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TEMATICI
Metafizică şi religie. Argumentul ontologic Toma d’Aquino
Moralitate şi religie. Argumente kantiene
Timpul, eternitatea, transcendenţa
Eul psihologic şi eul religios
Istoria filosofică a relaţiei ştiinţă - religie
Sacru şi profan în universul spiritual
Relaţia minte - corp în ştiinţă şi religie
Conştiinţa - conştienţa - spiritual în filosofie
Filosofi români despre relaţia ştiinţă - religie: Blaga, Eliade, Nae
Ionescu, Rădulescu - Motru, Drăghicescu, Mircea Florian,
Cioran, Noica, ş.a.
 Religie şi moralitate. Realităţi şi dezbateri contemporane
 Libertatea de conştiinţă şi drepturile omului. Religie şi
multiculturalism
 Integrarea europeană şi problema religiei. Poate evolua Uniunea
Europeană ca o comunitate de popoare aparţinând unor
credinţe religioase diferite?
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Joi 22 Septembrie 2011
16:30 – 19:00 Primirea invitaţilor
Vineri 23 Septembrie 2011
9:00

9:00 - 13:00

Deschiderea festivă
Mesaje de salut şi Comunicări în Plen
5 comunicări

13:00 - 15:00 Pauză
15:00 - 16:30 Comunicări pe secţiuni
• Secţiunea Filosofie şi Teologie
6 comunicări
• Secţiunea Religie, Ştiinţă, Societate
6 comunicări
16:30 - 16:45 Pauză
16:45 - 18:15 Comunicări pe secţiuni
6 comunicări
• Secţiunea Religie, Ştiinţă, Societate
6 comunicări
• Secţiunea a II-a Filosofie şi Teologie
6 comunicări
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Sâmbătă 24 Septembrie 2011
9:00 - 10:30 Comunicări pe secţiuni
• Secţiunea a I-a Religie, Ştiinţă, Societate
6 comunicări
10:30 - 10:45 Pauză
10:45 - 11:45 Comunicări pe secţiuni
• Secţiunea a III-a Filosofi români despre ştiinţă şi religie
4 comunicări
11:45 - 12:00 Pauză
12:00 - 13:00 Comunicări pe secţiuni
• Secţiunea a III-a Filosofi români despre ştiinţă şi religie
4 comunicări
13:00 - 15:00 Pauză
15:00 - 16:15 Comunicări pe secţiuni
• Secţiunea a III-a Filosofi români despre ştiinţă şi religie
5 comunicări

16:30

ÎNCHIDEREA SESIUNII
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Vineri 23 Septembrie 2011

10:00 - 13:00

COMUNICĂRI ÎN PLEN
Moderator: Gral(r) Prof. Dr. Vasile Cândea, MTF, Preşedintele AOSR
Nr.
crt.

Titlurile comunicărilor

Autori

P. 1.

1000

Ştiinţă şi spiritualitate

Vasile Cândea

P. 2.

1025

Sufletul, expresia eternităţii întro lume finită

ÎPS Teodosie

P. 3.

1050

Filosofi români despre relaţia
ştiinţă–religie

Angela Felicia Botez

P. 4.

1115

Religie, ştiinţă şi religiologie

Alexandru Surdu

P. 5.

1140

Religie şi societate în timpul
regimului socialist-totalitar din
România

Ioan Scurtu
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Vineri 23 Septembrie 2011

15:00 - 16:30

Secţiunea Filosofie şi Teologie
Moderator: ÎPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Prof. univ. dr.,
Membru al Consiliului Onorific AOSR
Nr.
crt.

Titlurile comunicărilor

Autori

II. 1

1500

O perspectiva istorica a
convergentelor si divergentei
ştiinţă-religie

Ovidiu Popescu

II. 2

1515

Cunoastere si spiritualitate
- Pattern-uri de gândire

Dumitru Grigore
Marius Bacescu

II. 3

1530

Act religios şi gândire
teoretico - ştiinţifică

Claudiu Baciu

II. 4

1545

Filosofia religiei – clasificări
conceptuale

Marius Augustin
Drăghici

II. 5

16

00

Universurile paralele şi
divinitatea ca posibilitate
statistică

Gabriel Nagâţ

16

15

Posibilitatea cunoaşterii lui
Dumnezeu – afereza în gândirea
lui Meister Eckhart

Oana Vasilescu

II. 6

13:30 - 15:00
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PAUZĂ

Vineri 23 Septembrie 2011

16:45 - 18:15

Secţiunea Filosofie şi Teologie
Moderator: ÎPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Prof. univ. dr.,
Membru al Consiliului Onorific AOSR
Nr.
crt.

Titlurile comunicărilor

Autori

II. 7

1645

Adevărul la Toma d'Aquino

Adrian Emanuel Lupes

II. 8

1700

Triada speculativă şi Sfânta
Treime
din perspectivă hegeliană

Ştefan-Dominic
Georgescu

II. 9

1715

Discursul religios reaşezat pe
logica modernă

Marius Dobre

II. 10

1730

Teologie şi analiză filosofică

Mihai D. Vasile

II. 11

1745

Ştiinţă şi teologie ortodoxă

Cezar Jean Roşu

II. 12

1800

Rolul religiei şi a ştiinţei în
modelarea fiinţei umane

Gallia Butnaru
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Sâmbătă 23 Septembrie 2011

10:00 - 12:00

Secţiunea Filosofie şi Teologie
Moderator: ÎPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Prof. univ. dr.,
Membru al Consiliului Onorific AOSR
II. 13

1000

Conştiinţa - chirurgul sufletului
Calea către sacru sau calea
către îndumnmezeire

Viorica E. Ungureanu

II. 14

1015

Ştiinţa fără Conştiinţă este
Ruina Sufletului

Nicolae M.
Constantinescu

II. 15

1030

Ura şi invidia, poveri ale
sufletului

Virgil Razesu
Costache Andone

II. 16

1045

Sacru şi profan: decalog şi
antidecalog în România
postdecembristă

Ghiorghe Mustaţă
Mariana Mustaţă

II. 17

1100

Păcate sau păcat ?

Virgil Răzeşu
Costache Andone

II. 18

1115

Pictura bisericilor de lemn din
Maramureş între sacru şi profan
( secolul XVIII – debut de secol
XIX )

Ion Solcanu

II. 19

1130

II. 20

1145

II. 21

1200

Taina spirituală a Botezului şi
Ştiința

Liviu Andronovici

Spirit şi materie în lumina
învăţăturii creştine

Gherghe Pufu
Elena Camelia Pufu

Prezentarea publicaţiei "Revista
de ştiinţe şi teologie"

Iulian Rusu

12:15 - 13:00 DISCUŢII

11

Vineri 23 Septembrie 2011

15:00 - 16:30

Secţiunea Religie, Ştiinţă, Societate
Moderator: Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu,
Preşedinte Secţia Ştiinţe Istorice şi Arheologice AOSR
Nr.
crt.
I. 1

Titlurile comunicărilor
1500

Teologie, ştiință și societate:
posibile direcții de investigare

Autori

Răzvan Andrei Ionescu

I. 2

1515

Actualizarea "bios"-ului în
relaţiile tricompartimentale
dintre Ştiinţă-Religie-Socitate:
de la bioetică la biotehnică şi
bioeconomie în secolul al XXIlea

I. 3

1530

Efectul Kirlian. Propuneri de
utilizare în domeniul
criminalisticii.

Emilian M. Dobrescu,
Gabriel I. Olteanu
Edith Mihaela Sima

I. 4

1545

Ecologie moral-spirituală
transfrontalieră. România şi R.
Moldova la Strasbourg

Ioan Ieţcu

I. 5

16

00

Ştiinţă şi credinţă

Vasile Cândea
Ion Chiuţă
George Chiliment
Ana Maria Ştefănoiu

I. 6

1615

Evoluţia Universului la limita
dintre Ştiinţă şi Credinţă

Ion V. Popescu
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Vasile Cândea
Alexandru T. Bogdan

Vineri 23 Septembrie 2011

16:45 - 18:15

Secţiunea Religie, Ştiinţă, Societate
Moderator: Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu,
Preşedinte Secţia Ştiinţe Istorice şi Arheologice AOSR

I. 7

1645

Rolul ecologiei spirituale în
reconcilierea ştiinţei si religiei.

Viorica E. Ungureanu

I. 8

1700

Legături şi comunicări ale
omului cu universul

Valeriu Cimpoca

I. 9

1715

Plante biblice. Confirmări
ştiinţifice

Elena Ionescu,
Neculae Antohi
Carmen Tebrencu

I. 10

1730

Din trecutul istoric privind
subprodusele naturale ale
pământului şi modul de
supravieţuire a populaţiei
creştine

Ciobanu Domnica
Chiriac Alexandru

I. 11

1745

Conştiinţă şi spiritualitate

Cristina Gelan

I. 12

1800

Ergonomia poate fi ştiinţă şi
religie

Susana Geangalău
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Sâmbătă 23 Septembrie 2011

10:00 - 11:45

Secţiunea Religie, Ştiinţă, Societate
Moderator: Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu,
Preşedinte Secţia Ştiinţe Istorice şi Arheologice AOSR

I. 13

1000

Dogmele religiei din perspectiva
ştiinţelor militare

Eugen Bădălan
Eugen Siteanu

I. 14

1015

Ştiinţa, Religia şi Teleportarea

Paul Sterian

I. 15

1030

Biosinergetica - Aplicaţie a
sinergeticii - Ştiinţă de sinteză

Alexandru Măruţă
Gabriel I. Năstase

I. 16

1045

Geneza Universului de la religie
la cosmogonia ştiinţifică

Ştefan Mâşu

I. 17

1100

Libertatea religioasă şi egalitatea Mihaela Muraru –
de şanse
Mândrea

I. 18

1115

Aspecte ale raportului ştiinţăcredinţă în istoria ştiinţei
europene

I. 19

1130

Radu Jecu

Investiţia în oameni la confluenţa
Suciu Martha Christina
dintre știință, religie și societate.

