cu nasul de 

bord, când se pune o frână.

Asta arată accelerația 

mașinii. Adică cât de repede 

crește sau scade viteza.

Derivata arată viteza de 

deplasare a mașinii.

Deplasarea unei mașini Integrala arată cât de mult a 

mers (ca distanță). Cât s-a 

deplasat.

Dacă vorbim de spațialitate, 

integrala arată suprafața 

totală de pământ pe care 

mașina a ocupat-o de-a 

lungul deplasării ei.

Asta arată tot cât de mult s-

a deplasat (ca distanță), dar 

ținând cont de anumite 

condiții. (ex. pe timp de 

ploaie sau în anumite 

intervale de timp).

Dacă vorbim de spațialitate, 

integrala dublă descrie cât 

spațiu a ocupat mașina de-a 

lungul deplasării ei.

Asta se uită overall, la 

costurile deplasării. Arată 

toți parametrii evidenți ai 

deplasării, suplimentar față 

de distanță: cât combustibil 

a consumat, cât timp a mers, 

s.a.

Asta vorbește de parametrii 

subtili ai deplasării: care este 

uzura mașinii (datorată 

deplasării respective), de 

câte ori și cum a fost 

acționată frâna, de câte ori a 

fost oprit motorul... Toate 

detaliile ce țin de mașină.

Asta vorbește despre 

procesele mașinii... Ca 

entitate funcțională. 

Procesele de ardere de la 

motor, căldura emanată, 

eficiența mașinii ca produs 

tehnologic.

Asta ia în calcul dinamica 

pasagerilor și influența pe 

care o aduc ei deplasării 

respective.

... ...

Aici e despre a înțelege că 

iubirea e un sentiment 

superior, că e peste tot și că 

e guvernat de elemente ale 

vieții care nu sunt în 

controlul nostru. Aici iubirea 

se manifestă permanent, 

consecvent, în toate formele 

posibile, simultan. Iubirea și 

ura sunt în echilibru. Iubirea 

universală.

Asta vorbește despre toate 

posibilitățile de manifestare 

a iubirii, în toate formele ei. 

Tu ești conștientă de ele, de 

probabilitățile lor de 

manifestare și le accepți pe 

toate, pentru că ești 

pregătită să le trăiești pe 

toate. Și te bucuri de 

incertitudine, așteptând să 

vezi ce îți rezervă viitorul.

Asta e despre 

posibilitatea de a trăi 

sentimentele dincolo de 

așteptările tale, dincolo de 

voința ta și de logica 

lucrurilor. De exemplu, chiar 

și când urăști o persoană de-

a lungul timpului - pentru 

lucruri pe care ți le-a făcut - 

sufletul tău tot ajunge să o 

iubească. Aici e despre  

iubirea care răzbește fără o 

explicație și dincolo de 

voința proprie. E despre 

povești de dragoste...

Aici e vorba despre  

predispozițiile 

temperamentale in ceea ce 

priveste iubirea. Este legată 

de inerția ta macro de a iubi, 

de învățarea lecțiilor din 

trecut și de cunoașterea firii 

tale. Astea toate anticipează 

felul tău de a iubi. Asta îți 

spune dacă sentimentele 

sunt reale, profunde, sau 

dacă sunt trecătoare și 

nefondate. 

Asta anticipează modul în 

care evoluează efectiv 

iubirea, pornind de la 

condiționarea interioară, de 

la starea ta, de la cheful și 

dinamica în care te afli. Dacă 

te cunoști bine cu omul tău, 

el ar putea să intuiască 

destul de bine functia asta 

d4 , pentru că ea reprezintă 

exact ”negocierea” zilnică, 

permanentă dintre voi doi. 

Este ceea ce vă ține 

împreună, ceea ce dictează 

tonul din relație, este ceea ce 

menține liniște și pace sau 

naște certuri și conflicte.

Asta vorbește despre 

starea în care te afli și 

predispoziția spontană de a 

oferi iubire. Este 

condiționarea interioară care 

îți spune despre potențialul 

și capacitatea ta spontană, 

punctuală, de a oferi iubire. 

Pentru că în funcție de 

dinamica ta spontană, 

sentimentele capătă valențe 

și modelare.

Asta vorbește despre 

modalitatea în care variază 

sentimentele tale de iubire. 

Dacă sunt în curs de 

accentuare sau de slăbire.

Derivata iubirii vorbește 

despre 

cum iubești, în ce fel. Descrie 

viteza sentimentelor. Viteza 

cu care oferi sau îți retragi 

iubirea. Vâltoarea cu care 

iubești.

Iubirea Integrala iubirii zice cât de 

mult iubești, per 

ansamblu. Sentimentul 

spotan pe care îl ai când te 

gândești la o persoană 

iubită. Amploarea.

