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Gândire și intenție

Orice act uman conștient are la bază o 
intenție

 Intenția = starea mentală a unei persoane 
care se angajează să întreprindă ceva

 Intenționalitatea =

capacitatea psihică de a întreprinde ceva

relația activă a minții cu un lucru anume

dispoziția de a acționa în viitor



Intenție și acțiune

 nu orice act fizic este intenționat, dar orice act

de gândire pornește de la intenție

prin intenție, obiectul gândit devine o
realitate a minții noastre

intenția ne face să cunoaștem obiectul 

gândirii, să îl înțelegem și să raționăm

aici „obiect” are sens general, putând fi un lucru, o 
ființă, o stare, un stimul intern sau extern

 trecerea de la intenție la acțiune se face
prin intermediul gândirii
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Unde este problema?

Când o acțiune nu corespunde 
așteptărilor, este indezirabilă sau 
ineficientă, trebuie să îi cercetăm cauzele:

intenția

poate fi greșită sau voit dăunătoare

raționamentele

pot conține greșeli sau pot fi intenționat eronate
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Eroarea

 Eroarea = acțiunea care este inexactă sau 
incorectă ; deviația de la reguli sau 
așteptări

 În funcție de intenție, eroarea poate fi:

neintenționată

 intenție greșită, sau

proces de raționare greșit

intenționată

va falsifica și raționamentul
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Eroarea intenționată

Când în procesul de gândire intenția se 
dovedește incorectă, inacceptabilă sau 
dăunătoare, sunt 2 posibilități:

renunțarea la intenția inițială, revizuirea ei 

sau abandonarea acțiunii

urmărirea intenției cu orice preț

gândirea va încerca să formuleze raționamente 
care să justifice acțiunea

dar pentru că aceste raționamente nu concordă cu 
realitatea și/sau nu sunt coerente cu contextul, vor fi 
disimulate în forme doar aparent corecte
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Minciuna

Minciuna = aserțiunea folosită intenționat 
pentru a decepționa

Minciuna nu este o simplă eroare de

raționament, ci actul final ce are la bază o

intenție și un raționament disimulate

 Tipuri și scopuri ale minciunii:

dezinformarea, mușamalizarea, defăimarea, 

fake news, frauda, omisiunea, sperjurul, 

mitomania
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A minți sau a nu minți?

Viziuni asupra minciunii:

Minciuna nu este permisă

este imorală, indezirabilă, afectează caracterul și 
imaginea publică ale mincinosului => discreditare

minciuna politică și minciuna colectivă sunt extrem de 
dăunătoare

Minciuna poate fi folosită în situații 

extraordinare

există situații în care spunerea adevărului este 
inacceptabilă

Ex.: minciuna de stat, minciunile pentru copii, minciuna 
nevinovată (păcăleala)
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Cum combatem minciuna?

 verificând circumstanțele, sursele, 
fundamentele, realitățile invocate în 
argumentări

 verificând respectarea regulilor de
argumentare și raționare (Cursurile 5-7)

 fiind atenți la formele comune de eroare 
care înșală gândirea (Cursul 8)

 antrenându-ne, educându-ne și păstrând 
starea de vigilență a gândirii
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