14

Sâmbătă 23 Septembrie 2011

15:00 - 16:45

Secţiunea Religie, Ştiinţă, Societate
Moderator: Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu,
Preşedinte Secţia Ştiinţe Istorice şi Arheologice AOSR
Nr.
crt.

Titlurile comunicărilor

Autori

Ateismul, o simplă religie

Dragos-Victor Anghel

I. 20

1500

I. 21

1515

I. 22

1530

I. 23

1545

Cadrul juridic de exercitare a
libertăţii gândirii, conştiinţei şi
religiei

Nicoleta Diaconu

I. 24

1600

Energiile necreate

Petru Andea

I. 25

1615

I. 26

1630

Dreptul ctitoricesc cu privire la
Adrian
buna administrare a bunurilor cu Dumitru
Crăciunescu
care au înzestrat biserica
Înfiintarea patriarhatului bisericii
ortodoxe romane si semnificatia Corneliu Mihai Lungu
nationala a acestui eveniment

Legile fizicii şi iubirea de
Dumnezeu
Rolul şi locul sacroterapiei în
medicina preventivă

Elena Dulgheru
Ionica Ciortan

16:30 - 17:30 DISCUŢII
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Sâmbătă 23 Septembrie 2011

10:45 - 11:45

Secţiunea Filosofi români despre ştiinţă şi religie
Moderator: Prof. univ. Dr. CP I Angela Felicia Botez,
Preşedinte Secţia de Filosofie, Teologie şi Psihologie AOSR

Nr.
crt.

Titlurile comunicărilor

Autori

III. 1

1000

Înaintaşi iluştri despre ştiinţă,
religie şi societate

Gheorghe Ionaşcu

III. 2

1015

Mircea Eliade despre Sacru şi
Centru

Victor Botez

III. 3

10

30

III. 4

1045

III. 5

1100

III. 6

1115

Ştiinţa si credinţa la Dimitrie
Cantemir

Mihai POPA

III. 7

1130

Recesivitatea, ştiinţă - religie la
Mircea Florian

Doina Rizea Georgescu

Sensuri teologale
în poezia de tinereţe a lui Mihai
Eminescu
Fragmentarismul cioranian şi
structura reprezentărilor
gnostice
„Rugăciune în vânt” –
consideraţii despre religie la E.
Cioran
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Nicolae Georgescu
Viorel Cernica

Henrieta Anişoara
Şerban

Sâmbătă 23 Septembrie 2011

15:00 - 16:30

Secţiunea Filosofi români despre ştiinţă şi religie
Moderator: Prof. univ. Dr. CP I Angela Felicia Botez,
Preşedinte Secţia de Filosofie, Teologie şi Psihologie AOSR

Nr.
crt.

Titlurile comunicărilor

III. 8

1500

III. 9

1515

III. 10 1530

III. 11 1545

III. 12 1600

III. 13 1615

Dimensiuni ortodoxe ale
modelului ontologic al lui
Mircea Vulcănescu
Influenţa ortodoxismului lui
Mircea Vulcănescu asupra
cercetărilor sale socioeconomice
Religie şi ştiinţă în
«Eonul Dogmatic»

Autori

Dragoş Popescu

Victor Gica
Şerban Nicolau

Neuroteologia ultima
hermenetică a experienţei
religioase
Libertate prin credinţă Părintele Iustin Pârvu şi morala
unei vieţi câştigate
Doctoratul poetului Vasile
Posteucă (1962) pe tema religiei
lui Rilke

Gabriela Petrescu
Adrian AluiGheorghe
Ion Filipciuc

16:30 - 17:30 DISCUŢII
18:00

ÎNCHIDEREA SESIUNII
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P. 1

ŞTIINŢĂ ŞI SPIRITUALITATE
Vasile CÂNDEA
Membru Titular Fondator AOSR, Preşedintele AOSR
Gral (r) Prof. dr. Medic

Cu Dumnezeu Înainte. Ştiinţă şi credinţă. Să cinstim ştiinţa.
Omul de ştiinţă. Prigonirea ştiinţei. Jertfa pentru ştiinţă. Ştiinţa de-a
lungul veacurilor. Ştiinţă şi industrie.
AOSR - o simbioză creatoare între abstractul ştiinţei, concretul
tehnologic şi inefabilul artei.
P. 3
FILOSOFI ROMÂNI DESPRE RELAŢIA ŞTIINŢĂ - RELIGIE
(LUCIAN BLAGA ŞI MIRCEA ELIADE)
AngelaFelicia BOTEZ
Membru Titular AOSR, Preşedinte Secţia Filosofie, Teologie şi
Psihologie
Prof. Univ. Dr. Filosof, CS I, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C.
Rădulescu-Motru"
Găsim la filosofii români referiri substanţiale la relaţiile
metafizicii cu ştiinţa şi religia pe teme fundamentale precum:
transcendentalitatea, raportul realitate–conştiinţă, spaţiu–timp, spirit–
corp. Comunicarea face referiri la unele idei din acest domeniu,
susţinute de Dimitrie Cantemir, Titu Maiorescu, C. Rădulescu-Motru,
Ion Petrovici, Mircea Florian, Lucian Blaga, D.D. Roşca, Mircea
Vulcănescu, Emil Cioran, Mircea Eliade.
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P. 4

RELIGIE, ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIOLOGIE
Academician Alexandru SURDU
Membru de Onoare AOSR
Filosof, dr. Director al Institutului de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu-Motru”

