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Este interesant să observăm că stări precum fericirea și mulțumirea sunt reprezentate lexical prin nume 

dedicate, în timp ce opusele lor sunt exprimate doar prin negații: nemulțumire, nefericire. Ca și când nu s-ar 

referi la atribute intrinsece ale condiției umane, ci la lipsa lor. Așadar, chiar dacă nu este firesc, uneori 

mulțumirea și fericirea lipsesc. Or pierderea calităților inerente este sinonimă cu o anumită înstrăinare de 

propria natură umană... 

Atunci cum se poate explica și, mai ales, ce se poate face în vederea recuperării acestor două aspecte firești ale 

condiției umane? De ce atâta nemulțumire și nefericire, ce se poate face pentru depășirea lor? Cum este 

posibilă, din acest punct de vedere, o mai bună calitate a vieții? 

De ce sunt oamenii nemulțumiți și nefericiți? Cauzele sunt numeroase și complicate. Nu este nevoie să 

invocăm impactul forței majore – mai mult sau mai puțin independente de acțiunea indivizilor umani – 

manifestate sub forma bolilor, îmbătrânirii fizice, războaielor de tot felul, perioadelor de decădere istorică și 

civilizatoare, cataclismelor naturale și altele. Nu poate fi negată nici presiunea dureroasă exercitată de 

numeroase forme de nedreptate socială, perpetuate de unii oameni în detrimentul altora și cu rădăcini ce se 

pierd în negura vremurilor apuse, dar pentru remedierea cărora va fi nevoie de mult, foarte mult timp... 

Ne vom referi, în schimb, la cauzele mici și la „remediile” accesibile și eficiente. Toate lucrurile sunt definite 

în funcție de relația lor cu propriile puncte de referință. Viața naturii ilustrează modul în care formele naturale 

se raportează la legile naturii (elemente stabile din sistem și puncte de referință). Este vorba mereu de relația 

între punctul central și circumferință, între esență și aparență etc. Centrul imuabil și mereu egal cu sine, 

punctul permanent de referință al unui om este „Eul” său, iar conștiința individuală – „Eu sunt” sau, după caz, 

„eu exist” – este rezultatul evaluării raționale a relației între Eu și multiplele situații de viață. O persoană 

umană conștientă de sine stabilește trei tipuri de relații – cu sine însuși (relația etică), cu alți oameni (relația 

socială) și cu natura cosmică – și gândește, apreciază, înțelege și acționează cu propria sa capacitate de 

mișcare (voință). 

În momentul de față, viața umană este puternic afectată de factorii sociali, iar societatea devine tot mai mult un 

substitut pentru punctul de referință propriu („Eul”). Oamenii gândesc și acționează tot mai mult în acord cu 

ceea ce alții au pregătit pentru ei și – dat fiind că le lipsește relaționarea cu propriul Eu, nu judecă singuri și 

nici nu-și dezvoltă voința – încearcă stări de dezorientare, nemulțumire și nefericire, asociate cu senzația de 

oboseală și neputință (căci în realitate nu aleg, nu hotărăsc nimic și nu merg unde vor ei). 

O întreagă industrie este pusă în slujba omului obosit și nefericit: tratamente naturiste și de alte tipuri, practici 

și discipline ascetice interpretate superficial, nenumărate forme de divertisment, escapade de tot felul, 

călătorii, hobby-uri etc. Dar nu e suficient… Simptomele nu dispar, rezultatele sunt slabe. 

Este nevoie să fie redescoperită cheia magică a micului erou cotidian: examenul vieții interioare și acțiunea 

derivată din aceasta. Este fericit și mulțumit cel care face ordine, cel care dă fiecărui lucru numele adecvat și-l 

pune în locul cuvenit, care este curajos, judecă și acționează în acord cu dictatul propriei sale conștiințe. Cine 

descoperă adevăruri și valori se simte împlinit, nu duce lipsă de energie și știe că viața lui are sens.   

