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Fără a asocia subiectul cu dificile și nu foarte necesare meditații 

cultural-istorice, propunem câteva teme de reflecție simple și, 

poate, neașteptate. 

Filosofia nu e în esența sa sinonimă cu vreo instituție sau cu o 

singură interpretare a sa, oricât de validată social ar putea să fie 

aceasta. Prin urmare, nu este în mod necesar sinonimă cu o 

profesie și nici cu un grad academic, ci mai degrabă este o formă 

a condiției umane. Numele de filosofie înseamnă dragoste de 

înțelepciune, iar dragostea reprezintă întotdeauna o stare intimă, 

lăuntrică, o anumită formă de a da și de a ocroti viața… Prin 

urmare, filosoful este cel îndrăgostit de înțelepciune, cel care 

simte nevoia de a da viață înțelepciunii sau, altfel spus, cel însetat 

de cunoaștere, pe care dorește s-o aplice în practica propriei vieți 

(gr. philo-sophos). 

Înțelepciunea se referă la armonie, la măsura justă. Filosoful este 

cel care încearcă să aplice măsura justă, să se armonizeze cu 

propria sa natură umană și cu rolul care-i revine în istorie și în 

viața cosmică. Pe scurt, este cel care încearcă să cunoască marile 

legi ale firii aflate la temelia tuturor fenomenelor vieții și să 

trăiască în acord cu ele. 

Filosoful caută mereu frumosul, binele și unirea. 

Filosoful e iubitor de adevăr și respinge minciuna sub toate 

formele ei. 

Filosoful este o fire optimistă, luminoasă și liberă. Nu e dominat 

de circumstanțe, ci mai degrabă trăiește în acord cu dictatul 

propriei conștiințe raționale. Este mereu vertical și egal cu sine 

însuși. 

De ce avem nevoie de filosofie? 
Prof. Ivo Ivanovici 

Este modest și nu pretinde niciodată mai mult decât merită. 

Este fericit mai presus de alternanța stărilor emoționale și, fiind statornic și ferm întemeiat pe principii universale, 

este omul pe care te poți baza și a cărui acțiune este utilă pentru toți cei din jurul lui. 

Cât de multe beneficii aduce filosofia!  

Descoperiți mai multe la www.noua-acropola.ro 



Este necesar să recuperăm conceptul de Filosofie 

ca Dragoste de Înțelepciune și, prin urmare, ca 

Dragoste pentru Viață. 

Știm că în lumea noastră se împletesc multe 

circumstanțe dureroase, atât de dureroase, încât 

mulți oameni ajung să spună că viața nu are nici o 

valoare sau că, pentru a evita alte nenorociri, nu le 

mai rămâne nici o altă opțiune decât să-și pună 

capăt zilelor. 

Nu ne propunem să discutăm dacă merită sau nu să 

aducem copii pe lume – este o lege inevitabilă a 

vieții; nici nu ne revine rolul de a emite păreri 

despre avort, despre sinucidere sau despre decizia 

voluntară de a pune capăt unei boli incurabile prin 

întreruperea tratamentelor paliative…, nici despre 

multe alte probleme similare care depind de 

legislatori și de juriști, în măsura în care aceștia 

reușesc să se pună de acord. 

Ceea ce dorim să subliniem este faptul că se uită că 

ființa umană are nevoie în viață de ceva în plus pe 

lângă hrană, îmbrăcăminte, igienă – pe scurt, pe 

lângă bunurile materiale. Dacă ne-am lua cu toții 

un angajament serios față de realitatea critică în 

care trăim, dacă am putea să ne lipsim în egală 

măsură, cu toții, de lucrurile inutile, cu siguranță 

am reuși să obținem ceea ce îi este necesar fiecărei 

persoane din oricare colț al lumii, începând cu o 

educație corespunzătoare. 

Însă, pentru a ajunge la o astfel de atitudine, este 

nevoie să ne eliberăm de egoism. 

Iar pentru a elimina egoismul trebuie să adăugăm 

puțină Filosofie vieții noastre. 

Nu este absolut necesar să recapitulăm istoria 

filosofiei – deși n-ar fi nici de prisos – ci să 

recucerim sensul profund al acestei științe și arte de 

a ști cum să trăim. 

