Proiectul World Harmony Academy
Scris de Mintau Marcel
Luni, 21 Iulie 2008 07:33 - Ultima actualizare Luni, 21 Iulie 2008 07:42

Un sighetean este coautor al unui proiect mondial pentru o educaţie armonioasă a Păcii.
Tatomir Ion-Marius, singurul coautor Român al proiectului World Harmony Peace Academy, a
primit recunoaşterea de Membru Onorific al
Global Harmony Association (G.H.A)
, organizaţie internaţională, pentru participarea la acesta, semnată de Dr. Leo Semashko,
fondator şi preşedinte GHA.

Proiectul a apărut în formă publicată la St. Petersburg în mai a.c. şi reuneşte 64 de colaboratori
din 20 de ţări, printre care se regăsesc şi nume sonore ale comunităţii internaţionale : Renato
Corsetti, preşedintele Asociaţiei Universale de Esperanto, Prof. Ada Aharoni, Preşedinte şi
Fondatoare a Forumului Internaţional pentru o Literatură şi o Cultură a Păcii, poeta şi scriitoarea
argentiniană Susana Roberts, poeta Maria Cristina Azcona, muzicianul şi cântăreţul pentru
Pace Muhammad Iqbal, Prof. Ernesto Kahan, Vicepreşedinte al Academiei Mondiale a Artelor şi
Culturii, Rosa Dalmiglio, Manager al Intercultural Peace Art, Italia etc.
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Proiectul World Harmony Academy are ca bază tetrasociologia, o teorie ştiinţifică a armoniei
naturale a claselor sfere a unei civilizaţii a informaţiei, dezvoltată în St. Petersburg de către
filosoful social şi sociologul Dr Leo Semashko în 1976.

Scopul proiectului este de a pune bazele unei Academii a Armoniei şi Păcii care să genereze
inovarea tehnologiilor sociale şi să ducă la armonizarea individuală într-un sistem al educaţiei
armonioase generale, şi apoi la rezolvarea problemelor globale rămase dintr-o societate
industrială. Rezultatul dorit al acestei forme de educaţii armonioase este să aducă, în 15 până
la 20 de ani, încetarea tuturor războaielor moderne precum şi prevenirea tuturor războaielor în
viitor.

O altă contribuţie Tatomir a avut în 2007 ca fiind unul dintre coautorii cărţii Magna Carta of
Harmony
, document
umanist care suplimentează Carta Pământului şi arată cum în interiorul unei civilizaţii
dizarmonioase cadrul pentru o nouă civilizaţie armonioasă poate evolua şi deveni afirmată în
mod paşnic. Magna Carta of Harmony, un document esenţial al GHA, a apărut tot în St.
Petersburg, în 7 limbi, avându-l ca editor principal pe
dr
.
Leo Semashko
şi a ajuns la diferite biblioteci universitare de prestigiu şi ONG-uri, lideri etc.

Rosa Dalmiglio, unul dintre coautorii Magna Carta of Harmony pe data de 5 noiembrie anul
trecut, a înmânat un exemplar din această carte Papei Benedict al XVI-lea.

În august anul trecut, în interviul ei acordat editorialului DIARIO EL CHUBUT, care acoperă o
vastă arie a Patagoniei, poeta argentiniană
Susana Roberts
a menţionat printre coautorii acestei cărţi şi pe sigheteanul nostru, singurul contribuitor Român
şi la această iniţiativă.Tot aşa!
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