Fericirea și nefericirea 
Prof. Ivo IVANOVICI 



Nu are rost să elaborăm încă o listă a nenumăratelor 

probleme care îi afectează pe oameni în întreaga lume, 

căci mass-media și-a asumat deja rolul de a le face pu-

blice și, dacă le-am repeta la nesfârșit, nu am face de-

cât să amplificăm relele fără să găsim vreo soluție. 

Ceea ce ne atrage cel mai mult atenţia este modul în 

care se abordează în general situația sau, eventual, mo-

dul în care le este prezentată aceasta celor care de fapt 

nu pot face prea multe pentru a îndrepta probleme ce 

nu par să aibă o soluție imediată. 

Cei aflați în poziții de autoritate de toate tipurile își 

asumă rolul de a arăta greșelile. Până aici totul e limpe-

de. Dar problema este că fiecare dă vina pe ceilalți, pe 

cei din alt grup, din alt partid, pe cei ce adoptă o altă 

poziție intelectuală, poate una radicală. 

Văzând astfel de atitudini, ne-am aștepta ca promotorii 

lor să dețină mult râvnita soluție. Însă, din păcate, din-

colo de critici și promisiuni deșarte, nu apare nimic 

nou. Fiecare le cere altora să se schimbe sau dorește să

-i vadă pe alții îndepărtați din pozițiile lor de influență. 

Nimeni nu își asumă primul pas, și anume schimbarea 

propriei persoane; dacă se dorește cu adevărat să se 

meargă spre un viitor mai bun, ar fi nevoie de exemple 

concrete ale modului în care pot deveni mai bune fiin-

țele umane; dar nimeni nu oferă aceste exemple. 

Este teribil să vezi câți oameni mor zi de zi din cauza 

fanatismului nestăvilit. Și în fiecare zi ne întrebăm, iar 

și iar, cum poate cineva să creadă că are dreptul să-i 

ucidă pe cei care nu gândesc la fel sau pe cei care cred 

într-o altă formă a Divinităţii. 

Este teribil să vezi câtă bogăție circulă printre cei pu-

ţini și câtă sărăcie îi împovărează pe cei mulți. La aces-

tea se adaugă corupția și exploatarea celor care nu au 

nimic, precum și fraudarea eforturilor caritabile depuse 

de persoane animate de cele mai bune intenții. 

Fiecare vrea să-și trăiască viața fără să-i pese de ce li 

se întâmplă altora… Niciodată nu a fost mai de actuali-

tate expresia „După mine, potopul…”. Oare cât timp 

mai putem continua astfel? 

Este evident că ne confruntăm cu probleme grave la 

toate nivelurile, probleme care afectează întreaga po-

pulație mondială, planeta și perspectivele de viitor. Ar 

trebui să iniţiem o schimbare cât mai curând cu putinţă 

dacă vrem să vedem un viitor care merită să fie numit 

așa. 

Trebuie să începem cu noi înșine. 

Valoarea filosofiei pusă în practică este aceea că ne 

determină să ne confruntăm cu propria-ne conștiință 

și ne îndeamnă la o salutară transformare interioară 

înainte de a cere ceva de la alții. 

Dacă vrem toleranță, trebuie să începem prin a fi mai 

înțelegători. Dacă vrem să soluționăm problemele 

economice, trebuie să învățăm să ne asumăm respon-

sabilități și să ne gestionăm propriile resurse, oferind 

un exemplu care să meargă de sus în jos, nu să le ce-

rem acest lucru celor care nu mai au ce să gestioneze. 

Dacă nu vrem să fim jefuiți, să ne oprim din a „jefui” 

sau a profita de oportunități care ascund de fapt cap-

cane morale. Dacă vrem să trăim, atunci să nu lăsăm 

nepedepsită nici o crimă. 