Filosofia ne ajută să înțelegem. Cine înțelege poate să caute apoi soluții. 

Filosofia nu este un articol „abstract”, de valoare 

redusă și fără vreo aplicabilitate practică. 

Dimpotrivă, ea dă sens existenței, oferă o rațiune 

lucrurilor și conturează obiective clare, pe care ne 

putem angaja să le urmărim. Astfel se naște 

Dragostea pentru Viață. 

Este posibil ca multe drumuri să fie blocate. Este 

posibil ca omul să fie nevoit să îndure zilnic 

nedreptăți, să se miște în medii lipsite de sens, să se 

simtă neputincios în fața unor situații aparent fără 

ieșire. Însă Filosofia ne ajută să înțelegem. Iar cine 

înțelege poate să caute apoi soluții. Nu este potrivit 

să propunem sisteme care nu ajung la cauza 

profundă și reală a lucrurilor. La rădăcina 

problemei se găsește și soluția ei. În cel care 

înțelege cauza răului sălășluiește și soluția pentru 

recâștigarea binelui. Mai presus de orice stă 

redobândirea curajului și a dragostei pentru viață. 

Unii vor spune poate că nu poți face mare lucru de 

unul singur și că eforturile personale se pierd în 

noianul de greutăți care ne sufocă. 

Dar e o temere falsă. Nici o acțiune, cât de mică 

sau de simplă ar fi, nu se pierde. Laolaltă, toate 

acțiunile realizate cu voință bună și cu eficiență pot 

conduce către înălțarea unor piramide, grăunte cu 

grăunte, piatră cu piatră. Trebuie doar să îndrăznim 

să facem primul pas. 

Ne aflăm în această lume, ceea ce înseamnă că 

avem o misiune de îndeplinit în această lume. Ea 

trebuie realizată cu Înțelepciune, Dragoste și 

Inteligență. Viitorul va arăta cât de importante sunt 

aceste acțiuni. Nouă ne revine ceea ce ține de aici 

și acum. Se cuvine să folosim cel mai bun 

instrument pe care îl deținem, viața însăși, și s-o 

folosim în așa fel încât toți să ne simțim mai utili, 

mai nobili, mai buni și mai umani.  

FILOSOFIA ȘI SENSUL VIEȚII 
Președinte internațional 

Delia Steinberg Guzmán 



Noua Acropolă 
Carte de vizită 

ȘCOALA DE FILOSOFIE ÎN MANIERĂ CLASICĂ 

Școala noastră de Filosofie în manieră clasică reprezintă 

nucleul tuturor activităților Noii Acropole, o cale de acces 

la cunoaștere și la realizarea individuală și colectivă. 

Ne simțim continuatori ai înțelepților care au pus în 

mișcare Școlile de Filosofie în cadrul cărora, de-a lungul 

istoriei, s-au elaborat noi modele de reînnoire și soluții 

pentru provocările fiecărei epoci. 

Școala de Filosofie a Noii Acropole desfășoară un 

program de studii comun pentru toate țările, structurat pe 

niveluri succesive. Participarea la programul de studii este 

o condiție pentru înscrierea ca membru în Noua Acropolă. 

Programul de studii 

Cursul de Introducere în Filosofia Orientului și a 

Occidentului (vezi temele detaliate pe pagina 7) 

Cursuri avansate 

Psihologie. Ansamblu de cunoștințe și exerciții care fac 

posibilă amplificarea conștiinței, printr-o exersare a 

imaginației și a memoriei cu scopul de a ne dezvolta 

intelectul și de a învăța să ne controlăm emoțiile cu 

ajutorul sentimentelor superioare. Psihologia reprezintă 

cheia dictonului „Cunoaște-te pe tine însuți”, un drum 

menit să ducă la o psiho-sinteză. 

Înțelepciunea Orientului și a Occidentului (două 

niveluri de studiu). Compendiu de teme care gravitează 

în jurul Universului, a vieții și a ființei umane, abordate 

din perspectiva tradițiilor înțelepciunii orientale și 

occidentale și a implicațiilor acestora asupra postulatelor 

științifice actuale. 