Religia, deşi este un fenomen complex, are o realitate
incontestabilă. Astfel a putut apărea mai întâi o disciplină care să
cerceteze formele acestui fenomen, şi anume fenomenologia religiei.
Religia a ajuns însă să fie studiată nu doar din perspectiva morfologiei
fenomenului religios, ci şi al conexiunilor sale cu diferiţi factori,
precum societatea, economia, psihologia indivizilor, istoria, etc.
Complexul reprezentat de aceste cercetări ştiinţifice îl reprezintă
religiologia, adică ştiinţa multidisciplinară despre religie. În interiorul
acestui complex, se cuvine însă să se menţină un echilibru, şi să nu se
absolutizeze anumite premise mai ales metodologice, care pun religia,
ca fapt spiritual, într-un plan secund.
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I. 2
ROLUL ECOLOGIEI SPIRITUALE ÎN
RECONCILIEREA ŞTIINŢEI ŞI RELIGIEI.
Viorica E. UNGUREANU
Membru Corespondent AOSR
Prof. dr., Preşedinte Asociaţia Internaţională de Medicină &
Călătorie «Ernest M. Ungureanu»
Ecologia spirituala, ca parte integranta a Ecoeducatiei, are
rolul de a ajuta fiinta umana in eforturile sale de a depasi imanentul
prin descoperirea sensului vital, etic si estetic al “ fiindului” si de a se
deschide gradat spre o cunoastere holistica in care constiinta si
constienta se conditioneaza reciproc armonizandu-se.
Astfel cunoasterea ce determina progresul stiintific si tehnic nu
va mai contribui la aplicarea unor solutii cu impact negativ asupra
vietii omului si a intregului ecosistem, intr-un cuvant, asupra tuturor
formelor de manifestare ale vietii.
Ecologia spirituala ofera o viziune cosmologica integratoare
unde stiinta se reconciliaza cu religia, ceea ce permite fiintei umane de
a descoperi in certitudinile prezentului noi sperante pentru viitorul
vietii sale.
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I. 3
ÎNAINTAŞI ILUŞTRI DESPRE ECOLOGIE
MORAL - SPIRITUALĂ TRANSFRONTALIERĂ.
ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA LA STRASBOURG
Ioan IEŢCU
Membru Corespondent AOSR
Prof. dr. , Membru al delegaţiei permanente a « celor zece » din
Parlamentul României la Strasbourg (1990-1992)
Vlad Rădăşanu
student la Facultatea de Medicină din Iaşi
Comunicarea se referă la momentele dificile, uneori tensionate
ale audierilor „celor trei” membri ai Parlamentului R. Moldova care au
expus în 1992 în Adunarea Parlamentară a Europei, convingător şi
decent, argumente istorice, culturale, etnografice, politice şi lingvistice
ale apartenenţei latine şi româneşti a R. Moldova. Cooperarea româno
basarabeană la Strasbourg a demonstrat consonanţa spirituală şi
patriotică a delegaţiilor noastre, de toţi înţeleasă iniţial.
I. 4
ŞTIINŢĂ ŞI CREDINŢĂ
Vasile CÂNDEA
Membru Titular Fondator AOSR, Preşedintele AOSR
Gral (r) Prof. dr. Medic
Ion CHIUŢĂ
Membru Titular AOSR
Prof. dr. ing. Universitatea Politehnica Bucureşti
George CHILIMENT
Ana Maria ŞTEFĂNOIU
Stiintele Pamantului.Originea Pamantului si a Sistemului Solar.
Geofizica Biblica.Potentiaul fizic al Pamantului Structura interna a
Pamantului
Hidrologia si meteorologia biblica,Originea si evilutia hidrosferei.
Formarea atmosferei.Atmosfera actuala Geologia biblica.Repartitia
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apei si uscatului pe suprafata Pamantului-factor parturbator al zonatii
climatice
atmosferice
Paleontologia biblica .Etapele de transformare geologica a
pamantului si climatului.Marea criza paleoclimaica de la sfarsitul
paleozoicului.Mezozoicul era marilor schimbari in configuratia
continentelor.Cenozoicul-cea mai convulsiva era din istoria
PamantuluiCuaternar -marea glaciatiune si impactul sau asupra
inceputurilor civilizatiei umane.Biosfera si conceptele ecologiei,
Principalele ecosisteme sctuale. Biologia biblica.Astroplogia
biblica.Demografia
si
lingvistica
biblica.Etnologia biblica Stiintele vietii,stiintele fizice stiinta si
credinta
Cosmologia ,astronomia ,termodinamica ,chimia si fizica biblica.
Teologia, cosmologia ,supranaturalul si evolutionismul biblic.
Oamenii de stiinta si bazele biblice ale stiintei.
I. 5
LEGĂTURI ŞI COMUNICĂRI
ALE OMULUI CU UNIVERSUL
Valerică Gheorghe CIMPOCA
Membru Asociat AOSR
Prof. dr. Univeritatea Valahia Târgovişte
Ion V. POPESCU,
Membru Titular AOSR
Prof. dr. Univeritatea Valahia Târgovişte
Mihai ARDELEANU
Prof. dr. Univeritatea Valahia Târgovişte
Universul este o reţea unificată de evenimente şi relaţii în care
mintea, inteligenţa şi sufletul uman sunt părţi integrante ale existenţei.
Există o putere inteligentă (pe care o numim Dumnezeu), care a creat
’’Legile naturii’’ şi ca urmare a acestei acţiuni-universul a venit în
existenţă. Nu ar exista nici un univers fără existenţa acestor legi. Ele
există pentru că o putere creatoare le-a conceput, le-a adus în existenţă
şi le-a pus peste întreg universul. Ştiinţa a descoperit şi a explicat
unele dintre aceste legi, unele în mod corect, unele discutabile şi
există, probabil, alte legi care aşteaptă să fie descoperite. Ştiinţa se
limitează la descoperirea şi explicarea legilor naturii şi nu are puterea
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de a descoperi originea lor in totalitate. Există legături şi comunicări
ale omului cu universul. Care este esenţa acestor legături şi ce
sentimente trăieşte omul, se încearcă să fie prezentate în această
lucrare. Pentru unii se întâmplă din când în când, pentru alţii se
întâmplă aproape continuu. Pentru aceştia din urmă se poate spune că
prezintă o stare deosebită a conştiinţei umane, o stare în care fiinţa se
află în contact cu puterea Divină, dincolo de timp şi spaţiu.
I. 6
EVOLUŢIA UNIVERSULUI
LA LIMITA DINTRE ŞTIINŢĂ ŞI CREDINŢĂ
Ion V. POPESCU,
Membru Titular AOSR
Prof. dr. Univeritatea Valahia Târgovişte
Valerică Gheorghe CIMPOCA
Membru Asociat AOSR
Prof. dr. Univeritatea Valahia Târgovişte
Lumea ştiinţifică a fost preocupată permanent de evoluţia
Universului, dacă această evoluţie se produce de la simplu la complex
şi dacă Universul a fost creat de o Forţă Universală Superinteligentă..
Cercetările au condus la ideea că Universul este într-un proces
continuu de transformare constituit dintr-o multitudine de forme ce
trec printr-un ciclu spiralat de naştere-evoluţie-dezintegrare. Oamenii
de ştiiinţă au lansat o serie de teorii ale evoluţiei Universului,dintre
care cea mai credibilă se consideră a fi teoria Big-Bang care porneşte
de la ideea că Universul nostru a apărut printr-o explozie a unui punct
de singularitate, acum aprox. 15 miliarde de ani, punct în care era
concentrată o imensă cantitate de energie şi materie.
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I. 7
EFECTUL KIRLIAN
PROPUNERI DE UTILIZARE ÎN DOMENIUL
CRIMINALISTICII
Emilian DOBRESCU
Membru Corespondent AOSR
Economist, sociolog, dr.
Gabriel I. OLTEANU
Edith Mihaela Sima
Efectul Kirlian, descoperit întâmplător în 1939, are la bază
măsurarea caracteristicilor energetice ale fiinţelor vii. Lucrarea
prezintă istoria şi caracteristicile fenomenului ştiinţific numit efectul
Kirlian şi conexiunea de studiu posibilă a acestuia cu domeniul
criminalisticii.
Pornind de la evidenţierea unor diferenţe între aura energetică
a omului obişnuit şi cea a potenţialului sau realului infractor, cu
substrat criminogen, lansăm ipoteza că efectul Kirlian poate sta la baza
unor măsurători ştiinţifice ale acestor tipuri de comportamente umane.
I. 8

TEOLOGIE, ŞTIINŢĂ ŞI SOCIETATE:
POSIBILE DIRECŢII DE INVESTIGARE
Răzvan Andrei IONESCU
Dr. Preot Biserica Ortodoxă Paris

Istoria recentă ne pune în faţa unor mărturii consistente
privind intensificarea preocupărilor omului contemporan cu tot ceea ce
priveşte studiul raporturilor dintre ştiinţăşi religie (şi respectiv dintre
teologie şi ştiinţe), demersurile specifice acestui tip de cercetare
înmulţindu-se atât pe plan internaţional, cât şi la noi în ţară. Ele
subliniază impactul social major al interacţiei dintre cultura ştiinţificăşi
spaţiul religios de după
modernitate. Propunând parcurgerea
principalelor direcţii de interes actuale, şi ţinând cont de specificul
teologiei ortodoxe, materialul de faţă sugerează posibile căi pentru
dezvoltarea la noi în ţară a unei astfel de cercetări.
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I. 9

PLANTE BIBLICE. CONFIRMĂRI ŞTIINŢIFICE
Elena IONESCU
Membru Titular AOSR
Ing. chimist, dr. Director General Centrul de Cercetare
PLANTAVOREL Piatra Neamţ
Neculae ANTOHE
Membru Corespondent AOSR
Ing. chimist, dr. Consilier Ştiinţific Centrul de Cercetare
PLANTAVOREL Piatra Neamţ
Carmen ŢEBRENCU
Ing. chimist, dr. Director Tehnic Centrul de Cercetare
PLANTAVOREL Piatra Neamţ

Lucrarea prezinta o serie de plante medicinale mentionate in
episoadele biblice, din care rezulta unele retete ce erau utilizate in
ameliorarea sau vindecarea unor afectiuni ale corpului uman.
Cercetarile moderne intreprinse pe aceste plante au condus la
descoperirea grupelor de principii active raspunzatoare de proprietatile
fitoterapeutice pe care le aveau. Nevoia de multiplicare a unor
principii active a condus la descoperirea de noi domenii stiintifice:
sinteza chimica organica, cromatografie, spectroscopie, farmacologie,
domenii ce au contribuit la dezvoltarea stiintelor chimice,
farmaceutice, medicale etc.
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I. 10
DIN TRECUTUL ISTORIC PRIVIND SUBPRODUSELE
NATURALE ALE PĂMÂNTULUI ŞI MODUL DE
SUPRAVIEŢUIRE A POPULAŢIEI CREŞTINE
Domnica CIOBANU
Membru Titular AOSR
Ing. chimist, Prof.dr Universitatea din Bacău
Dumitru CHIRIAC
Dr. biolog
Modificările de ordin teluric, economic şi ecologic impun un
rol preponderent pentru întreaga societate. Învăţătura creştină, rolul
bisericilor în formarea individului demn, cinstit, cu respect pentru
muncă şi ajutor pentru aproapele lângă care supravieţuieşte sunt
absolut necesare în etapa pe care o parcrugem.
Subprodusele naturale provenite din prelucraea alimentară contribuie
la realizarea supravieţuirii poplaţiei. Cunoscute în acest context sunt
tehnologiile şi produsele ecologice adecvate cerinţelor religioase din
posturiler creştine, pentru înfăptuirea canoanelor religioase, în mod
voluntar, cu respect şi pioşenie.
I. 11
CONŞTIINŢĂ ŞI SPIRITUALITATE
Cristina GELAN
Lector Univ. Dr, Universitatea Andrei Şaguna
A vorbi despre natura arbitrară a tuturor frontierelor din
univers nu mai este un lucru neobişnuit, având mai ales în vedere
faptul că problema relativităţii ştiinţei este un lucru larg acceptat.
Astfel, a accepta o unitate precum existenţa unui câmp de conştiinţă al
întregii specii omeneşti sau al tuturor formelor de viaţă, nu ar
reprezenta o chestiune în afara raţiunii. Fizica secolului al XX –lea a
arătat că nu există adevăr absolut în ştiinţă, că toate conceptele şi
teoriile sunt limitate şi aproximative. Două abordări existente în fizică
se apropie foarte mult de explicitarea a ceea ce numim conştiinţă în
analiza din studiul pe care îl propun: este vorba despre noţiunea de
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„ordine” privind matricea spaţială, din teoria dezvoltată de Geoffrey
Chew la începutul anilor ’60 şi de teoria lui David Bohm privind
conştiinţa ca trăsătură esenţială a holomişcării.
I. 12
ERGONOMIA POATE FI ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE ?
Susana GEANGALĂU
Membru Titular AOSR
Dr Ec.
Din punct de vedere ştiinţific, ergonomia răspunde legii
economiei de timp valabilă tuturor orânduirilor sociale. De la unealta
primitivă până în zilele noastre, omul urmăreşte uşurarea muncii,
economisirea timpului şi energiei sale, optimizând relaţia ”om maşină - mediu”. Invenţiile, inovaţiile, creativitatea tehnico-ştiinţifică
a constituit progresul real al fiecărei orânduiri. Se pune întrebarea: s-a
întâlnit aici ştiinţa cu religia prin harul/darul, ajutorul spiritual, graţie
divină acordată omului de Marele Creator? Oare ergonomia nu încalcă
dogmele divine prin uşurarea muncii omului? Cum se relaţionează
ergonomia cu alungarea lui Adam şi Eva din Rai care au încălcat
interdicţia divină, cu pedeapsa. ”În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci
pâinea, până te vei întoarce în pământ...” Este pedeapsa păcatului
originar pe care-l duce omul o veşnicie (lucrând pământul)? Sunt
întrebări la care vom încerca să răspundem.
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I. 13