Este ușor să ne gândim că, dacă un delict rămâne ne-

știut și nu îl va descoperi nimeni, niciodată, putem trăi 

liniștiți. Sau să considerăm că este suficient să ne 

menținem o imagine bună pentru ca istoria să ia o tur-

nură favorabilă. Dar ne-am înșela gândind astfel. Este 

indispensabil ca fiecare dintre noi să fie un judecător 

sever al propriei persoane, ca fiecare să devină un bun 

exemplu, mai mic sau mai mare, al potenţialului de 

măreție ce se regăsește în toți oamenii. 

Dacă am decide să fim buni și generoși cei dintâi și 

am trece la fapte chiar dacă alții nu fac la fel, dacă o 

conștiință împăcată ne-ar face fericiți, dacă ne-am 

gândi și la alții, nu doar la confortul propriu, dacă am 

acționa astfel cu autentică libertate, atunci lumea s-ar 

schimba în bine. 

Trebuie să începem. De ce să n-o facem chiar acum? 

Fiecare acțiune poartă cu ea un impuls al ideii care o 

însuflețește. Haideți să lucrăm bine și pentru bine și 

astfel Binele – cum spunea Platon – își va găsi un 

cuib în această lume pe care o împărtășim cu toții.  

Cele mai bune schimbări încep cu noi înșine 
Președinte internațional O.I.N.A., Prof. Delia Steinberg Guzmán 



Organizația Internațională Noua Acropolă 
Rezoluția Adunării Generale pentru 2015 

ADUNAREA GENERALĂ A OINA 2015, ÎNTRUNITĂ LA ANTIGUA GUATEMALA 

(GUATEMALA), A ADOPTAT URMĂTOAREA DECLARAȚIE GENERALĂ: 

A) Adunarea Generală a OINA își reafirmă hotărârea de a extinde accesul tuturor oamenilor la 

cunoașterea filosofică și de a face din practica filosofică un zid de apărare împotriva violenței și 

maladiilor morale ce afectează tot mai mult societatea timpurilor noastre; acest demers va fi urmărit 

prin promovarea unei reînnoiri etice, cu ajutorul contribuției vitale a valorilor transcendentale 

capabile să regenereze ființele umane în profunzime. 

Astfel, rolul Adunării Generale este nu doar de a transmite o inspirație etică, ci și de a susține 

dezvoltarea practică a unor linii de acțiune elementare în vederea concretizării acestora în fiecare 

dintre Asociațiile Naționale afiliate la OINA. 

În acest scop, Adunarea Generală recomandă Asociațiilor afiliate la OINA să elaboreze programe educative în 

domeniul Filosofiei, Culturii și Voluntariatului, precum și să desfășoare cele mai diverse tipuri de activități cu 

sens filosofic, care să permită dezvoltarea de studii și de acțiuni nu doar prin acte pozitive și constructive pentru 

Societate sau pentru Natură, ci și prin sensibilizarea persoanelor în fața necesității de a preveni actele care aduc 

prejudicii Societății sau Naturii. 

B) Adunarea Generală reamintește că Programele de Studii ale OINA – precum Școala sa de Filosofie în 

Manieră Clasică – se întemeiază pe necesitatea de formare a ființei umane cu finalitatea de a îmbunătăți 

comunitatea umană și mediul natural prin intermediul unei atitudini generoase, de contribuție utilă la societate. 

C) Adunarea Generală recunoaște acțiunea desfășurată de OINA în lume și recomandă continuarea muncii 

deosebit de ample și importante de acțiune socială și culturală realizată în anul trecut de activitate, precum și 

continuarea colaborării și a implicării active, alături de alte instituții și organisme publice și private, cu scopul de 

a potența sinergia necesară între organizațiile care activează în domeniul filosofiei, culturii și voluntariatului.  

În acest scop, se propune și pe mai departe crearea unor grupuri de lucru și de acțiune socială care să contribuie 

la formarea și la educarea oamenilor în spiritul protejării și îmbunătățirii planetei Pământ și a societăților umane.  