Simbolismul civilizațiilor. Studiul și analiza comparată a 

miturilor și simbolurilor religiilor și civilizațiilor. 

Filosofia aplicată și Etică. Trecerea în revistă a 

principalelor Școli de Morală din Orient și din Occident. 

Sociopolitica. O abordare filosofică a soluțiilor care pot 

duce la îmbunătățirea societății. 

Oratorie (două niveluri). Recuperarea artei cuvântului, 

eficiența în exprimarea orală. 

Istoria Filosofiei (patru niveluri). Studiul aprofundat 

al propunerilor Filosofiei manifestate de-a lungul 

timpului; analiza contextului istoric și a influenței 

acestora. 

Istoria religiilor. Studiul comparat al mesajelor 

teologice ale religiilor, care au elevat de fiecare dată 

conștiința Umanității. 

Antropogeneză. Studiul concepțiilor despre ființa 

umană și evoluția acesteia. 

Cosmogeneză. Studiul concepțiilor despre originea 

universului și evoluția sa. 

Astrologie. Studiul conceptului de univers ca sistem de 

ființe vii care interacționează, idee reflectată în teoria 

modernă GAIA. 

Filosofia Științei. Studiul fundamentelor filosofice ale 

științei și studiul epistemologiei ca bază a oricărei 

metode științifice. 

Estetică metafizică. Studiul proceselor care 

conturează drumul spre frumusețe. 

Noua Acropolă se întemeiază 

pe trei principii fundamentale: 

1. Promovarea unui Ideal de fraternitate internațională, 

bazată pe respectarea demnității umane, 

mai presus de diferențe de rasă 

sau sex, culturale, religioase, sociale etc. 

 

2. Cultivarea dragostei pentru Înțelepciune 

prin studiul comparat al filosofiilor, religiilor, 

științelor și artelor, pentru a promova cunoașterea 

ființei umane, a legilor Naturii și a Universului. 

 

3. Dezvoltarea celor mai bune aspecte ale potențialului 

uman, favorizând realizarea ființei umane ca individ și 

integrarea sa în societate și în natură, ca element activ 

și conștient ce poate îmbunătăți lumea. 



Activități de voluntariat 

Acțiune socio-umanitară la Școala pentru copii cu deficiențe de auz nr. 1 din București 

La începutul lunii noiembrie 2014, șase membri ai Noii Acropole din 

București au participat la o acțiune cu copiii cu deficiențe de auz de la Școala 

specială nr. 1 din cartierul Dămăroaia. 

Cei 15 copii și tineri prezenți au avut ocazia de a exersa tehnica picturii pe 

sticlă, pe care au reprodus desene cu personaje 

îndrăgite din desenele animate. Lucrările lor au fost 

realizate cu atenție și interes, în final ieșind din 

mâinile talentaților artizani mici tablouri în care s-

au îmbinat creativitatea și bucuria de a picta cu culorile speciale. Au fost două 

ore petrecute în mod plăcut și interesant, atât din partea copiilor, cât și a 

noastră, a voluntarilor. 

Acțiune socio-umanitară la Școala din Dor Mărunt, județul Călărași 

În preajma Sărbătorilor de iarnă din 2014, am încercat să aducem copiilor și familiilor nevoiașe din 

localitatea Dor Mărunt puțin optimism, căldură sufletească și ajutoare constând în haine, alimente, jucării 

și rechizite pentru copii. Și de această dată, donațiile au fost generoase, astfel încât am ajuns cu brațele (și 

mașinile) încărcate de daruri. Ne-au întâmpinat copiii de la școală, care, alături de directoarea instituției, o 

persoană inimoasă și plină de viață, ne-au cântat colinde și ne-au servit cu prăjituri de casă. Noi i-am 

învățat pe cei mici să realizeze decorațiuni pentru pomul de iarnă din hârtie și din paste făinoase, iar 

imaginația și creativitatea lor s-au dovedit din nou impresionante. La final, copiii și familiile lor s-au 

bucurat de daruri și ne-au mulțumit, ca de fiecare dată, cu colinde pentru Moș Crăciun. 