DOGMELE RELIGIEI
DIN PERSPECTIVA ŞTIINŢELOR MILITARE
Eugen BĂDĂLAN
Membru Titular Fondator AOSR
Gral(r) prof. dr Dr
Eugen SITEANU
Membru Asociat AOSR
Col(r) prof. dr Dr
Lucrarea de faţă reprezintă o tratare a doctrinelor religioase ale
războaielor, a fundamentelor doctrinei sociale a Bisericii, provocărilor
societăţii contemporane, necesităţii colaborării dintre Biserică şi Stat,
precum şi între Biserică şi Armată în vederea asigurării securităţii
cetăţenilor şi statelor.
În demersul nostru am încercat o tratare ştiinţifică a
problematicii complexe a importanţei religiei pentru sistemul de
securitate actual în contextul globalizării şi al mediului internaţional de
securitate şi o abordare ştiinţifică a doctrinelor religioase, cu implicaţii
reale, teoretice şi practice asupra noilor tipuri de conflicte etnicoreligioase şi a terorismului
I. 14
ŞTIINŢA, RELIGIA ŞI TELEPORTAREA
Paul STERIAN
Membru Titular Fondator AOSR
Prof. dr. Universitatea Politehnica Bucureşti
Livia STERIAN
Conf. dr., med. pr.Spitalul Clinic de Stomatologie Bucureşti
In anul 1993, ideea teleportarii a trecut din domeniul fictiunii
in lumea realului, ca realizabila. Un grup de fizicieni de la IBM,
condusi de Charles Bennet a confirmat ca teleportarea cuantica este
posibila, proprietatile obiectului original care se teleporteaza fiind
distruse. Au fost realizate mai multe experimente de teleportare in
diferite laboratoare din lume, fiind deschisa era ingineriei cuantice.
Din punct de vedere al istoriei filozofiei, fenomenul teleportarii este
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fascinant. In domeniul religiei, teleportarea care are origini in Biblie,
este esentiala in abordarea relatiei complexe dintre creatorul divin si
fiinta umana.
I. 15
BIOSINERGETICA
APLICAŢIE A SINERGETICII – ŞTIINŢĂ DE SINTEZĂ
Alexandru MĂRUŢĂ
Prof. dr. ing. Decan onorific Universitatea Ecologică
Gabriel I. NĂSTASE
Membru Corespondent AOSR
Conf. dr. ing.
Sinergetica, ştiinţă de sinteză, are numeroase direcţii în care
aceasta îşi găseşte aplicaţii. Ca urmare, nu trebuie omise legăturile,
atât în interiorul unui sistem sinergetic (ale căror componente pot fi ele
însele considerate ca sisteme sinergetice), cât şi între diferite sisteme
sinergetice distincte. De exemplu, nu pot fi neglijate interrelaţiile între
sinergetica economică şi cea politică sau istorică. O particularitate o au
însă ramurile sinergeticii aparţinând ştiinţelor naturii, legate într-un fel
sau altul de domeniul viului, constituind în totalitatea lor
biosinergetica.
I. 16
GENEZA UNIVERSULUI
DE LA RELIGIE LA COSMOGONIA ŞTIINŢIFICĂ
Ştefan MÂŞU
Membru de Onoare AOSR
Ec. dr.
Plasată sub motto-ul „Puţină ştiinţă ne îndepărtează de religie,
mai multă ştiinţă ne apropie de ea” (Maxwell), comunicarea reprezintă
rezumatul capitolului introductiv dintr-un Tratat de cosmogonie şi
antropogonie în curs de elaborare. Sunt expuse lecturile diferite ale
genezei biblice, în raport cu diferitele credinţe şi atitudini religioase:
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credincioşi, creştini, atei, apologeţi, fiind argumentată ideea că forţa şi
perenitatea Bibliei se sprijină pe faptul că ea nu se substituie
adevărurilor ştiinţifice şi nu este incompatibilă cu ele. Explicăm, de
asemenea, cum a fost posibil ca de la acelaşi Dumnezeu să se ajungă la
cele trei mari religii monoteiste, prin ce sunt acestea legate şi, mai ales,
prin ce sunt ele despărţite; (pregătim astfel terenul pentru o
comunicare viitoare referitoare la facerea lumii în principalele
mitologii antice).
I. 17
LIBERTATEA RELIGIOASĂ ŞI EGALITATEA DE ŞANSE
Mihaela MURARU – MÂNDREA
Arhitect dr.
Nicio restricţie nu este permisă în ceea ce priveşte libertatea de
gândire şi de conştiinţă sau libertatea de a avea sau de a adopta religia
sau convingerea aleasă. Aceste libertăţi sunt protejate, fără rezervă, ca
şi dreptul la opinie.
Documentele internaţionale prevăd însă posibilitatea de a
aplica restricţii în ceea ce priveşte manifestarea religiei sau
convingerilor, cu condiţia ca asemenea restricţii să fie prevăzute de
lege şi să fie necesare pentru protecţia siguranţei, ordinii şi sănătăţii
publice, a moralei sau a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
altor persoane.
În familie, în lumea politică, socială şi religioasă, în orice
compartiment al vieţii este o absolută nevoie de manifestarea spiritului
de toleranţă. Societatea zilelor noastre tinde spre pluralism atât la nivel
moral şi politic cât şi religios. Pluralismul, diversitatea, duc de cele
mai multe ori la apariţia discriminării. Aceasta poate fi combătută prin
implementarea principiului egalităţii de şanse.
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I. 18
TRIADA SPECULATIVĂ ŞI SFÂNTA TREIME
DIN PERSPECTIVĂ HEGELIANĂ
Ştefan-Dominic GEORGESCU
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
Înţelegera adecvată a Sfintei Treimi a reprezentat, pe parcursul
istoriei culturii, o provocare atât pentru teologi, cât şi pentru filosofi.
Punctual de vedere hegelian cu privire la această problemă scoate la
iveală aspecte aparte ale naturii Sfintei Treimi, oferind un instrumentar
filosofic de excepţie pentru soluţionarea dificultăţilor ce au însoţit
permanent această problemă.
I. 19
ASPECTE ALE RAPORTULUI ŞTIINŢĂ-CREDINŢĂ
ÎN ISTORIA ŞTIINŢEI EUROPENE
Radu JECU
Ing.dr. CS I, Inst. National de Cercetare Dezv. pentru Metale si
Resurse Radioactive
Lucrarea evidenţiază câteva aspecte ale relaţiei dintre ştiinţă şi
religie în istoria Europei Occidentale. Sunt menţionate câteva aspectecheie ale evoluţiei ştiinţei şi câteva momente din procesul formării şi
dezvoltării comunităţii ştiinţifice. Lucrarea scoate în evidenţă
legăturile dintre oamenii de ştiinţă şi credinţa lor, dintre comunitatea
lor şi religia creştină, precum şi influenţa religiei asupra ştiinţelor de-a
lungul timpului.
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I. 20
INVESTIŢIA ÎN OAMENI LA CONFLUENŢA DINTRE
ŞTIINŢĂ, RELIGIE ŞI SOCIETATE.
Martha Christina SUCIU
Membru Corespondent AOSR
Prof. dr. Academia de Studii Economice, Bucureşti
Investiţia în oameni în general şi investiţia în educaţie în
special trebuie privite din perspectiva unei abordări holiste integratoare
care acordă un rol special confluenţei şi de interacţiunii dintre ştiinţă,
religie şi societate. Aceasta presupune reunirea eforturilor specialiştilor
din diverse arii ale cunoaşterii şi oferirea unor abordări integratoatre
trans şi interdisciplinare de tipul celor practicate in cadrul AOSR.
Omul trebuie să îşi înţeleagă menirea şi să treacă dincolo de abordarea
profană a universului punînd un mare accent pe dimensinea spirituală a
dezvoltării sale care să dea consistenţă şi sustenabilitate dezvoltării pe
plan profesional şi social. Educaţia şi investiţia în educaţie au un rol
cheie în acest sens.
I. 21
ADEVĂRUL LA TOMA D'AQUINO
Adrian Emanuel LUPES
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
Acest eseu sub titlul: "Adevărul la Toma d'Aquino", abordează
problema adevărului, considerat a fi expresia clasică a teoriei de
corespondenţă printr-o serie de legături cu conceptele lui Aristotel şi
M. Heidegger, subliniind în acelaşi timp complexitatea problemei.
Această abordare, din perspectiva celor trei filosofi, nu implică
o continuitate liniară a conceptelor lor, deşi acestea se continuă iar
uneori chiar se confundă între ele, s-au despărţit în moduri diferite, iar
acest fapt subliniază în cele din urmă originalitatea autorilor.
Astfel, Aristotel si Toma d'Aquino pun problema adevarului pe
terenul ei adevarat, asa cum spunea Noica, acela al fiintei – la Toma se
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pune chiar si problema interventiei Fiintei divine.
De asemenea M. Heidegger declina ca adevarul nu se poate
interpreta dintr-o perspectiva pur logica, el singur cautand
fundamentele ontologice ale adevarului.
I. 22
ATEISMUL, O SIMPLĂ RELIGIE
Dragos-Victor ANGHEL
Dr. Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara, Bucureşti
Ateismul se opune religiei şi, în special creştinismului ortodox,
bazându-se pe aparenta capacitate a ştiinţei de a explica natura.
Analizând însă limitarile ştiinţei şi modul în care evoluează
cunoaşterea ştiinţifică, arătăm că ateismul este într-adevar o simplă
religie, iar ateul, un veritabil om religios – care, deşi susţine contrariul,
cu cât este mai vehement, cu atât este mai religios.
Întrucât una din pietrele de încercare cele mai importante
pentru ateism este creştinismul ortodox, vom analiza raportul dintre
cele două doctrine, axându-ne în special pe criticile aduse de ateism
creştinismului. Vom observa că toate aceste critici ţintesc, de fapt,
interpretări greşite ale adevărurilor creştine, facute fie de creştinii
înşişi, fie de ne-creştini.
I. 23
DREPTUL CTITORICESC CU PRIVIRE
LA BUNA ADMINISTRARE A BUNURILOR CU CARE AU
ÎNZESTRAT BISERICA
Adrian CRĂCIUNESCU
Conf. Dr. Univ. Vasile Goldiş Timişoara
Dreptul de cititor poate să- l câştige orice persoană fizică sau
juridică ce aparţine Bisericii Ortodox şi se bucură pe deplin de
drepturile civile şi bisericeşti, fără deosebire de stare, sex şi chemare.
Materialul ce se va prezenta pune câteva probleme rezultate
din beneficiile dreptului de proprietate coroborate cu celălalte drepturi
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din contractele cu titlu gratuit şi liberalităţi.
Considerăm că sunt utile acte normative care să reglementeze
administrarea bunurilor rezultate din dreptul ctitoricesc.
Caracterul de interdisciplinaritate al studiului de faţă dă
consistenţă unor analize de drept comparat care întăresc regulile de
conduită faţă de Biserică.
I. 25
CADRUL JURIDIC DE EXERCITARE
A LIBERĂŢII GÂNDIRII, CONŞTIINŢEI ŞI RELIGIEI
Nicoleta DIACONU
Prof.univ.dr. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Cadrul juridic naţional şi internaţional cuprinde reglementări
care permit manifestarea plenară a drepturilor fundamentale ale
omului. De asemenea, atât la nivel naţional, cât şi la nivel
internaţional, s-au constituit sisteme de garanţii instituţionale care
asigură o aplicare adecvată a reglementărilor adoptate în domeniu.
Invocarea respectării drepturilor fundamentale ale omului
reprezintă ultima „redută”, pentru care fiecare om trebuie să depună
eforturi de recunoaştere, însă, pentru aceasta este nevoie de informare
privind cadrul juridic şi instituţional de protecţie.
Dincolo de cunoaşterea şi apărarea drepturilor omului,
intervine şi necesitatea promovării informaţiilor privind protecţia
juridică a drepturilor fundamentale ale omului.
Libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei este un drept fundamental,
inerent fiinţei umane.
Reglementarea acestui drept exprimă ideea de toleranţă,
recunoscută în toate doctrinele mondiale.
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II. 1
O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ A
CONVERGENŢELOR ŞI DIVERGENŢEI ŞTIINŢĂ-RELIGIE
Ovidiu POPESCU
Membru Corespondent AOSR
Adj. Prof. PhD, Basic Sciences Depart. Veterinary School,
Purdue University, In, USA
Radacinile intregii stiinte (vest) europene se regasesc in prima
perioada a filosofiei grecesti in sec.VI i.c., intr-o cultura incare stiinta,
filosofia si religia NU erau separate. Telul inteleptilor din Milet era sa
descopere natura fundamentala sau esenta reala a lucrurilor pe care ei
le numeau ‘physis’. Termenul ‘fizica’ deriva din acest cuvant grecesc
si a exprimat la origini stradania de a de a vedea natura esentiala a
tuturor lucrurilor. Astfel, Fizica a devenit stiinta fundamentala a
tuturor timpurilor. Clivajul acestei unitati a inceput odata cu scoala
eleata care si-a asumat un Principiu Divin plasat deasupra tuturor
zeilor si oamenilor, ca un Dumnezeu inteligent si personificat care sta
deasupra lumii si o indruma. Astfel a aparut o tendinta de gandire care
a dus, in ultima instanta, la separarea spititului de materie si la un
dualism devenit caracteristic filosofiei occidentale. Ca urmare, a
survenit o clivare a scientismului de teism in Evul Mediu incepand cu
descoperirile lui Copernic, G.Bruno si Galilei. Dar Descartes a fost
primul care a construit o teorie stiintifica coerenta. Pentru el, universul
material era doar o masina ; nu exista niciun scop, viata sau
spiritualitate in materie, astfel incat el a separat spiritul (res cogitans)
de materie (res extensa). Cel care a materializat visul cartezian si a
completat Revolutia Stiintifica a fost Isac Newton. In final s-a nascut
paradigma cartezian-newtoniana (PCN) si intreaga activitate umana a
lumii occidentale a devenit si este inca tributara ei. Noile descoperiri
stiintifice
din
secolele
urmatoare:
electro-magnetismul,
radioactivitatea, mecanica cuantica si relativitatea au dus la concluzia
ca PCN nu poate opera la nivele subatomice. O serie noua de concepte
a emers , de ex., teoria matricei S, abordarea de tip ‘bootstrap’ etc.,
conform carora pariculele subatomice ale microuniversului sunt duale
si implica complementaritati. Acest concept dual/ complementar este
de asemenea un principiu fundamental al filosofiei chineze in care

