
Contribuții pentru demnitatea umană

27 - 31 iulie 2022
Conferință la Goetheanum, Elveția

ALMA HUMANA!

Cu mare bucurie vă invităm la cel de/al 
doilea congres Alma Humana! organizat 
de Societățile Antroposofice naționale 
din regiunile latino-romane. Tema cen-
trală din acest an va fi demnitatea uma-
nă.

Demnitatea umană este considerată în 
prezent o calitate de mare valoare, deși, 
în mod paradoxal, este încălcată, dis-
prețuită și uitată în mod repetat.

Ce este demnitatea umană? Unde și cum 
este uitată, neînțeleasă și încălcată? Cum 
pot contribui comunitățile umane la cul-
tivarea demnității umane, chiar și atun-
ci când circumstanțele exterioare o fac 
foarte dificilă? Care sunt circumstanțele 
și sarcinile concrete și specifice ale 
diferitelor popoare romanice cu privire 
la contribuțiile aduse demnității umane, 
inclusiv în privința drepturilor femeilor, 
copiilor, persoanelor în vârstă, dreptului 
la educație, accesul la îngrijire medicală, 
la o alimentație sănătoasă, posibilitățile 
de muncă, și multe alte aspecte? 

Antroposofia oferă posibilitatea de a 
recunoaște demnitatea umană ca o ex-
presie a esenței spirituale umane și cu 
ajutorul acesteia putem găsi modalități 
de a ne asuma responsabilitatea pent-
ru a găsi forme concrete de existență a 

demnității umane și a  realizării acesteia.

Contribuțiile din cadrul simpozionului 
vor crea posibilitatea unui dialog între 
reprezentanți ai organizațiilor publice 
pentru drepturile omului și reprezentanți 
ai instituțiilor și contextelor de muncă 
antroposofice. Spectacole artistice vor fi 
oferite de grupuri și artiști din diferitele 
regiuni lingvistice.

Vor fi oferite traduceri simultane pent-
ru următoarele limbi: spaniolă, italiană, 
franceză, portugheză, engleză și ger-
mană.

Pentru persoanele care vin din țări în-
depărtate și cu resurse limitate, există 
posibilitatea de a primi sprijin financiar 
pentru acoperirea cheltuielilor de călăto-
rie. Pentru a solicita sprijin, vă rugăm să 
luați legătura cu Secțiunea Antroposo-
fică Generală: allgemeinesektion@goet-
heanum.ch

Ne bucurăm să vă întâmpinăm la Goet-
heanum!

Din partea grupului de organizare, Con-
stanza Kaliks, Clara Steinemann și René 
Becker

Goetheanum
Allgemeine Anthroposophische Sektion
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Traducere
Contribuțiile vor avea loc în spaniolă, engleză, franceză și 
portugheză și vor fi traduse simultan în toate limbile oficiale 
ale conferinței: ES/DE/EN/EN/FR/IT/PT. Atelierele de lucru 
vor fi disponibile în toate limbile congresului.

PROGRAM



 

Grupuri de lucru
1. René Becker
Demnitatea animalului, oglindă a demnității umane (FR/
DE) 

2. Tomasso D’Angelis
Despre Cina cea de Taină de Leonardo DaVinci (IT)

3. Praxède Dahan & Magali Bourcart
Cum să promovăm demnitatea umană în toate contextele 
vieții? Cum să răspundem la situațiile de vulnerabilitate? 
(FR)

4. Marc Desaules 
Banii ca mijloc prin excelență de a onora demnitatea 
celorlalți (FR/EN/DE)

5. Paula Edelstein
Să învățăm să ne recunoaștem unii pe alții în pluralitate: 
pentru o călătorie comună și interculturală în abordarea 
conflictelor și a înțelegerii sociale (ES)

6. Valentin Fernandez
Demnitatea umană în lumea tehnologiei (ES)

7. Florencio Herrero
 Demnitatea umană și mâna. Mâna, cel mai frumos simbol 
al libertății umane (ES)

8. Christian Lazarescu
Trezirea comunității (RO/FR/DE)

9. Joao Pedro Lima de Guimaraes Vargas & 
Regina Wrasse  
Estetica oprimaților și Teatrul oprimaților (PT)

10. Joan Melé
Congresul de Crăciun, o cale spre demnitatea umană (ES)

11. Fátima Mourinha
Cântând împreună (PT)

12. Nicolas Prestifilippo
“..trăiești în extremitățile tale” – atelier de euritmie (ES)

13. Clara Steinemann
Demnitatea femeilor (ES)

14. Paulo Roberto Vicente & Susanne Rotermund
Munca manuală a formelor ancestrale (PT/EN/DE)

15. Fritz Wessling
Spațiul sufletesc și spațiul arhitectural  (ES/PT)

Lecții de clasă esoterică
Clara Steinemann (ES) 
Vlad Popa (RO)
Fritz Wessling (PT)
Bart Vanmechelen (DE/EN)
René Beckuer (FR)
Stefano Gasperi (IT)

Conversație introductivă des-
pre Școala de Știință Spirituală
Constanza Kaliks (ES/PT/DE/ENG)

Forumul proiectului
Participanții sunt invitați să își prezinte proiectele și orga-
nizațiile legate de demnitatea umană. Pentru a oferi o con-
tribuție, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa:
 allgemeinesektion@goetheanum.ch

Grupuri de lucru

Înregistrarea
Înscrierea se face prin intermediul site-ului Goetheanum:
https://www.goetheanum.org/en/alma-humana-2022

Prețurile biletelor
Țări cu monedă forte (UE/SUA/CAN): 
Suport: 380.- / Normal: 240.- / Redus: 80

Țări cu monede slabe (America Latină/Africa/Româ-
nia/alte):
Suport: 240.- / Normal: 100.- / Reducere: 50

Mesele pentru întreaga conferință pot fi achiziționate 
la prețul de 140.- CHF (include 4 cine, 3 prânzuri și 4 
pauze de cafea). Micul dejun poate fi adăugat la un 
cost suplimentar de 15 CHF pe zi.
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