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“Sob a égide de Athena, soberana maior e primeira, eu, profissional do pensamento, juro cumprir, segundo minhas
forças e capacidades, a promessa de jamais desrespeitar a herança sagrada da dourada Grécia, berço do Ocidente,
da Filosofia e da ciência : deixar os Deuses no umbral da porta.

Juro defender essa herança, que ao fazer Escola forjou tudo o que somos. Sem devaneios, misticismos, delírios e
crendices.

Juro solenemente, para explicar ou discutir a Natureza – e tudo o que a ela se refere –, renunciar a todo e
qualquer elemento estranho a ela.

Prometo jamais conceber a hipótese de que a vida possa ser regida por uma hipótese (um deus, ou deuses).

Obrigo a mim mesmo a não aceitar explicações que não sejam racionais ou razoáveis.

Comprometo-me a sempre exigir uma prova (nas ciências exatas) ou uma demonstração logicamente necessária
(nas ciências humanas).

Garanto não permitir que convicções ou interrogações de foro íntimo venham a influenciar a qualidade de meu
trabalho e conclusões.
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Assevero meu comprometimento a protestar contra todo e qualquer pregador de respostas revestidas de mistério,
ou baseadas em postulados e dogmas.

Vocifero e vociferarei contra aquele que blasfemar contra a simplicidade do pensamento laico.

Clamo e clamarei contra os inimigos do bom-senso, como os defensores de doutrinas.

Insurjo-me, e assim o farei sempre, contra os que pretenderem que o subjetivo prevaleça sobre o objetivo.

Afianço minha determinação de compartilhar com o maior número possível de pessoas a importância da postura
altiva diante da tentação da explicação fácil e simplista.

Assevero manter sempre um olhar carinhoso e a mão estendida com delicadeza a todo aquele que tiver a
coragem e a determinação de cruzar o umbral do pensamento racional e laico.

Prometo guiá-lo desinteressada mas firmemente pelas sendas encantadas do pensamento.

Declaro que defenderei sempre a Razão, acima e antes de tudo, face a todas as especulações.
Como norma, critério e princípio.”


