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Ciência Ontopsicológica
O conhecimento ontopsicológico hoje está difundido em diversas partes do mundo. No
Brasil (no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, na Faculdade
Antonio Meneghetti nos cursos de Graduação, nos Cursos de Pós-Graduação, nas atividades de
pesquisa e extensão e no Bacharelado em Ontopsicologia); na Rússia, em São Petersburgo na
Universidade Estatal de São Petersburgo (no Curso de Especialização em Ontopsicologia, na
Cátedra de Ontopsicologia), e ainda em Moscou, Ecaterimburgo, e nos Centros Ecobiológicos de
Formação construídos por Antonio Meneghetti também na Rússia (Bernia, Niotan, Diostan); na
Ucrânia, no Centro Ecobiológico Vitolga (próximo à capital Kiev), e em atividades de estudo na
Faculdade de Dnepropetrovski (na área de economia); na Letônia, no Centro Ecobiológico Lizari
(próximo à capital Riga); na Itália, em Roma, em atividades de estudo na Università Degli Studi
di Roma “La Sapienza”, e em Lizori (na Úmbria) e Marudo (próximo à Milão).
A Ontopsicologia analisa o valor positivo e criativo presente em cada ser humano. Ela é o
estudo da lógica do homem real, sadio, responsável e artífice positivo de bem estar e socialidade.
A Ontopsicologia afirma a filosofia humanista da vida, que compreende a saúde psíquica,
a tensão ao aperfeiçoamento, ao êxito, assim como os valores existenciais, o potencial natural do
homem e o seu grande futuro.
A Ontopsicologia é a ciência que fez descobertas simples sobre como se opera o
conhecimento com reversibilidade, inaugurando um novo paradigma em prol do
desenvolvimento de uma ciência autenticamente humana.
“Ontopsicologia é ciência epistêmica com critério interdisciplinar que afronta o problema
crítico do conhecimento e da causalidade física. Sendo conhecimento ontológico,
a Ontopsicologia pode ser aplicada em diversos setores do saber humano” (Meneghetti,
Ontologia da Percepção, 2015, p. 22). “A Ontopsicologia é uma ciência fundamental que
investiga e compreende o nexo ontológico, seja ele do fenômeno seja do processo” (ibid., p. 23).
A diferença entre a Ontopsicologia e todas as demais ciências e áreas de conhecimento “é
que a ciência ontopsicológica examina dentro da coisa, ou seja, busca sempre as coisas como
são, não como foram ensinadas ou aprendidas” (Meneghetti, Do Humanismo Histórico ao
Humanismo Perene 2014, p. 113).
A Ontopsicologia possui um objeto de estudo, um método de pesquisa e fins específicos
que a caracterizam como ciência distinta das outras, mas ao mesmo tempo interdisciplinar.
Distinta porque usa objeto de estudo e instrumentos de exclusiva descoberta científica do
Acadêmico Professor Antonio Meneghetti e da Escola Ontopsicológica. Ontopsicologia é a
ontologia aplicada no projeto humano com racionalidade científica.
Uma ciência interdisciplinar cujo curso estimula e desafia constantemente o aluno em
campos que vão da filosofia às teorias do conhecimento, do conhecimento do ser humano
(pessoa) à física quântica, da crise das ciências aos desafios da economia contemporânea,
desenvolvendo instrumentos de análise e intervenção para o exercício crítico do conhecimento
científico.
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