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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 



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 Națională și 

Arheologie Constanța, 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 Iași, 

Muzeul Mihai Eminescu Iași, Palatul Culturii Iași, 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. 



Activități culturale și de voluntariat 

Expoziția documentară Egiptul Antic a poposit în Oradea 

În perioada februarie-aprilie 2015, Asociația Culturală Noua Acropolă a oferit publicului orădean 

oportunitatea de a vizita expoziția cu planșe documentare despre civilizația și cultura Egiptului Antic. 

În cadrul acesteia, participanții au putut lectura articolele documentare pregătite de 

membrii asociației noastre și incluse în mai multe planșe: Teba, cetatea celor 100 de 

porți, Piatra de la Rosetta, Zodiacul de la Dendera, Papirusul magic, Thot, scrib al 

zeilor, Bătălia de la Kadesh, Ramses cel Mare, Abu Simbel, Casele eternității, 

Templul – imagine a omului, Senet – jocul trecerii. Totodată, publicul a fost invitat la 

prelegeri filosofice, proiecții de film documentar și ateliere de pictură pe reproduceri 

arheologice din cultura egipteană. 

Mulțumim instituțiilor care au găzduit expoziția: Biblioteca Județeană „Gheorghe 

Șincai” (16-27 februarie), Casa de Cultură a Sindicatelor (2-10 martie), Biblioteca 

Universității (11-20 martie) și Cetatea Oradea (3-8 aprilie). 

Program cultural pentru beneficiarii Centrului de Zi pentru Tineri 

În prima jumătate a acestui an, membrii voluntari ai Noii Acropole au desfășurat lunar vizite la Centrul de 

Zi pentru Tineri, construind un program de activități pentru cei mici. Astfel, în gerosul februarie, împreună 

cu fetițele s-au realizat eșarfe brodate, iar cu băieții au fost construite și pictate cuiere pentru haine. Apoi, 

în luna martie s-au pictat reproduceri arheologice egiptene, iar în aprilie am întâmpinat primăvara cu un 

atelier de teatru și lectură bazat pe povestea Fata babei și fata moșneagului. În mai am salutat căldura 

soarelui plantând cu cei mici flori colorate în grădina 

instituției. Iar sfârșitul școlii le-a oferit prietenilor 

noștri o surpriză: o ieșire la Filarmonică, pentru a audia 

concertul educativ pentru copii organizat de instituție. 

Înainte de a lua vacanță, ne-am propus o activitate 

sportivă, astfel că fetițele au participat la un atelier de 

teatru, iar băieții s-au întrecut într-un antrenament de 

baschet. Vizitele la Centrul de Zi pentru Tineri se vor 

relua din luna septembrie. 

Mese rotunde pe teme filosofice 

În cadrul seriei de evenimente Cafeneaua filosofică de la începutul acestui an, în 24 și 31 ianuarie și 24 

februarie, Asociația Culturală Noua Acropolă a organizat o serie de mese rotunde pe teme de filosofie și 

psihologie: „Curajul de a fi tu însuți”, „Ce înseamnă a fi cetățean al lumii” și „Treptele iubirii”. 

Pe parcursul discuțiilor s-a vorbit, printre altele, despre curaj ca atitudine umană care susține alegerile 

individuale și conferă demnitate vieții. Totodată, firul conversației s-a îndreptat și înspre definirea liberului

-arbitru; s-a discutat, de exemplu, despre anumite constrângeri create de viața în societate, dar și izvorâte 

din propriile slăbiciuni. Finalul primei cafenele filosofice a adus în centru problema încrederii în sine și 

faptul că pentru construirea ei este nevoie de acțiune. 

În legătură cu tema „Ce înseamnă a fi cetățean al lumii”, participanții la masa rotundă au vorbit despre 

importanța dezvoltării mai multor calități: capacitatea de a înțelege valorile civilizatoare, demersul de a 

învăța mereu lucruri noi, înțelegerea evenimentelor care se desfășoară în societatea umană și dorința de a 

contribui la îmbunătățirea acesteia. Pornind de la ideea Trăiește clipa și planifică-ți viitorul ca și cum ai fi 

veșnic, cetățeanul lumii urmărește să acționeze corect, prin valorificarea cât mai bună a potențialului său 

uman, astfel încât să depășească dificultățile interioare și exterioare. 

