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Referențiale
 Dezbaterea publică este tutelată de semnele de crizialitate cronică, se
observă o agresiune a problemelor realității configurată după un
model conceptual predispus la experiment, aplicat într-o societate cu
memoria experimentului.
 Sentimentul că suntem captivi unei dinamici fataliste a realității nu
ne lasă răgazul pentru dezbateri pe marginea coerenței și
consistenței conceptualizării sau despre calitatea conceptelor.
 Vă propun să stăruim asupra unui concept, cu semnificații
importante asupra modelelor explicative, ale crizei bunăoară, dar nu
numai, care definește orizontul și sensul crizialității extinse.
 În știința economică, sensibilizarea asupra conceptelor are o situație
specială, economia fiind, via politici economice, un reflex al teoriei,
spre deosebire de celelalte domenii.
 Știința economică încearcă să convingă lumea de soluția ratională la
probleme care nu acceptă invariabil, oriunde și oricând, aceeași
soluție.
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„Nu există soluție
intelectuală
la un conflict de
interese”
Frank Knight
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Prof.univ.dr. Marin DINU, membru al C.A. al B.N.R.

LUMEA
ESTE
ALTFEL?

Despre
violența
mâinii
invizibile
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Partea I

Avatarurile unei metafore
 Despre ce nu vorbim se răzbună!

***

“Atunci când preferă să sprijine activitatea indigenă, iar nu
pe cea străină, el (individul-n.n.) urmărește numai să-și
asigure capitalul său; iar îndrumând acea activitate, așa încât
să producă cea mai mare valoare posibilă, el urmărește numai
câștigul său; astfel, în acest caz, ca și în multe altele,el e
condus de o mână invizibilă, ca să promoveze un scop ce nu
face parte din intenția lui.”
Adam Smith
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Păcatul originar
• Formularea cu cea mai spectaculoasă carieră în
literatura economică este „ mâna invizibilă”
introdusă de Adam Smith pentru a explica înclinația
naturală a individului de a-și urma câștigul în
activitatea de comerț, servind astfel prefacerii
contextului social;
• De la rolul unei metafore cu forță explicativă
implicită a ajuns să fie considerată un mecanism
implacabil, cu puterea intrinsecă de a face.
• S-a instalat credința că piața face și desface totul!
 Sub platoșa metafizică a poziției de „mână
invizibilă” ea trebuie să fie atotprezentă,
atotputernică, atotștiutoare și nu cunoaște limite!
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Parcimonia viziunii
• Extensia atitudinii fundamentaliste în raport cu rolul
pieței a devenit maximă în ultima jumătate de secol, cu
deosebire în ultimul deceniu;
 Se produce o extirpare progresivă a calității
funciare a gândirii economice de a fi echilibrată în
privința perspectivelor teoretice;
 Are loc o desensibilizare a percepției soluției
alternative, ca și dezantropizarea viziunii.
 Piața este văzută ca mecanism auman!
• „Mâna invizibilă” este apărată prin scheme pătrunse
încă de acea mentalitate inchizitorială care l-a
determinat pe Adam Smith să recurgă, în fapt, la o
formulă eliptică de conformare.
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Mecanism suprauman
• Poate fi vorba și de o predispoziție a comunității
economiștilor de a inventa răspunsuri-scuză la eșecul
explicației funcționării pieței raționale:
 Piața este un mecanism suprauman care nu
greșește! Invitația irațională: să ne abandonăm lui!
Apare sursa violenței!
• Activitatea omului ajunge să fie determinată de un
mecanism dotat cu voința de putere teleologică a