Aici este răspunsul 

scurt la întrebarea: ”de ce îl 

iubești pe cutărică?”. E ceea 

ce-ți vine prima dată în 

minte și oferi o descriere 

dintr-o frază. Este explicația 

evidentă, cunoscută. 

Aici este răspunsul 

pe lung la întrebarea: ”de ce 

îl iubești pe cutărică?”. Când 

răspunzi, elaborezi, te 

gândești, intri și analizezi, și 

storci motivele pentru care 

”da”.

Aici sapi ceva mai 

adânc în explicația iubirii tale 

pentru o persoană și te duci 

și pe elementele care nu se 

văd, pe care nu le știai 

înainte să faci diving-ul asta 

în profunzimea lucrurilor. S-

ar putea să găsești că iubești 

persoana aia chiar și pentru 

lucrurile care - aparent - nu-

ți plac sau care te enervează. 

Și mai este despre cum 

iubiești și ceea ce faci pentru 

omul iubit.

Aici e iubirea aia 

care devine sentiment 

autonom, inerțial. Iubești 

omul ăla cu atâta patos și de 

atâta timp, în continuu, încât 

te identifici cu el, simți că e 

parte din tine. Îl simți ca pe 

un fenomen, îl vezi în 

ansamblul lui. Iar când te 

întreabă lumea de ce îl 

iubești, aproape că-ți vine 

greu să pui în cuvinte 

sentimentul, pentru că 

trăirea e prea complexă. E un 

tot care aproape că nu mai 

poate fi disecat pentru a fi 

explicat.

Aici e iubirea aia 

dată de toate lucrurile trăite 

împreună, de momente, de 

greutăți, de frumusețe, de 

tandrețe, de modul de 

interacțiune, de lecții de 

viață, de certuri, de dor, de 

poftă, de atingeri, de 

îmbrățisări, de... mai tot ce 

ai trăit cu el. Este atunci 

când o melodie te poartă 

într-o anumită stare de 

spirit specifică și când îl vezi 

în exteriorul tău în orice 

context de viață, chiar și 

când el nu e prezent, lângă 

tine. E iubire transcedentală.

Aici e iubirea aia de viață, 

de Dumnezeu, de semeni, 

fondată pe înțelegerea 

locului tău în lume. Este 

iubirea care generează 

liniște interioară, acceptare. 

Este conștientizarea esenței 

tale și a misiunii pe care o ai 

de îndeplinit în viață. Vezi, 

știi și îți place totul.

Aici e iubirea divină. Și 

cele de ranguri superioare, 

din care se naște creația și 

viața. Iubirea universală, 

integrală, cu toate 

specificitățile ei.

... Aici e despre faptul că 

orice se poate întâmpla 

oricând. Ține doar de 

existența unor condiții 

climatice prealabile. Dacă te 

joci cu derivata d7 , vei putea 

fi pregătit pentru orice, când 

ieși din casă în fiecare 

dimineață.

Asta e despre excepțiile 

climei, formate în afara 

calculelor și așteptărilor 

logice. Spre exemplu, dacă 

vrei să afli când va ninge 

următoarea dată în deșert, 

calculează derivata d6.

Asta îți dă indicații despre 

”obiceiul” precipitațiilor 

dintr-o anumită zonă, în 

baza istoricului de-a lungul 

timpului. E despre ce îți 

predă proful de geografie la 

școală. Se bazează pe 

condițiile locale (relief, 

poluare, etc.) care 

favorizează evoluția climei.

Asta îți descrie tendințele 

spontane de evoluție a ploii. 

Este prognoza cea mai 

acurată, care privește 

șansele de precipitații din 

următoarea oră (de ex.).

Asta îți descrie condițiile 

meteo spontane, care 

dictează variațiile dinamicii 

ploii.

Asta îți zice cum variază 

viteza ploii. Cât de repede se 

transformă dintr-o ploaie 

rapidă în una lentă, spre 

exemplu.

Derivata îți arată cu ce 

viteză plouă. Dacă e ploaie 

rapidă de vară sau dacă e 

una mocănească de toamnă.

Ploaia Integrala este cantitatea 

totală de ploaie/ apă care a 

căzut pe pământ.

Dacă ne gândim la 

spațialitate, integrala  îți 

arată suprafața de pământ 

care a fost udată.

Asta îți dă informații despre 

distribuția cantității de apă 

plouată (pornind din nori și 

până pe pământ). Așa află 

lumea câți litri/metru pătrat 

au căzut în fiecare regiune. 

Dacă e gândim la 

spațialitate, pornind de la 

suprafața de pământ care a 

fost plouată, integrala 2S  se 

uită în sus și descrie care 

este spațiul total din aer, pe 

unde a trecut ploaia când a 

căzut din nori până pe 

pământ.

Asta îți dă informații 

detaliate despre starea apei: 

temperatura apei, starea ei 

(lichidă, solidă, vapori), 

compoziția chimică, s.a.

