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Testul
celor 4 cai

Din lucrurile pe care le gîndim, 
spunem sau facem :

1. Este acesta adevărul ?

2. Este corect pentru toți cei 
implicați?

3. Va intări și stimula atît 
prietenia cît și bunăvoința?

4. Va fi benefic pentru toți cei 
implicați?

Va fi benefic pentru toți cei 
implicați?



Ludwig van 
Beethoven

Uvertura
“Egmont” 

Subiectul muzicii și al narațiunii
dramatice este viața și eroismul unui

nobil din secolul al XVI-lea – Lamoral –
conte de Egomont – din Țările de Jos. 

A fost compus în timpul războaielor
napoleoniene.

În muzica pentru Egmont, Beethoven 
și-a exprimat propriile preocupări

politice prin exaltarea sacrificiului eroic
al unui om condamnat la moarte

pentru că a luat o poziție curajoasă
împotriva opresiunii.

https://wikicro.icu/wiki/Lamoral,_Count_of_Egmont
https://wikicro.icu/wiki/Lamoral,_Count_of_Egmont




Pacea
Pacea este un concept de 
prietenie și armonie în societate
în absențaostilității și violenței. Într-
un sens social, pacea este folosită
în mod obișnuit pentru a însemna
lipsa conflictelor (cum ar fi războiul) 
și libertatea de teama de violență
între indivizi sau grupuri. De-a 
lungul istoriei, liderii au 
folosit întărirea
păcii șidiplomație pentru a stabili
un tip de reținere comportamentală
care a dus la stabilirea păcii
regionale sau la creșterea
economică prin diferite forme de 
acorduri sau tratate de pace. O 
astfel de reținere comportamentală
a dus adesea la reducerea
conflictului, o mare interactivitate
economică și, în consecință, o 
prosperitate substanțială.

Războiul
Războiul este un
conflict armat intens între state
Guverne sau grupuri
paramilitare, cum ar fi
mercenari, insurgenți și miliții.
În general, se caracterizează
prin violență extremă,
agresiune, distrugere și
mortalitate, folosind forțe
militare regulate sau
neregulate. Războiul se referă
la activitățile și caracteristicile
comune ale tipurilor de război
sau ale războaielor în general.
Războiul total este un război
care nu este limitat la ținte
militare pur legitime și poate
duce la suferințe și victime
masive civile sau alte
necombatanți.



De ce?



Războiul este definit ca un conflict activ în care au pierit peste 1.000 de vieți.
Din ultimii 3.400 de ani, omenirea au fost în deplină pace doar 268 de ani, sau doar 8% din istoria înregistrată.
Cel puțin 180 de milioane de oameni au fost uciși în războaie în secolul al XX-lea.
Estimările pentru numărul total de uciși în războaie de-a lungul întregii istorii omenești depășesc 1 miliard.
Forțele armate combinate ale lumii au 27.671.000 de oameni

603 războaie au avut loc între 1900 – 1944 (14 războaie pe an)
342 de războaie au avut loc între 1945 – 1989 (7,7 pe an)
78 de războaie au avut loc între 1990 – 2021 (2,5 pe an)
1023 de războaie au avut loc în secolul al XX-lea! (https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_wars)



Azi
21

Aproximativ 80% din 
conflictele actuale ale lumii
sunt concentrate în Asia și
Africa

Cele mai relevante forme 
de conflict astăzi sunt 

războaiele civile și 
disputele teritoriale

În preajma alegerilor
intermediare din Mexic, 89 
de politicieni au fost uciși în
timpul perioadei de campanie
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Opt cauze principale ale războiului:
• Câștig economic
• Câștig teritorial
• Religie
• Naţionalism
• Răzbunare
• Război civil
• Razboi revolutionar
• Războiul defensiv



Omenirea trebuie să pună capăt războiului
înainte ca acesta să pună capăt omenirii



Suntem pregat it i  sa ne 
imaginam PACEA?

Ce a i  facut recent ca 
sa ne putem imagina 

PACEA?

Q



Piramida 
Păcii 

Rotary

Pacea începe cu noi!



276 cluburi
5760 membrii

• Doua țări
• 148 Cluburi Rotary cu 3623 members
• 59 Cluburi Rotaract cu 937 members
• 60 Cluburi Interact cu 1050 members
• 9 Cluburi Rotakids cu 150 Members 



INTILNIRI ROTARY PENTRU 
PACE

• Intilniri de club 
• Conferinte districtuale

• Conventii mondiale

Dar 1,3 milioane?



Fii schimbarea pe care dorești să 
o vezi in lume !

peace

pacea

PEACE

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18Mj21YrSAhXEOhoKHaVqCzgQjRwIBw&url=https://quotefancy.com/quote/22/Mahatma-Gandhi-Be-the-change-that-you-wish-to-see-in-the-world&psig=AFQjCNE-Yjn_3-l7PNV5KY_8BT5RHhKUMQ&ust=1486992782613024


Ce a i  
facut  

recent  
ca  sa  

ne  
putem 

imag ina  
PACEA?

Suntem pregat i t i  sa  ne  
imag inam PACEA?

MULTUMESC!
THANK YOU!

S t r .  A r m i n d e n u l u i 6 ,  S e c t o r  1 ,  
B u c u r e s t i

+ 4 0  7 2 2  3 1 1  6 2 2
w w w . t r a n s f o r m a t i v . e u


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	MULTUMESC!�THANK YOU!