opusurile yin si yang interactioneaza intr-un mod polar sau
complementar. Entitatile subatomice fiind in aceeasi masura particule
si unde, pentru a fi definite este necesara participarea constiintei
observatorului, intr-un mod care transcende materia insasi. Astfel, s-a
conchis ca Universul este mai degraba un Mare Gand, decat o Mare
Masina.
A survenit astfel o noua convergenta a Stiintei cu Religia conform unei
noi paradigme, de data aceasta cu filosofiile Estului: budismul,
hinduismul si taoismul. Se poate afirma insa ca daca Universul este un
Mare Gand si implicit se exprima prin cuvinte, atunci “La inceput a
fost CUVANTUL..”
II. 2
CUNOAŞTERE ŞI SPIRITUALITATE PATTERN-URI DE GANDIRE
Dumitru GRIGORE
Ing. Fiz. Preot Arhiepiscopia Argeşului şi Muşcelului
Marius BĂCESCU
Membru Titular Fondator AOSR
Preşedinte Secţia Ştiinţe Econmice, Juridice şi Sciologice
Prof. Univ. Dr.Univeristatea Valahia Târgovişte
Dezvoltarea modelelor matematice care pot simula structuri
psiho-fiziologice, a condus la evidenţierea tot mai pregnantă a rolului
de mare importanţă pe care ingineria îl joacă în cercetarea psihologică.
Cu o asemenea metodă, implementată într-o tehnologie capabilă să
identifice din date biofizice activitatea funcţiilor cerebrale, lucrarea de
faţă aduce dovezi experimentale ale influenţei factorului spiritual
asupra cunoaşterii. Realizând determinări comparate, pe de o parte
prin ridicarea profilului psihologic folosind principiile EDA
(elecrodermal activity), pe de cealaltă parte prin identificarea
relevanţei psihologice în structura de text, autorul demonstrează
existenţa unui nivel spiritual exprimat în indice de tranziţie, propunând
un model nou în cunoaştere. Acest model dezvăluie aspectele
funcţionale ale gândirii sub influenţa nivelului spiritual, modul în care
iau naştere roiurile de pattern-uri fractale şi constructale ale gândirii.
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II. 3
FILOSOFIA RELIGIEI – CLASIFICĂRI CONCEPTUALE
Marius Augustin DRĂGHICI
Membru Asociat AOSR
Dr. Filosof, CS II, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. RădulescuMotru"
Cel puţin eterogenitatea abordărilor cu privire la religie în
genere necesită o justificare în raport cu tiprile diferite de raportare; fie
şi numai din acest punct de vedere, o instrucţie (clarificatoare)
filosofică a relaţiei discursului reflexiv cu fenomenul religios pare
justificată. Investigarea resorturilor de tip istoric şi mentalist-istorist,
sau ca perspectivă antropologică ori de tip psihologist etc. poate
contribui măcar la o clarificare conceptual cu privire la utilizarea
termenilor de filosofie a religiei/religiilor.
II. 4
UNIVERSURILE PARALELE ŞI
DIVINITATEA CA POSIBILITATE STATISTICĂ
Gabriel NAGÂŢ
Membru Asociat AOSR
Dr. Filosof, CS II, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. RădulescuMotru"
Progrese recente înregistrate în astrofizică au condus către o
credibilitate sporită a ipotezei spaţiului infinit. Însă, aşa cum susţin
cosmologii, în spaţiul infinit chiar şi cele mai improbabile evenimente
trebuie să se petreacă undeva. Pe de altă parte, de vreme ce „universul”
nostru (adică universul observabil sau „volumul Hubble”) este finit,
urmează că el este doar unul dintre multele universuri paralele care
coexistă ca părţi ale unui „multivers” mai cuprinzător. Acest articol
este o încercare de identificare a unor posibile consecinţe pe care le-ar
putea avea acceptarea ipotezei multiversului asupra interpretării
filosofice a argumentului creaţiei divine.
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II. 5
POSIBILITATEA CUNOAŞTERII LUI DUMNEZEU –
AFEREZA ÎN GÂNDIREA LUI MEISTER ECKHART
Oana VASILESCU
Dr. Filosof, CS III, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. RădulescuMotru"
Determinarea posibilităţii cunoaşterii lui Dumnezeu,
realizabilă prin metoda aferezei şi, tocmai în acest temei, stabilirea
unei filiaţii între gândirea areopagitică şi cea eckhartiană.
II. 6
CONŞTIINŢA- CHIRURGUL SUFLETULUI
CALEA CĂTRE SACRU SAU CALEA CĂTRE
ÎNDUMNEZEIRE
Viorica E. UNGUREANU
Membru Corespondent AOSR
Prof. dr., Preşedinte Asociaţia Internaţională de Medicină & Călătorie
«Ernest M. Ungureanu»
Fiinta umana, ca entitate bio-psiho-sociala, scindata din cauza
dublei sale polaritati, oscileaza intre profan si sacru si invers, dinspre
sacru spre profan, parand impulsionata de o lege karmica ondulatorie
care imprima o anumita dinamica acestor inter-relatii.
Astfel, pe drumul spre ideal, omul se afla intr-un continuu
efort de cautare care se identifica gradat cu idealul stimulator al
procesului de transformare spirituala .Accesul spre calea catre sacru
devine posibil prin evidentierea dihotomiei real/ aparenta si
intelegerea ei de catre constiinta care se deschide spre constientizarea
erorii prin cunoasterea sacralizanta.
In acest amplu si complex proces, constientizarea mobilizeaza
vointa spre a nu mai repeta greseala. In felul acesta, constiinta
fortifica increderea si credinta, iar credinta potenteaza constiinta
potrivit legilor rezonantei care guverneaza intregul Univers si legile
vietii.
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II. 7
ROLUL RELIGIEI ŞI A ŞTIINŢEI ÎN
MODELAREA FIINŢEI UMANE
Gallia BUTNARU
Membru Titular AOSR
Prof. dr. , Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a
Banatului
Religia si stiinta au acelasi scop: cunoasterea sub toate formele
sale si o viata mai “buna”. Caile prin care ajung la cunoastere sunt
diferite. Ambele, atat religia cat si stiinta se adreseaza omului.
Ambele contribuie la formarea spirituala si mentala a acestuia.
Antagonismul dintre cele doua apparent. Contributia fiecareia in parte
a dus la omul modern care percepe materialist lumea daca o priveste
din exterior si o percepe idealist daca o priveste cu sufletul. Ambele
au avut si au o actiune sinergica in modelarea omului
II.8
SACRU ŞI PROFAN: DECALOG ŞI ANTIDECALOG
ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ
Ghiorghe MUSTAŢĂ
Membru Titular AOSR
Prof. dr. Univeritatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Mariana MUSTAŢĂ
Prof. dr. Univeritatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Domnul Dumnezeu I-a inmanat lui Moise TABLELE LEGII
(DECALOGUL), prin care impunea poporului ales un comportament
cu adevarat uman.Decalogul a devenit piatra unghiulara a justitiei
divine pe Pamant si a celei umane,neafectate de politica. Cine respecta
cu sfintenie cele 10 PORUNCI isi deschide calea spre iMPARATIA
LUI DUMNEZEU.
Daca si acum, in Mileniul al III-lea oamenii ar respecta aceste
porunci omenirea ar trai in pace, armonie si cinste.
Dar,
in
Romania
Postdecembrista
politicienii,
40