Cu ocazia sărbătorii de Dragobete, am propus publicului orădean un subiect legat de tema acestei 

tradiții: Treptele iubirii. La masa rotundă s-a vorbit despre diferența dintre iubire ca emoție schimbătoare și 

iubire ca sentiment profund și durabil. Am abordat și subiectul prieteniei, cu deosebirile dintre amicițiile 

conjuncturale și prietenia mai trainică, bazată pe valori comune. Conștientizarea acestor diferențe ne poate 

ajuta să construim relații umane durabile și autentice. 
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Lansarea volumului Epoca Vărsătorului 

În perioada 24-27 iulie, editura Noua Acropolă a lansat volumul 

Epoca Vărsătorului la Librăria Humanitas din Oradea. Pentru 

prezentarea cărții au fost susținute două conferințe de către 

Andreea Neacșu: Epoca Vărsătorului (24 iulie) și Enigma 

timpului: Epocile și sensul istoriei (27 iulie). În cadrul acestora 

s-au prezentat idei despre caracteristicile epocii istorice în care 

ne aflăm și despre modul în care putem extrage învățături din 

parcursul umanității. Dezbaterea filosofică de sâmbătă, 25 iulie, 

intitulată „Provocarea individualizării”, a abordat istoria dintr-o 

altă perspectivă, punând în discuție rolul individului în 

construirea unui viitor mai bun pentru comunitatea din care face 

parte, precum și conceptul de împlinire a destinului uman. 

Excursii în natură 

Odată cu venirea anotimpului cald, am ales să ne bucurăm de 

frumusețea naturii și să pregătim în sânul ei activitățile de 

voluntariat oferite publicului. Astfel, împreună cu participanții la 

Cursul de Introducere în Filosofie, am făcut o plimbare în pădurea 

de la Băile Felix, unde ne-am oprit pentru a discuta despre idei 

din textul indian Bhagavad-Gita. În luna aprilie, am organizat o 

excursie la Peștera Vadul Crișului, însoțită, de asemenea, de 

discuții filosofice, de această dată pornind de la ideile din 

Dhammapada. Înaintea lansării de carte Alchimistul am desfășurat 

mai multe cercuri de lectură în peisajul frumos din zona Barajul 

Drăgan, județul Cluj. 

Teatru – Școala de filosofie 

Pentru aniversarea unui an de activitate în Oradea, am pus în scenă 

împreună o reprezentație teatrală intitulată Școala de filosofie. Aceasta 

cuprinde răspunsurile lui Socrate, Platon, Confucius, Împăratul Marcus 

Aurelius – reprezentant de seamă al curentului stoic și Hipatia –

reprezentantă a neoplatonismului, la întrebările esențiale pe care doi tineri 

și le pun: Cine sunt? Ce este sufletul? Ce este omul? 

Lansarea romanului filosofic Alchimistul 

În 3-4 iulie, la Oradea a fost lansat romanul filosofic Alchimistul. Plasată în secolul al XVI-lea, narațiunea 

oferă o incursiune în contextul istoric al epocii, dar și în viața unora dintre cei care au căutat cu asiduitate 

cunoașterea chiar și în vremuri foarte dificile și au luptat pentru libertatea de conștiință. 

Evenimentul a debutat cu prezentarea volumului și a 

autorului, profesorul Jorge Angel Livraga Rizzi, fondatorul 

unei școli de filosofie în manieră clasică în care se predau 

învățături despre diferitele tradiții spirituale și filosofice ale 

umanității, regenerându-se astfel idealul clasic al filosofiei 

ca instrument util pentru o existență umană împlinită. Apoi, 

publicul orădean a fost invitat să participe la trei cercuri de 

lectură tematice, în cadrul cărora – pornind de la ideile 

incluse în roman – au fost discutate următoarele 

subiecte: De la omul obișnuit la omul de aur, Orientul și 

Giordano Bruno.  

Lansări de carte, teatru și excursii 



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. 



 

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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