eficienței. Perpetuum mobile ne readuce paradisul!
 Dincolo de a fi o sfidare a rațiunii umane, acreditarea
pieței cu calități divine duce gândirea economică într-o
fundătură bigotă, iar acțiunea umană pe terenul
inutilității.
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Bucla experimentului
• Debalansarea perspectivei teoretice vine pe o logistică
extensivă a forței guvernanței corporative rafinate inițial
ca reaganomie:
 Rezultatul este o răsturnare în relaționarea valorilor
guvernării surprinzător de asemănătoare cu
economismul marxist;Îndreptățirile nu mai au rațiuni
exclusiv democratice;
 Pe palierul antropic decizia politică este înlocuită
de decizia economică.
 Rețeta proclamă principiul avuție=putere,
anomizând ordinea democratică prin
tehnocrație, corectitudine politică, societate de
piață etc. Utopia este blestemată să devină de
fiecare dată Distopie!
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Retorica duplicitară
• Piața în sine nu este incriminabilă de ceva, ci folosirea
pieței ca acoperire pentru lucruri neconforme cu reglatorul
naturii umane: bunul-simț.
• Despre implicarea pieței în sfidarea bunului-simț se poate
vorbi doar fără intenții ascunse sau motivații ideologice.
• Atribuirea pieței de virtuți sau vicii care sunt specific
umane este o probă de ambiguizare conceptuală și limbaj
machiavelic;
 Discursul economic este astăzi afectat de substituirea
metodei raționalității cu tipare ale legitimării soluțiilor
ideologice, piața fiind cover pentru excese de tip
cruciadă, cu scopul conservării dependențelor .
 Puterea postmodernă câștigă războiul trimițând piața
pe linia întâi!
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Capcana extremelor
• Înțelegerea strict economică a pieței se pune greșit în
termeni de bine sau de rău:
 Corect este să înțelegem că un mecanism nu este
inteligibil în termeni de bine și de rău;
– Fiind o consecință a modului de conviețuire
umană, ceea ce fac oamenii cu piața este de bine
sau de rău;
 Poate fi descifrată în termeni de bine și de rău,
bunăoară, atitudinea economiștilor, fixația lor
nevrotică fie numai în binele invariabil, ca o virtute
divină a unui mecanism, fie numai în răul exclusiv,
ca efect catastrofic al funcționării pieței.
 Poziționările extreme nu sunt specifice gândirii raționale,
ci trăirii captivității într-o violentă proiecție distopică.
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Ambivalența pieței
• Rigoarea unei științe sociale, cum este și Economia,
nu vine de la explicarea existenței unor mecanisme
care funcționează în baza unor legități ale universului
material sau cu impuls divin, ci de la înțelegerea
cauzelor și efectelor inter-relaționării umane conștient
motivate de interese, modelate și de sentimente.
• Cauzele acțiunii umane randamentale sunt și nu sunt
obiective, după cum efectele, sancționate în contexte
tranzacționale, sunt și nu sunt eficiente.
 Piața, ca spațiu al raționalității economice, nu are
rezultate exclusiv pozitive și nici nu induce doar
impulsuri acționale raționale societății.
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Piciorul invizibil
„Externalitățile sunt mai degrabă regula decât
excepția, drept pentru care piețele funcționează
adesea ca și cum ar fi ghidate de un picior invizibil
care ne dă șuturi ca să producem mai multă sau mai
puțină marfă decât este socialmente eficient.”
Emery Kay Hunt
„Într-o piață funcționând perfect, în timp ce
intenționează propriul câștig persoana rațională
economic va fi condusă de un picior invizibil să
promoveze suferința și nefericirea celorlalți chiar
dacă acest fapt nu este intenția lui reală.”