parlamentarii,justitia si mass-media si-au dat mana pentru a se opune
decalogului si pentru a-l discredita, inlocuindu-l cu porunci de-a
dreptul satanice impuse de Noua Ordine Mondiala.
In lucrarea nostra aducem argumente prin care demonstram
intretinerea si dezvoltarea unui comportament antidecalog in Romania
Postedecembrista. Trebuie sa se actioneze pentru salvarea omenirii
inainte de a fi pre tarziu.
II. 9
ŞTIINŢA FĂRĂ CONŞTIINŢĂ ESTE RUINA SUFLETULUI
Nicolae CONSTANTINESCU
Membru de Onoare AOSR
Prof. dr. Medic, Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din
România
Am aşternut pe hârtie o serie de gânduri pe care o să încerc să
vi le prezint domniilor-voastre, în încercarea de a dovedi actualitatea
aforismului emis de Rabelais cu 500 de ani în urmă.
Şi o să plec de la efectul constatat şi enunţat de Rabelais: ruina
sufletului. Vorbim
despre suflet ca despre esenţa imaterială a unui om viu, prin care se
defineşte sinele fiecăruia. Se consideră că sufletul este însăşi viaţa
noastră, că el se hrăneşte din senzaţii, se exteriorizează prin sentimente
şi este condus de dorinţe, de tendinţa de a ne manifesta printr-o
acţiune.Reacţia sufletului la aceste senzaţii, sentimente şi dorinţi
generează emoţiile, care ne produc la rândul lor stări plăcute sau
neplăcute după cum emoţiile au fost pozitive sau negative.
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II. 10
URA ŞI INVIDIA,
POVERI ALE SUFLETULUI

Virgil RĂZEŞU
Membru Titular FondatorAOSR
Prof. dr. Medic
Costache ANDONE
Membru Titular FondatorAOSR
Dr. Medic
Autorii iau în discuţie cele două păcate capitale, ura şi invidia,
din ce în ce mai manifeste în societatea noastră postrevoluţionară. Sunt
trecute în revistă atât cauzele generatoare de ură şi invidie şi
manifestările acestora, ca şi neajunsurile şi stările emoţionale
deosebite care se răsfrâng mai ales asupra propriei persoane, cel către
care se îndreaptă acestea rămânând să-şi vadă mai departe,
nestingherit, de ale sale. Autorii pledează pentru o atitudine
creştinească de iertare, mai compatibilă cu creaţia umană.
II. 11
PĂCATE SAU PĂCAT ?