Acțiune de voluntariat în sprijinul animalelor de la adăpostul Crivăț, județul Călărași 

În ziua de 14 decembrie 2014, un grup de membri ai Noii Acropole din București au participat la prima 

acțiune umanitară de ajutorare a animalelor aflate într-un adăpost. Donațiile pentru adăpost adunate de la 

membri și simpatizanți au constat în: hrană uscată pentru câini, pâine uscată și pături necesare pentru 

cabinetul medicului veterinar al adăpostului, legume necesare pregătirii meselor calde pentru animale. De 

asemenea, am contribuit la depozitarea și sortarea alimentelor în magazia adăpostului. 

Am hrănit animalele și am văzut atunci nevoia lor de atenție și afecțiune, dar și teama și suferința pe care o 

resimțeau încă în urma traumelor la care au fost supuse până să ajungă în acest loc. A fost o experiență 

inedită pentru voluntarii care au participat la această acțiune, iar beneficiarii acțiunii noastre ne-au primit 

cu căldură și speranța că ne vom revedea. 
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Excursie la Brașov 

O zi de toamnă însorită este un cadru perfect pentru o excursie, iar dacă aceasta 

combină frumusețea peisajelor de munte cu monumentele 

istorice de interes din Brașov, rezultatul nu poate fi decât unul 

foarte plăcut. După o plimbare prin Poiana Brașov, unde ne-am 

bucurat de aerul proaspăt și de razele soarelui, am coborât în 

Brașov. Aici am vizitat bastioanele și vechiul zid al cetății, 

care ne-au spus povestea unui loc cu vechi tradiții meșteșugărești, ce a prins viață sub 

ochii noștri, într-un festival de dansuri populare tradiționale. Am admirat dansurile, apoi 

ne-am oprit la Muzeul de Istorie și la Biserica Neagră, iar în final am poposit „La ceaun”, 

pentru un prânz gustos. 

Sărbătoarea iernii 

În acest an am întâmpinat iarna cu un moment artistic ce ne-a 

încălzit sufletele. Am continuat seria audițiilor muzicale 

propuse de domnul Ivo Ivanovici cu armonii de chitară pe 

ritmurile melodiilor formației Beatles, dar și cu piese clasice 

pentru chitară și violoncel (Manuel De Falla, Astor Piazzolla) 

sau vioară (Jules Massenet – Meditație). A urmat un moment 

poetic ce ne-a transpus în atmosfera hibernală, de meditație și visare, cu versuri de Ana 

Blandiana, Octavian Goga, Vasile Alecsandri, George Bacovia, Al. Macedonski. Seara 

s-a încheiat în sunetul colindelor de iarnă, vestind sosirea Crăciunului și a unui An 

Nou pe care cu toții îl dorim mai bun. 

Teatru 

În iarna anului trecut, 13 membri de la Noua Acropolă București care îndrăgesc teatrul au pregătit o scenetă 

bazată pe povestea Momo scrisă de Michael Ende. Prin mesajele sale pline de umanism, Momo rămâne și în 

prezent o alegorie apreciată de copii și adulți deopotrivă. Momo este o fetiță 

care prin curajul, sinceritatea, prietenia și compasiunea pe care le întruchipează 

reușește să le arate locuitorilor unui mic orășel adevărata valoare a timpului, 

eliberându-i de Organizația domnilor cenușii, 

„hoții de timp”. De asemenea, Momo reușește 

să rezolve conflictele și problemele 

locuitorilor din oraș, devenind o prezență 

senină și iubită de toată lumea. Cu ajutorul 

maestrului Ora și al ciudatei lui broaște-

țestoase Cassiopeia, Momo călătorește dincolo 

de hotarele timpului și, după ce descoperă secretele întunecate ale fantomaticei 

organizații, readuce lucrurile la normal. 

Curs de prim ajutor 

În luna noiembrie 2014, în sediul din București s-a desfășurat un curs de prim 

ajutor destinat membrilor Școlii. Cursul a fost susținut de dna dr. Anca Păunescu și 

a constat în trei întâlniri la care cei prezenți au avut 

ocazia să învețe și să exerseze măsurile de prim ajutor 

în caz de accidente, traumatisme, arsuri, pierderea 

cunoștinței, hemoragii etc. Pentru a putea fi de folos 

semenilor noștri, este important să știm să acționăm 

rapid, corect și la momentul potrivit, de aceea exercițiile periodice sunt foarte utile 

și bine-venite. 