Mark Sagoff
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Partea a II-a

Credința ca sursă de violență
 Eșecurile ciclice ale gândirii raționale

***

„A cunoaște binele și răul echivalează cu a ști
că de la tine pleacă binele și răul, că ești
pe veci la originea posibilității de alegere
și decizie”
Dietrich Bonhoeffer
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Translația sensului
• Teoria mainstream a investit piața cu statutul
unei instanțe supranaturale responsabilă
inclusiv de ordinea globală;
 Principiul ordonator în structurarea lumii
este economic, înainte de a fi geopolitic;
 Orice strategie geopolitică este astăzi
esențial economică.
 Vârful de lance al funcției-pantocrator a
mâinii invizibile este produs de economia
monetară și piața financiară;
 Configurația relațiilor de putere, inclusiv
violența armată, se arată cu prevalență a
fi efect al interesului economic.
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Inversarea lucrurilor
• Piața nu instituie lumea, nu creează omul, nu are forța
necesității, ci este un reflex al al unui anumit mod de
configurare a lumii, este o invenție a omului, o formulă
izvorâtă din necesitatea indivizilor pentru schimb.
• Piața este o construcție socială a cărei performanță
este consecința comună a dezvoltării economice, a
emancipării sociale și a funcționalității statului de
drept, toate consolidate cu trei achiziții la nivel
comportamental: cultura antreprenorială, cultura
legalității și cultura democrației.
 Inversarea lucrurilor ne aruncă din nou – pe unii îi
menține - în gândirea mitică a dependenței absolute de
închipuiri sau fantasme fatale. Violența ignoranței!
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Externalități negative
• Criza actuală a strecurat îndoiala în privința rolului pieței de a
face atribuit de teoria mainstream;
 De ce se face în exces și bine și rău ? (Piața este și
„mână invizibilă”, dar și „picior invizibil”!);
 Starea performantă a piețelor este realizată prin
exuberanță irațională (un comportament uman!);
 Substanța obișnuită a exuberanței iraționale este
câștigul maxim obținut imediat, posibil doar prin
speculație, încălcându-se violent regulile raționale.
 Starea contraperformantă se instituie odată cu panica (tot
un comportament uman!);
 Consecința panicii este că pierderea depășește violent
în scurt timp câștigul anterior, externalitățile negative,
inclusiv în plan social, sunt agresive.
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Antropologia pieței
• Este vorba de atitudini și comportamente ale
formatorilor de piață (market makers), adică ale
subiecților cu pondere în piață, iar nu ale pieței;
 Interpretarea este în contextul antropologiei
economice, iar nu al universului autosuficient al
mecanicii randamentale!
 Perspectiva antropologică asupra pieței oferă
explicația adevărată a comportamentelor
tranzacționale ale oamenilor, originea și
consecințele, ca și deviațiile lor.
 Exuberanța irațională este indusă de credința
formatorilor că venitul este nelimitat și se obține prin
speculație și externalități negative. Violența sporește!
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Asimetria comportamentală
• Diferența de comportament înainte și după criză arată că
lumea este dependentă în sens negativ de piețe:
 Exuberanța irațională indusă de făcătorii pieței în
propensiunea lor pentru câștigul cel mai mare în
termenul cel mai scurt generează fascinația endemică
pentru creșterea avuției prin speculație;
 Întreruperea bruscă a circuitelor speculative slăbește
încrederea în relația tranzacțională, cei mai mulți pentru
prea mult timp evită riscul investițional;
 Structura comportamentului randamental este
radical asimetrică: dinamica valorii întreține, înainte
de criză, iluzia că toată lumea câștigă, iar după criză
că toată lumea pierde. Violență nelimitată!
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Trăirea crizei
• În termeni comuni, omul constată că înainte de criză totul
este bine, după criză că totul arată rău;
o Criza fiind declanșată, refuză o perioadă să realizeze
pericolul, apoi trăiește sentimentul potopului (panica);
• În termeni cotidieni stările omului sunt:
 Înainte de criză – euforice (atinge Bliss Point);
 În prima parte a crizei lucrează mahmur două schimburi
consecutive (Satiation Point, unii teoreticieni îl consideră
maximumul, în realitate punctul se află în forța
gravitațională a Infernului, anunță căderea/coruperea);
 Spre finalul crizei, întreprinderea intră în șomaj tehnic
(Critical Point);
 După criză , lucrul se reia cu o treime din salariați
(Returning Point).
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Imagini tremurate
• În termenii vieții urbane criza are următoarele faze:
 Înainte de criză orașul este agitat, deosebit de
aglomerat, lumea cumpără în exces orice, oamenii se
salută zgomotos;
 Prima parte a crizei , lumea aleargă de colo-acolo,
cumpără lucruri utile și inutile, discuțiile sunt scurte;
 A doua parte a crizei, pe străzi rămân vânzătorii
ambulanți încercând să trezească apetitul de
cumpărător al ultimilor întârziați care se grăbesc
spre case;
 După criză, lumea se scurge, spre direcții imprecise,
pe lângă buticuri cu obloanele trase; oamenii străzii
sunt ocoliți. Violența percepției!
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Ursul păcălit de vulpe
• În termeni de specialitate este de neînțeles ceea ce se
întâmplă în economie și ceea ce ar fi de făcut;
 Teoria mainstream spune că de vină sunt statele,
gestionează prost economia: nu trebuie intervenit,
piețele reglează întotdeauna situația;
 Piețele rezolvă, dar înainte obligă statele, sub
amenințarea efectelor sociale ale crizei, să le acopere
pierderile;
 Deficitele bugetelor naționale sunt apoi finanțate de
piețele (tocmai salvate!) la costuri enorme, sub
motivul riscului de default;
 Piețele pregătesc intrarea în exuberanța irațională.
 Violența câștigului cu pistolul pe masă!
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