Virgil RĂZEŞU
Membru Titular FondatorAOSR
Prof. dr. Medic
Costache ANDONE
Membru Titular FondatorAOSR
Prof. dr. Medic
Autorul face o sinteză aşanumitelor păcate ale omului şi a
diferitelor categorii de păcate.
Există tendiţa de a reduce păcatele de care omul trebuie să fie
conştient, la unul singur păcat şi anume la hoţie, uşurând însuşirea şi
conştientizarea faptului în sine. Hoţia, ca un păcat comun, poate
justifica toate celelalte cetegorii de păcate şi simplifică abordarea
mutitudinii de aspecte ale păcatului.
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II. 12
PICTURA BISERICILOR DE LEMN DIN MARAMUREŞ
ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN
( SECOLUL XVIII – DEBUT DE SECOL XIX )
Ion SOLCANU
Membru Titular AOSR
Prof. dr. ing. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Picturile interioare ale bisericilor de lemn din Maramureş din
secolul al XVIII-lea şi debut de secol XIX stau, pe de o parte, sub
semnul iconografiei tradiţionale post-bizantine, a Erminiilor, marcând
sacralitatea textelor biblice pe care le ilustrau ale Vechlilui şi Noului
Testament (Geneza şi dogma creştină arăscumpărrării păcatului
originar şi a tuturor consecinţelor acestuia prin jertfa lui Iisus).
Pe de altă parte însă, sub imperiul legendelor apocrife,
îndeosebi ,,Apocalipsul apostolului Pavel” , ,,Călătoria Maicii
Domnului în iad”, ,,Viaţa Sfântului Vasile cel Nou”, traduse în limba
română şi răspândite în cursul veacurilor XVI – XVII, prin centrele de
veche cultură, dar şi a realităţilor sociale din comunităţile săteşti
respective, pictorii au îmbogăţit repertoriul iconografic. Aceasta, mai
cu seamă în cadrul Judecăţii de Apoi, a Vămilor văzduhului sau a
Parabolei Fiului risipitor, introducând elemente de critică socială,
politică, dar mai ales cu puternice accente moralizatoare. Sub acest
aspect, iconografia bisericilor de lemn maramureşene a vremii
respective se încadrează mai curând iconografiei bisericilor săteşti din
Transilvania şi Oltenia, dar inexistentă în Moldova perioadei la care ne
referim.
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II. 13
DISCURSUL RELIGIOS REAŞEZAT PE LOGICA MODERNĂ
Marius DOBRE
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
Acest studiu este o introducere în logica religiei a lui J.M.
Bochenski. Este vorba despre o logică aplicată, diferit de teologie sau
hermeneutică. Legitimitatea acestei discipline este dovedită prin faptul
că discursul religios este un discurs cu înţeles, comunicabil şi
judicativ. Structura acestui discurs consistă într-o clasă de propoziţii
care se referă la obiectul religiei, o regulă euristică ce indică
propoziţiile ce trebuie considerate ca aparţinând clasei, şi o dogmă de
bază ca regulă metodologică, conform căreia elementele clasei pot fi
acceptate ca adevărate. Mai departe, logica religiei presupune o
investigaţie asupra semnificaţiei şi justificării în discursul religios.
Semnificaţia nu poate fi obţinută prin metode indirecte, credinciosul
trebuind să recurgă la anumite mijloace directe, chiar dacă în acest fel
el nu poate elimina toate dificultăţile, în timp ce justificarea dogmei de
bază este insuficientă, chiar incompletă, cel puţin potrivit principalelor
teorii care au studiat problema.
II. 14
ACT RELIGIOS ŞI GÂNDIRE TEORETICO - ŞTIINŢIFICĂ
Claudiu BACIU
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
Pornind de la corelaţia fenomenologica dintre act şi conţinut,
respectiv obiectul său, lucrarea intenţionează să arate că dumnezeu nu
este dat pentru conştiinţa umană doar ca obiect al gândirii (aşa cum
este obiectul teoretic, în general), ci deopotrivă ca un conţinut al unui
act şi al unei atitudini speciale, în afara cărora conceptul de dumnezeu
îşi pierde propriu-zis orice semnificaţie.
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II. 15
ŞTIINŢĂ ŞI TEOLOGIE ORTODOXĂ
Cezar Jean ROŞU
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
Sase principii alcatuiesc – dupa parerea noastra – filosofia
realismului materialist, bazat pe imaginea galilean-newtoniana asupra
universului si pe dualismul cartezian : 1. principiul identitatii
(corpurilor) ; 2. principiul determinismului cauzal ; 3. principiul
obiectivitatii puternice ; 4. principiul separabilitatii ; 5. principiul
contradictiei ; 6. principiul localizabilitatii. Este important sa
intelegem faptul ca principiile acestea sunt de fapt postulate
metafizice. Ele sunt presupuneri legate de natura existentei, nu
concluzii la care s-a ajuns pe cale experimentala.
In lumina noilor teorii ale stiintei propunem o alta tabla a
principiilor:
1. principiul identitatii (undei) ; 2. principiul incertitudinii
(Heisenberg) ;
3. principiul conexiunii necesare (Noica) ; 4. principiul nonseparabilitatii ;
5. principiul contradictiei unilaterale (Noica) ; 6. principiul nonlocalizabilitatii. Tabla principiilor monismului fizic (materialist) se
deplaseaza astfel spre un idealism monist, acolo unde lucrarea logica si
teo-logica devin compatibile.
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II. 16
TEOLOGIE ŞI ANALIZĂ FILOSOFICĂ
Mihai D. VASILE
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
De-a lungul istoriei sale, teologia a utilizat cu rezultate
remarcabile analiza filosofică pentru a pune în ordinea raţiunii
tentativele fiinţei umane de a transforma timpul în eternitate, fie prin
forţe proprii, fie cu ajutorul transcendenţei. Exemplele sunt celebre.
Cea mai incitantă utilizare a analizai filosofice rămâne însă tentativa
teologiei liturgice de a face inteligibilă taina euharistiei, unde
pogorârea transcendenţei personale transformă, într-o clipă real
istorică, timpul în etrnitate.

II. 17
LEGILE FIZICII, EXPRESIE A IUBIRII LUI DUMNEZEU
Elena DULGHERU
Ing. dr., critic de film, si eseist, Colaborator Ziarul Lumina
Prezentul studiu pune în lumină semnificaţia spirituală a lumii
materiale şi a legilor fundamentale ale fizicii, pentru a justifica esenţa
religioasă a eticii ştiinţifice şi a arăta că “frumuseţea ştiinţei” provine
din originea ei divină. Spre deosebire de alte ştiinţe ale naturii (care
studiază paliere concrete din realitate), fizica se ocupă de fenomenele
cele mai generale ale universului material, oferind cea mai mare
posibilitate de conceptualizare şi, astfel, de apropiere de meta-fizică
(filozofie, teologie, ştiinţele spiritului). Legile fizicii sunt o proiecţie în
plan material a legilor spiritului. Studierea aprofundată a legilor naturii
conduce spre Legile lui Dumnezeu. Studierea aprofundată a Legilor lui
Dumnezeu conduce spre sfinţenie. Pentru înţelegerea profundă a
legilor naturii e nevoie de luminarea minţii în Duhul Sfânt, adică de
trăirea Legii lui Dumnezeu, de sfinţenie. Studierea în apostazie a
legilor naturii este un drum înfundat, ce duce spre haos epistemologic.
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Pe acesta îl construieşte, de trei secole, ştiinţa modernă.
II. 18
TAINA SPIRITUALĂ A BOTEZULUI ŞI ŞTIINŢA
Liviu ANDRONOVICI
Prof. dr. ing.
Evenimentul cel mai important pentru un credincios este
botezul (acordarea la Energiile Cristice). Elementul exterior şi vizibil
al botezului care are o importanţă mare este apa. „O rugăciune este un
remediu puternic”, spune Valeri Slezin, şeful Laboratorului de
Neuropsihofiziologie al Institutului de Cercetare şi Dezvoltare
Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg. Masaru Emoto susţine că:
„Apa are puterea magică de a da naştere tuturor lucrurilor şi de a
păstra informaţia”. Dr. F. Batmanghelidj, observă că:„atunci când
oamenii beau apă, multe dintre durerile corpului fizic dispar”. Dr.
Ralph Vornehm a spus ca "celulele corpului nostru nu se ating între
ele, pentru ca înoata în apă, la fel ca şi nervii".

47

II. 19
SPIRIT ŞI MATERIE ÎN LUMINA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE
Gheorghe PUFU
Pr. Conf. Univ. Dr. Universitatea Piteşti Facultatea de Teologie
Ortodoxă „ Sfânta Muceniţă Filoteea”
Elena Camelia PUFU
Prof. dr. Şcoala „ Liviu Rebreanu ” Mioveni
Lucrarea încearcă să realizeze o scurtă sinteză între Teologie şi
Filozofie, între ştiinţă şi credinţă accentuând legătura dintre SPIRIR ca
parte componentă a fiinţei umane şi MATERIE ca rezultat al creaţiei
împlinite de unicul Dumnezeu. Inimile celor doi, reprezentantul
teologiei şi cel al ştiinţei bat la un loc atunci când îşi dau mâna şi
realizează că spiritul şi materia sunt unite şi că spiritul este ireductibil
materiei.
Biserica, ca instituţie divino – umană, revarsă prin tainele sale
în viaţa omului nădejdea unei alte vieţi veşnice. Ea are la bază
Revelaţia descoperită pe cale naturală şi supranaturală, revelaţie pe
care o găsim în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
Ştiinţa, prin gândirea lăsată de Creator în fiinţa omului, caută
pe cale empirică să găsească cele mai sigure dovezi despre lumea
spirituală, despre lumea veşnică îmbinate foarte bine în fiinţa umană.
Spiritul şi materia le privim ca pe realităţi ale lumii în care ne
aflăm, urmând să determinăm mai îndeaproape adevărul acestei
afirmaţii. Luând cuvântul realitate în cel mai larg înţeles al său,
REALITATEA este tot ceea ce poate fi sesizat de conştiinţa noastră.
Astfel, avem o realitate fizică alături de una psihică, o realitate
spirituală alături de una materială. Adeseori aceste două forme ale
realităţii se întrepătrund, niciodată nu se confundă, din cauza naturii
lor diferite, urmând să le examinăm în calităţile şi aspectele lor
deosebite.
A vorbi despre două lumi, despre lumea spiritului şi lumea
materială înseamnă a face dovada că real este atât universul spiritual
cât şi cel material. Dar faptul afirmări realităţilor, al susţineri existenţei
lor obiective, presupune, de la început, argumentarea unei distincţii
dintre ele, care să nu poată fi în nici un fel înlăturată. Bunul simţ,
48