Activități artistice, excursii, cursuri 



Prelegeri filosofice 

Una din ariile în care Asociația Culturală Noua Acropolă desfășoară un program bogat și susținut este 

cea de promovare a culturii, care prin valorile sale morale, intelectuale și spirituale poate să transforme 

oamenii în persoane mai armonioase, mai echilibrate, mai juste. 

 

În acest program cultural se înscrie, încă din anul 1990, când Noua Acropolă a fost înființată în 

România, susținerea de conferințe și prezentări multimedia, cu teme din filosofie, civilizație, istorie, 

știință, simbolism, psihologie, mitologie etc. Conferențiarii de la Noua Acropolă au o bogată 

experiență, ei urmând cursuri speciale de pregătire în cadrul asociației noastre. 

 

În cei 25 de ani de activitate, Noua Acropolă din România a susținut sute de conferințe, atât în sediile 

sale, cât și în instituții culturale de prestigiu precum Biblioteca Metropolitană București, Muzeul 

Municipiului București, Casa de Cultură a Studenților București și Iași, Muzeul de Istorie Naţională şi 

Arheologie Constanţa, Observatorul Astronomic Constanța, Cercul Militar Timișoara, Muzeul 

Banatului din Timișoara, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Turnul Croitorilor – Centrul de cultură urbană 

Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Literaturii Române Iaşi, 

Muzeul Mihai Eminescu Iaşi, Palatul Culturii Iaşi, Complexul Muzeal Moldova Iași și altele. 

 Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Filosofiei, decretată de 

UNESCO pentru a treia zi de joi din luna noiembrie a fiecărui an, 

Directorul Asociației Noua Acropolă, domnul Ivo Ivanovici, a 

susținut o conferință cu tema „De ce avem nevoie de filosofie?” în 

mai multe orașe unde asociația desfășoară activități. 

Conferința a abordat filosofia ca atitudine umană. Aplicarea în viața 

de zi cu zi a învățăturilor valoroase din tradiția filosofică universală 

ne ajută să exprimăm în mod corect în exterior universul nostru 

interior. S-a accentuat necesitatea unei regenerări a formelor prezente 

de viață, a valorilor și a autenticității umane, care să se opună 

inculturii, violenței psihice, verbale sau comportamentale care pun 

stăpânire uneori pe omul contemporan. 

Este important să reclădim „omul nobil”, acest ideal care a călăuzit 

civilizația în toate timpurile și în toate spațiile culturale, să permitem 

o transformare interioară autentică, ce pune în prim plan virtuțile 

sufletului, repere atemporale, durabile, care dau un sens profund 

existenței noastre. 



 

Temele cursului 

1. Etica atemporală 

2. India milenară 

3. Înțelepciunea Tibetului 

4. Siddharta Gautama Buddha 

5. Confucius 

6. Viața morală în Egiptul antic 

7. Platon 

8. Aristotel 

9. Stoicismul în Roma 

10. Immanuel Kant 

11. Plotin 

12. Filosofia istoriei 

Cursul se deschide periodic. 

Program: 14 săptămâni  

Cost: 250 lei (150 pt. elevi și studenți) 

Curs de 

filosofie 

comparată Înțelepciunea Orientului 

Filosofia Occidentului 

Școala de Filosofie în manieră clasică Noua Acropolă se inspiră 
din puternica tradiție platonică în demersul de promovare a 
Filosofiei ca mod de viață întemeiat pe cunoașterea și 
dezvoltarea calităților din fiecare ființă umană. 

Cele peste patru sute de Școli de Filosofie ale OINA oferă spații 
pentru reflecție și acțiune, pentru îmbunătățirea ființelor umane 
și a lumii. 

Este vorba despre o selecție a elementelor esențiale ale 
înțelepciunii din Orient și din Occident, adevărate semințe 
pentru o renaștere și o transformare evolutivă. 