22

Răsturnarea valorilor
• Ciclul economic pare ceva implacabil, lumea
asistând neputincioasă la alternanța avânt –
prăbușire în crearea avuției.
• Acest comportament este cel puțin curios, date
fiind pretențiile de raționalitate ale lumii moderne;
 Statele devin entități care ascultă de cererile
imperative formulate de o minoritate în numele
unui mecanism neutru față de valori etice;
 Dependențele firești în sistemul social sunt
răsturnate: piețele conduc statele, economia
devine scop, iar societatea mijloc. Violența
atinge apogeul!
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

23

Dreptul divin
• În stările extreme, de prea bine sau de prea rău,
comportamentele se autostimulează:
 Piața în exces de exuberanță irațională face din laissez
faire pista de evoluție spre iluzia câștigului general,
sigur și rapid, dopând valoarea activelor prin folosirea
banilor fictivi, concentrând însă câștigul la marii
făcători; violența polarizării!
 În exces de panică face recurs la banul public pentru a
salva câștigul marilor făcători, ascunzându-și alergia la
intervenționism. Violența ipocriziei!
• Acreditată cu comportament divin piața este folosită de
marii ei formatori pentru justificarea câștigului - și când e
bine și când e rău - ca un drept natural!
 Violența legitimării!
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Partea a III-a
Dislexia stimulată și inteligența realității
 Ofensiva consecințelor neașteptate
***

„Economiștii politici
nu se poate să nu fi văzut dintotdeauna,
cu mai multă sau mai puțină claritate,
că avuția nu sporește
la infinit.”
John Stuart Mill
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Sfidarea bunului-simț
• Tendința la limită cunoaște forme dincolo de exces: de la
societatea de consum pasul absurd este la societatea de
piață; Violența materialismului!
• Realitatea recentă probează depășirea limitelor:
 Piețele financiare sunt prea mari ca să fie lăsate să
urmeze singure procesul de corecție a
comportamentului care a generat criza;
o Pierderile trec în bugetul de stat. Violența cinică!
 Speculația a devenit formula specifică de acțiune a
circa 97% din volumul tranzacțiilor valutare globale;
 Pământul este înconjurat de o monedo-sferă care
depășeste de peste cincisprezece ori PIB global.
 Violența speculației!
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Efectul extremei
• Omenirea frizează un nou experiment extrem:
 Spațiul de raționalitate economică se restrânge
în favoarea circuitelor speculative;
 Dezvoltarea socială este blocată de creșterea
neparticipativă;
 Lumea revine la tiparul dependențelor externe
și interne;
 Echilibrul social intră în logica adversității;
 Avuția preia funcțiile Puterii;
 Colapsează principiul majorității;
 Inegalitatea extremă face imposibilă funcționarea
democratică a societăților, violența reapare în
stradă, forța ia locul dialogului.
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Mozaicul efectelor
• Calculul statistic arată că parametrii dezvoltării, cum ar fi
PIB/loc., descriu o lume stratificată;
 Țările dezvoltate – între 56.000 $/loc. SUA și 34.000 $/loc.
Italia;
 Țările din siajul atlantic – de la aproape 110.000 $/loc.
Luxemburg la circa 20.000 $/loc. Malta;
 Țările în dezvoltare – între 21.000 $/loc. Coreea de Sud
și 3.000 $/loc. Indonezia;
 Țările în tranziție postcomunistă – de la peste 18.000
$/loc. Cehia la cica 3.700 $/loc. Albania;
 Țările ex-URSS – de la peste 8.800 $/loc. Kazakhstan
la circa 740 $/loc. Tadjikistan;
 Țările subdezvoltate – până la 160 $/loc. Burundi
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Origini semnificative
– Istoric, dezvoltarea pluriformă caracterizează nu
mai mult de 3 % dintre țările și teritoriile din lume,
puțin peste 10 % din teritoriul locuit și din
populația planetei, care produce aproximativ 50%
din PIB global.
– Țările în dezvoltare reprezintă numeric aproape 9
%, un teritoriu de 40 %, o populație de peste 50 %,
puțin peste 1/3 din PIB global.
– Țările subdezvoltate – numeric 88 %, teritoriul
aproape 50 %, populație spre 40 %, PIB în jur de 15
%.
 Piața de una singură centrifughează subdezvoltare,
produce polarizarea radicală.
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Poziția adevărului
• Stratificarea consecințelor dezvoltării în lume scoate la
iveală un adevăr hotărâtor pentru înțelegerea raportului
state-piețe:
 În țările dezvoltate, ca și în cele din siajul lor, statele
sunt puternice, economiile sunt mature și piețele
sunt funcționale;
 În țările în dezvoltare statele și piețele se sprijină
reciproc;
 În țările subdezvoltate statele sunt slabe, iar piețele
sunt cel mult de consum.
 Singura posibilitate de ieșire din cercul vicios al
sărăciei este echilibrarea progresivă a forței statelor și
piețelor.
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Vârful suspendat
• În termeni mai analitici realitatea indică o tendință de
polarizare perfectă: în SUA 1% din populație deține peste 1/5
din venitul național și peste 1/3 din avuție (problema socială
1% vs. 99% - 1% a beneficiat de 90% efectele creșterii, iar 99%
le-au scăzut sau stagnat veniturile, cu tendința ca 10% din
populație să aibă 9/10 din avuția țării (depășind pragul 20%vs.
80%).
• Originea geografică a crizei coincide cu acumularea de
evoluții cu potențial de masă critică pentru starea economică
a lumii globale.
 Îndatorarea (privată și publică) ia proporții nesustenabile,
depășind cu mult PIB; statul și piața pierd din forță.
 Statul stă sub ghilotina încetării de plăți. Violența
austerității!
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Prinț și cerșetor