Dacă ne gândim la 

spațialitate, integrala 3S  îți 

vorbește despre 

proporționalitatea/ raportul 

dintre apă și celelalte 

elemente din spațiul prin 

care cade.

Asta îți dă informații 

despre dinamica maselor de 

aer, despre cum bate vântul, 

despre presiunea 

atmosferică, s.a.

Asta îți descrie în detaliu 

tot procesul ploii, de la 

momentul formării 

condițiilor meteo, până la 

căderea apei pe pământ.

Asta îți vorbește de rolul 

vegetației în formarea ploii, 

de poluare și implicațiile ei, 

de circuitul complet al apei 

în natură.

Asta vorbește de circuitul 

complet al apei în natură, cu 

toate implicațiile și 

raționamentele efective. 

Vorbește despre ploaie, ca 

parte a naturii - sistem aflat 

în echilibru macro (datorită 

chiar eterogenității 

proceselor interne).

...

... ... ... ... ... Asta descrie predispoziția de 

schimbare a dinamicii 

funcției, într-un anumit 

punct (gen... Dacă își 

schimbă tendința - din 

creștere în descreștere).

Asta descrie convexitatea, 

concavitatea și inflexiunea 

graficului funcției, într-un 

anumit punct. Adică, dacă 

crește sau scade.

Derivata descrie 

panta de variație a graficului 

funcției (adică viteza de 

variație - cât de repede 

crește sau scade), într-un 

anumit punct.

O funcție Integrala calculează 

aria de sub graficul funcției.

Asta calculează volumul 

formei descrise de o 

suprafață și proiecția ei pe 

sistemul de referință.

Asta calculează un volum de 

ordin superior, ținând cont 

de un set de condiții/repere 

suplimentar.

... ... ... ... ...

... Aici sunt toate scenariile 

posibile, cu probabilitățile 

lor de manifestare. Diferența 

este dată de deciziile luate în 

interiorul poveștii.

La fel, aici se creează 

scenarii pentru viitor, dar pe 

bază de intuiție. Spre 

exemplu, în jocul de șah, 

dacă îți cunoști adversarul, 

ca persoană, poți intui 

mișcările lui prin prisma 

faptului că îi cunoști 

personalitatea, 

temperamentul, gândirea. 

Deci folosindu-te de toate 

informațiile și de pârghiile 

astea, tu de fapt calculezi 

derivata de ordinul VI din 

jocul ăla de șah.

Aici se creează premisele 

macro de evoluție. Dacă te 

uiți la un serial - să zicem 

Game of Thrones - cam 

intuiești posibilele evoluții 

ale evenimentelor. Sau într-

un joc de șah... Oamenii 

înainte de fiecare mutare, își 

calculează în cap scenarii cu 

posibile evoluții ale jocului - 

asta înseamnă, de fapt, că ei 

calculează derivata de 

ordinul V din jocul respectiv 

de șah.

Asta îți arată tendințele 

către care urmează să o 

apuce firul epic. Dacă apare 

ceva neprevăzut, care te 

surprinde și nu te mai lasă să 

pui cartea jos... Acel ceva 

poate fi intuit dacă calculezi 

derivata de ordinul IV (dar 

dacă o calculezi - în realitate -

, s-ar putea să nu te mai 

surprindă acțiunea efectivă, 

atunci când se întâmplă, și s-

ar putea să te plictisești și să 

nu mai termini cartea).

Asta îți spune despre starea 

de fapt a lucrurilor. Intriga, 

spre exemplu, creează o 

tensiune interioară 

cititorului. Starea aia, cumva, 

antrenează o energie care 

duce povestea mai departe, 

care dă viață poveștii.

Asta vorbește despre 

nuanțele 

variației poveștii tale. Dacă 

povestea ta e în trend 

pozitiv sau dacă în unul 

negativ.

Derivata povestii îți spune 

cum evoluează povestea, cu 

ce viteză. Dacă e rapidă sau 

lentă

O poveste Integrala poveștii zice cât 

este de mare povestea. 

Scurt și la obiect.

Ce tip de poveste este. O 

reamintire, o nuvelă, o bârfă, 

o destăinuire, un roman, etc. 

Cum arată coperta, care e 

cuprinsul și despre ce 

vorbește povestea.

Aici este povestea spusă 

cu de-amănuntul. Cartea 

întreagă.

Aici sunt informații despre 

autor, metadate (ex. anul 

publicării, editura unde a 

fost publicată).

Aici sunt informații de 

substrat, care au contribuit 

la crearea poveștii așa cum e 

ea: motivele, condițiile în 

care a fost scrisă, etc.

Aici intervine contextul 

exterior, al vremurilor, al 

epocii, al culturii în care a 

fost spusă/scrisă povestea. 

Motivația profundă, 

inconștientă, care a condus 

la crearea poveștii.

... ...

etc.

Totul poate fi reprezentat 

matematic, în limba aia 

comună, vizuală.

Teoria funcției