înainte de orice, va continua veşnic să vorbească despre suflet ca de o
entitate aşa cum se vorbeşte despre răsăritul sau apusul soarelui.
Sufletul este acel aspect din noi înşine care este specific naturii noastre
şi ne deosebeşte de toate celelalte fiinţe care au viaţă. E foarte firesc
astfel să ne întrebăm: în ce constă natura acestei conştiinţe care este în
noi, a acestui lucru aproape straniu care trăieşte în noi, distinct şi totuşi
în legătură intimă cu existenţa noastră materială? Afirmând realitatea
lumii spirituale afirmăm în acelaşi timp distincţia şi de lumea
materială.
Mai rămâne încă să ne întrebăm: avem posibilitatea să aflăm
abisul care ne conduce la constatarea obiectivă a acestei distincţii?
Real nu este numai universul material sau lumea ideilor noastre. Dacă
lumea spiritului există ca o realitate obiectivă, înseamnă că noi o
putem constata obiectiv.
În sensul cercetării distincţiei dintre realitatea spiritului şi cea a
materiei, va trebui să apelăm mai întâi la elementele ştiinţelor naturii.
În acest sens, vom apela la elementele ştiinţelor naturii de toate
felurile, pentru a le asculta cuvântul. Se ştie că aceste ştiinţe se vor
pronunţa competent în special asupra lumii materiale, dar datele lor nu
sunt străine nici de lumea spiritului sau a conştiinţei. În tot cazul,
asupra distincţiei de care se ocupă, ele se pot pronunţa, totuşi, într-un
fel oarecare. Ne referim în mod insistent la matematică şi la ştiinţele
care îşi croiesc metodele de lucru pe deducţie, adică pe anumite
raţionamente prin care ideile se aplică la obiectele lumii materiale.
Desigur, vom aduce în discuţie şi aportul altor discipline ale spiritului,
estetica, morala, etc., demersul meditativ pe care-l face omul
introducându-se către sine în vederea descoperirii şi aprecierii fiinţei
sale proprii fiind, indiscutabil, de mare însemnătate.
În cele din urmă, toate acele date vor fi confruntate cu
principiile teologice creştine, pe elementele căreia se întemeiază
întreaga noastră cercetare, căci în lumina acestora vom putea face o
sinteză.
Nici ştiinţa şi nici filozofia singure nu vor putea emite judecăţi
de valoare într-un domeniu cum este acela al realităţii ultime,
transcendente, care este Dumnezeu. În spatele acestor două lumi, a
spiritului şi a materiei, există fiinţa Absolută, mereu şi pretutindeni
prezentă, sursă din care provin toate şi în care se înscriu toate.
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III. 1
ŞTIINŢĂ, RELIGIE ŞI SOCIETATE
Gheorghe IONAŞCU
Membru Corespondent AOSR
Conf. dr. Arhitect, Univ. Spiru Haret
Societatea umană experimentează democraţia, incapabilă să
asigure selecţia naturală a valorilor. Majoritatea se instalează
democratic la putere. Puterea turmei determină coagularea
mediocrităţii şi izolarea elitelor. Ştiinţa nu ne ajută să ne stabilim un
sistem universal de valori morale. Religia este un sitem de valori
morale, dar este oare singurul ? Ce este mai bun: un sistem de valori
morale bazate pe responsabilitate umană sau un sistem de valori
morale bazate pe supunerea faţă de o autoritate? Omul de ştiinţă
sfarşeşte prin credinţă iar credinciosul începe cu ea. Credinţa şi
raţiunea sunt cele două aripi ale spiritului uman, în zborul său către
adevăr. Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este oarbă.
( ...)
III. 2
LUCIAN BLAGA ŞI MIRCEA ELIADE
DESPRE FILOSOFIA RELIGIEI
Victor Mihai BOTEZ
Membru Asociat AOSR
Dr, Ziarist
Mircea Eliade despre Sacru şi Centru. Sunt concepte
fundamentale în filosofia religiilor la care, savantul român consideră
că a adus contribuţii creatoare sacrului, precum „camuflajul” sacrului
în profan sau situarea Centrului în conştiinţa individului uman, în
trăirea experienţei Sale religioase.

III. 3
SENSURI TEOLOGALE
ÎN POEZIA DE TINEREŢE A LUI MIHAI EMINESCU
Nicolae GEORGESCU
Membru Asociat AOSR
Prof. dr,. Decan Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii
Publice,
Univ. Spiru Haret
III. 4
FRAGMENTARISMUL CIORANIAN
ŞI
STRUCTURA REPREZENTĂRILOR GNOSTICE
Viorel CERNICA
Dr. Filosof, Conf. univ. Univ. din Bucureşti
Stilistica cioraniană pare a ţine doar de o alegere a autorului,
de o judecată de „eficienţă" privind exprimarea gândurilor, asumată,
de altfel, de autor, în unele interviuri şi „convorbiri" ale sale. Se ştie
însă că Cioran avea o bună cunoaştere a misticismului - pe care 1-a
cercetat sistematic, într-o vreme - şi că a folosit un timp destul de lung
pentru cercetarea gnozei. Din această ultimă experienţă ar fi ieşit
lucrarea lui din 1969, Le Mauvais demiurge. Textul de faţă îşi propune
să scoată la iveală, într-o simplă schiţa de interpretare a filosofiei lui
Cioran, analogia dintre structura fragmentului cioranian şi alcătuirea
reprezentărilor (simbolice ale) gnosticismului. Perspectiva de lucru
este fenomenologică.

III. 5
”RUGĂCIUNE ÎN VÂNT”–
CONSIDERAŢIII DESPRE RELIGIE LA EMIL CIORAN
Henrieta Anişoara ŞERBAN
Membru Asociat AOSR
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
Studiul porneşte de la elementele filosofice de filosofie a
religiei care se pot identifica în ”rugăciune în vânt” intitulată astfel de
însuşi Emil Cioran. În această rugăciune fiinţa sa filosofică adoptă o
perspectivă auto-critică şi se îndepărtează de ură pentru a-şi regăsi
drumul, pentru a regăsi soarele, într-o întreprindere care este
deopotrivă filosofică şi religioasă. Lumea sa poate începe doar atunci,
după ce ceşurile urii şi lipsei de credinţă au părăsit gândul, liber pentru
”stele” şi ”soare”. Oamenii nu pot trăi numai pentru a evita moartea.
Cu această observaţie Emil Cioran îşi deschide propriul drum spre
religie. În această călătorie prima oprire poate fi distrugerea şi
suferinţa, dar următoarea poate fi transfigurarea şi dragostea.
Interpretările selectate în studiu evidenţiază aceste elemente
particulare de filosofie a religiei la Emil Cioran.
III. 6
ŞTIINŢA SI CREDINŢA LA DIMITRIE CANTEMIR
Mihai POPA
Dr. Filosof,CS III, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. RădulescuMotru"
Creaţia culturală, chiar dacă nu este exprimată în termenii
iluminismului, care-şi va face debutul în acelaşi secol în care Cantemir
îşi elabora principalele opere ştiinţifice (Hronicul, Descriptio
Moldaviae, Istoria Imperiului otoman), încrederea că omul poate să
intervină în istorie şi să-i cunoască, în aceleaşi timp, principiile de
evoluţie, constituie elementele care-l deosebesc de antecesori şi pe
care le exprimă într-un mod mai elocvent. Argumentele sale sunt,
totuşi, principiile dogmei, dar faptul că, prin credinţă, prin har

dumnezeiesc, omul se poate bucura în această lume de roadele
iniţiativei personale, că microcomosul şi macrocosmosul conlucrează
la aceeaşi operă divină, oferă omului şansa iniţiativei în lume.
Raţionalitatea transpare printre faldurile sacrosanctei ştiinţe, omul este
o
fiinţă
raţională
şi etică, alege să se împotrivească lumii şi chiar să o re-creeze potrivit
spiritului său nemuritor.
III. 7
RECESIVITATE ŞI RELEIGIE LA MIRCEA FLORIAN
Doina Rizea GEORGESCU
Avocat, editor, drd. Inst.de Filosofie şi Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru”
III. 8
RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ ÎN « EONUL DOGMATIC »
Şerban NICOLAU
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
In « Eonul dogmatic », miezul teoriei cunoasterii in sistemul
lui Lucian Blaga, este studiata relatia dintre stiinta si religie din
perspective unor structuri logice proprii gandirii teologice, in speranta
de a putea fi cu folos utilizate in stiinta si filosofie . Teoria cunosterii
este o doctrina ca oricare alta, spunea filosoful roman, iar in aceasta
calitate nu se poate dispensa de anumite metode, ea insasi fiind silita
sa se hotarasca pentru anumite tipuri de metode. Diagnoza diferentiala,
prin care autorul analizeaza dupa o metoda cvasi-fenomenologica
structura gandirii dogmatice, incercand sa desprinda structurile cu
valoare logica universala, face obiectul acestei prime lucrari din teoria
cunoasterii. Consideram ca aceasta reprezinta o parte originala si
fecunda metodologic a sistemului blagian, prin care sunt depistate in
stiinta de ultima ora structuri de gandire proprii gandirii teologice prin
care aceste trei forme de cunoastere, stiinta, religia si filosofia, se

dovedesc a fi unite sub specia omenasca dar si divin revelata.
III. 11
NEUROTEOLOGIA –
ULTIMA HERMENEUTICĂ A EXPERIENŢEI RELIGIOASE
Gabriela PETRESCU
Dr. Filosof, Inst. de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru"
In « Eonul dogmatic », miezul teoriei cunoasterii in sistemul
lui Lucian Blaga, este studiata relatia dintre stiinta si religie din
perspective unor structuri logice proprii gandirii teologice, in speranta
de a putea fi cu folos utilizate in stiinta si filosofie . Teoria cunosterii
este o doctrina ca oricare alta, spunea filosoful roman, iar in aceasta
calitate nu se poate dispensa de anumite metode, ea insasi fiind silita
sa se hotarasca pentru anumite tipuri de metode. Diagnoza diferentiala,
prin care autorul analizeaza dupa o metoda cvasi-fenomenologica
structura gandirii dogmatice, incercand sa desprinda structurile cu
valoare logica universala, face obiectul acestei prime lucrari din teoria
cunoasterii. Consideram ca aceasta reprezinta o parte originala si
fecunda metodologic a sistemului blagian, prin care sunt depistate in
stiinta de ultima ora structuri de gandire proprii gandirii teologice prin
care aceste trei forme de cunoastere, stiinta, religia si filosofia, se
dovedesc a fi unite sub specia omenasca dar si divin revelata.
III. 12
LIBERTATE PRIN CREDINŢĂ - PĂRINTELE IUSTIN PÂRVU
ŞI MORALA UNEI VIEŢI CÂŞTIGATE
Adrian ALUI GHEORGHE
Dr. Filosof
Povestea unie personalităţi care a depăşit cu demnitate
"pustiul" comunist, care e un reper al Bisericii Ortodoxe Române.