Cele douăsprezece teme ale cursului își propun cercetarea în 
mod activ a celor trei aspecte fundamentale ale existenței: 

 Etica – cunoașterea de sine și armonizarea personalității în 
acord cu valorile superioare pentru a deveni un om mai bun; 

 Sociopolitica – conviețuirea cu semenii pe baza unui model 
echilibrat, ordonat, transformarea socială prin transformarea 
individuală; 

 Filosofia istoriei – raportul corect al omului cu istoria și cu 
timpul; care este sensul drumului parcurs de omenire și care 
sunt punctele cele mai importante ale acestui parcurs. 

 

 

Aristotel 

Odată cu Aristotel, filosofia greacă își atinge 

maturitatea deplină. Aristotel a scris multe 

opere și a adunat un material științific imens; la 

acest prim nivel de curs vom intra în contact cu 

cele mai importante idei ale sale despre etică, 

prin intermediul cărora a oferit răspunsuri la 

întrebări precum: Care este scopul tuturor 

acțiunilor umane? În ce constă binele suprem? 

Cum poate omul să fie fericit? Ce sunt virtuțile? 

Aprofundând și asimilând aceste idei, apar 

posibilități practice de împlinire a dezideratului 

fericirii în viața de zi cu zi... 

Bhagavad-Gita 

Bhagavad-Gita este un 

capitol din Mahabharata, 

una din cele mai vechi și 

mai mari opere din 

literatura universală. Considerată sacră în 

India, ea îl are ca personaj principal pe 

Arjuna, simbol al omului în care s-a trezit 

aspirația la înțelepciune și care, luptând 

pentru a-și depăși limitele, devine un 

model al eroului. Dincolo de povestea 

despre recucerirea tronului cetății 

Hastinapura se află eternul conflict din 

interiorul fiecărui om, dintre partea 

noastră înaltă care năzuiește către lumină, 

cunoaștere, perfecțiune și defectele care 

ne împiedică evoluția. Prin vocea lui 

Krishna, Maestrul lui Arjuna, ne sunt 

prezentate multe învățături minunate, ce 

vor fi utile pentru toți cei în care așteaptă 

să se exprime arhetipul eroului. 
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   na-bucuresti@noua-acropola.ro 

 
    NOUA ACROPOLĂ BUCUREȘTI 

 

     031 405 20 24 

 
       www.noua-acropola.ro 
 

      Str. Atanasie Demostene, 

       nr. 7 (zona Cotroceni) 

DATE DE CONTACT ALE SEDIILOR 

Arad: Bd. Revoluției, nr. 71, ap. 10. Tel. 0744635490 

Chișinău: Str. Drumul Schinoasei, nr. 25. Tel. 0740888111 

Cluj-Napoca: Str. Rubin Patiția, nr. 7. Tel. 0740066658 

Constanța: Str. Nicolae Iorga, nr. 63A. Tel. 0744525651 

Iași: Stradela Macazului, nr. 6, Ap. 8. Tel. 0741394303 

Oradea: P-ța Unirii nr. 5, ap. 10, interfon 7. Tel 0755292542 

Timișoara: Str. 1 Decembrie, nr. 82. Tel. 0744635490 

Evenimente recente 

Expoziția-eveniment „MAI APROAPE DE STELE” 

Istoria astronomiei și legendele stelelor 

7 aprilie, ora 18:00 

Eroul cotidian.  

Arhetipul eroului  

 

 

5 mai, ora 18:00 

Viteza ne răpește  

timpul 

Luni, 23 martie 
Vernisajul expoziției 

Proiecție de film documentar: Frumu-
sețea Universului 

 

Luni, 30 martie 
Lansare de carte: Epoca Vărsătorului de Laura Winckler 

Conferință: Epoca Vărsătorului 

 

Luni, 06 aprilie 
Conferință: Legendele stelelor. Mitologia constelațiilor 

Proiecție de film documentar: Frumusețea Universului 

       

Luni, 20 aprilie 
Conferință: Soarele și Luna în tradiția românească 

Proiecție de film documentar: Frumusețea Universului 

2 iunie, ora 18:00 

Medicina naturală 

 

 

 

7 iulie, ora 18:00 

Simbolismul  

labirintului și  

regăsirea centrului 

Conferințe aprilie - iulie la Biblioteca Metropolitană București 

23 martie - 23 aprilie 2015 

Muzeul Municipiului București 