"Aş spune că într-o ţară cu un PIB
de 50.000 de dolari pe persoană,
nimănui nu ar trebui să-i fie foame,
nimănui nu ar trebui să-i lipsească
educaţia, nimeni nu ar trebui să fie
îngrijorat în privinţa îngrijirii
medicale sau a vârstei înaintate"
Warren Buffet
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De ce?
• Funcționează o neînțelegere cu consecințe catastrofice:
piața se comportă natural violent!
 Ea este un mecanism subtil, de tipul spațiului intersubiectivității tranzacționale motivate exclusiv de
randament, unde se manifestă violent înclinații
iraționale generate în scopul câștigului;
o Exuberanța irațională este creuzetul transformării
violente a contextului în care câștigul pare sigur;
o Panica este buldozerul care distruge violent iluzia
siguranței câștigului maxim;
 Piețele vor să câștige în orice context și cu orice preț,
inclusiv pe seama societății și cu prețul distrugerii
naturii. Violența endemică!
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Aranjarea viceversa
• Piețele nu sunt îndreptățite să pretindă funcție de
guvernare, ele sunt exclusiv mijlocul de a da măsura
intersubiectivității tranzacționale în a fi rațională.
 Ca mecanism de validare a raționalității economice
piața nu are nicio capacitate de a face mai mult de
atât.
• Ca vehicul al intereselor individuale legate de finalitatea
inter-relaționării tranzacționale nu trebuie înțeles în
termeni de putere.
 Piețele sunt mecanisme randamentale de natură
antropică responsabile de sporul avuției individuale.
 Avuția națiunii face obiectul guvernării, gestiunea ei
este funcție a statului.
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Competiția vitală
• Logica excluderii specifică pieței concurențiale înseamnă
externalități neselective (non-raționale) de costuri, dar și de
factori, inclusiv a celui viu;
 Excluderea ajunge să aibă sensul dat de viziunea
recalibrată malthusian a legii selecției naturale, ca
supraviețuire a celui mai puternic;
 Înțelegerea pieței în termeni de agresiune cu
violență maximă pentru câștig tulbură fundamentele
naturii umane.
 Viața prin definiție (inclusiv viața economică) apare
ca efect al formării și funcționării unor unități de
contrarii, care nu se exclud, ci sunt permanent
într-o relație tensională, mai curând de cooperare
decât de adversitate fatală.
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Partea a IV-a
Binele cu forța și răul care salvează
 Dublul limbaj și schimbarea valorilor
***

„Știm că suntem
pe o pistă greșită,
dar compensăm acest neajuns
prin faptul că accelerăm”
Stanislav Jerzi Lec
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Separarea apelor
• Ieșirea pieței din orizontul de semnificație de spațiu al
raționalității economice răstoarnă principiile pe care se
întemeiază ordinea naturală a lumii:
 Individul este liber să recurgă la orice mijloace pentru
atingerea scopurilor lui cu excepție acelora care anulează
libertatea de alegere a semenilor;
 Societatea este responsabilă de egalitatea de șanse prin
intermediul legilor apărate de stat;
 Piețele sunt concurențiale, funcționarea lor produce
câștigători și perdanți;
 Piețele nu trebuie să guverneze!
 Statele pot să ducă politici nediscrimatorii, ele asigură,
în condiții de necaptivitate, cadrul pentru împlinirea
libertăților și responsabilităților asumate individual.
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Avatarurile excesului
• Când piața intră în acțiune principiile democrației se
suspendă: ea țintește randamentul și nu echitatea,
exclude fără discernământ, aranjează viața conform
regulilor profitului, concentrează avuția.
 Ia totul după formula „piață, tot mai multă piață”, atât
în faza expansivă, a exuberanței iraționale, cât și în
faza constrictoare, a panicii;
 În prima fază internalizează câștigul, în faza a doua
externalizează pierderile.
• Forma cea mai radicală a pretențiilor pieței se manifestă
în direcția controlului mecanismelor elective și
exercitarea puterii.
 Violența experimentelor societale!
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Șansa unică
• Lumea marketizată este aversul societății fără ideal
și al statului slab.
• Semnalul controlului de către piață a valorilor
generice ale societății indică întârzierea sau
blocarea maturizării procesului de emancipare.
 o societate de piață este eșecul modernității.
• Perspectiva echilibrului dintre propensiunile pieței și
puterea statelor rămâne cheia desăvârșirii
modernității;
 Echilibrul state-piețe: singura șansă ca omenirea
să opteze pentru calea deschiderii non-violente
spre viitor.
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Opțiunea consensului
• Mâna invizibilă nu lucrează în nicio variantă pentru
consens.
• Marile proiecte câștigătoare în istorie au fost cele
unde au existat forțe sociale predispuse la consens.
 Proiectele societale impuse cu forța eșuează
violent!
• Intrarea în alianțe, fie într-o societate, fie la nivel
internațional, este viabilă pe suportul consensului.
• Integrarea europeană, ca formulă regională de
aproximare a guvernării postnaționale, mizează pe
existența consensului.
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Consecința negativă
• Recursul la violență este comportamentul unei
mâini invizibile scăpate din cadrele societății
democratice și ale lumii pașnice;
• Controlul resurselor pieței este o cauză care
atrage violență;
 O economie slab structurată nu are capacitatea
de a se opune forței firești a pieței, cu atât mai
puțin violenței care o însoțește;
 Un stat anomic face din violență o piață.
• Violența este proba reactivării dependențelor de
orice fel, al deturnării de la traiectoria definită de
sentimentul identitar, atât pe plan individual, cât și
pe plan comunitar.
 Violența pieței nu vine niciodată singură!
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Metoda șocului
• Violența atinge punctul nevralgic al motivării individuale și
comunitare a intereselor economice în context strategic:
 Se manifestată public alergia la argument care atinge
deopotrivă interesul general și particular, ca și decizia
coerentă pentru dezvoltare;
 Furtuna perfectă se produce , se amplifică presiunea de
erodare a discernământului;
 Sunt atinse prin derâdere în cavalcadă starea profundă
a identității și determinarea pentru urmarea idealului;
 Elitele se diluează, locul lor fiind luat de actori ai
șocului emoțional.
 Violența trăiește din violență.
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Consecința corectă
• Abdicarea de la perspectiva echilibrată în înțelegerea
rolului dual al mâinii invizibile lasă loc liber
experimentelor sociale și economice, schimbărilor pe
jumătate, deturnării scopurilor unor acțiuni publice,
confiscării interesului comun și a deciziei democratice.
• Nerezolvarea la timp și corect a obiectivelor angajate
prin consens comunitar privează societatea de confort,
induce decalajele accesului la resurse, invită la
încălcarea legii.
• Un stat puternic și o societate emancipată sunt
permisive unei piețe eficiente;
 O mână care funcționează la vedere și un picior care
nu ne strivește identitatea și destinele!
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SUCCESUL ESTE
AL CELOR CARE
ÎNCEARCĂ.
EȘECUL ESTE
AL CELOR CARE
SE TEM DE EL!
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MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE!
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