D) Adunarea Generală aprobă acțiunile realizate în anul de activitate precedent de către diferitele 

organizații și asociații afiliate la OINA în domeniul protejării mediului înconjurător și al educației 

filosofice și civice, acțiuni care pot fi urmărite în Anuarul de Activități dat publicității la prezenta 

Adunare Generală. 

OINA reamintește că investigațiile în câmpul Cunoașterii sprijină afirmarea părții esențiale a omului 

prin consolidarea înțelegerii, a intuiției și a voinței acestuia de a se elibera de egoism, materialism, 

fanatism, violență și corupție morală, cu scopul de a contribui la dezvoltarea conștiinței individuale și 

colective, precum și a capacității ființelor umane de a conviețui în spiritul fraternității stabilit la primul 

dintre cele trei Principii fundamentale ale OINA drept criteriu esențial pe baza căruia se poate contura 

viitorul umanității. 



Activități de voluntariat 

   Acțiune socio-umanitară în comuna Dor Mărunt 

În preajma Sărbătorii Paștelui am vizitat una dintre școlile din localitatea Dor Mărunt, unde copiii ne-au primit cu 

pâine și sare, cu colinde de Florii, multe flori și prăjituri făcute împreună cu doamnele învățătoare.  

   Acțiuni socio-umanitare la Școala pentru copii surzi Nr. 1 și la Căminul pentru vârstnici Stejarul 

În luna februarie 2015, ne-am întâlnit din nou cu copiii de la Școala de Surzi nr.1 din capitală, iar în martie ne-am 

reîntors la Căminul de bătrâni Stejarul, pentru a sărbători venirea primăverii împreună cu pensionarii rezidenți ai 

căminului, oferindu-le flori, citind poezii și ascultând muzică împreună.  

   1 iunie 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, trupa de teatru de păpuși a Noii Acropole București a oferit două 

reprezentații cu piesa Momo: una în Liberty Mall București și cealaltă la Centrul pentru copii „Concordia” din 

Ploiești. În cadrul vizitei la centrul de copii, voluntarii i-au învățat pe micii participanți cum să confecționeze 

păpuși pentru piesele de teatru și le-au oferit copiilor ocazia să deseneze, colorând astfel ziua în tonuri de neuitat 

pentru toți cei prezenți la activitate.  

 

 

 



   Renașterea valorilor clasice 

În acest an ne-am propus să organizăm o serie de evenimente dedicate fenomenului Renașterii. În luna februarie și 

in luna iunie au avut loc în sediul Noii Acropole din București primele două întâlniri, care au inclus prezentări 

multimedia despre originile și filosofia Renașterii în Italia, despre viața și opera lui Michelangelo, un recital de 

poezie și muzică renascentistă italiană și persană și piesa de teatru O călătorie în Florența renascentistă, în care 

personalități din Școala neoplatonică din Florența precum Pico della Mirandola sau Marsilio Ficino au prins viață 

și ne-au dezvăluit ideile ce au însuflețit epoca umanismului renascentist.  

   Reprezentație teatrală: Școala de filosofie la Casa de Cultură a Studenților București 

Sâmbătă, 28 februarie, trupa de teatru a Noii Acropole București a prezentat pe scena Casei de Cultură a 

Studenților piesa de teatru Școala de filosofie. Doi tineri din ziua de astăzi caută răspunsuri la întrebările esențiale 

ale vieții. Sfaturile le sunt date chiar de marii filosofi, care le prilejuiesc o întâlnire cu ideile valoroase ce îi pot 

călăuzi în viață și le arată bogăția tradiției filosofice a Umanității.  

   Expoziție documentară: Mai aproape de stele. Istoria astronomiei și legendele stelelor 

În cadrul deschiderii expoziției, directorul Asociației Noua Acropolă, dl. Ivo Ivanovici, a prezentat cartea Epoca 

Vărsătorului, publicată în acest an, și a susținut o conferință pe această temă. Celelalte două conferințe au 

prezentat Legendele stelelor. Mitologia constelațiilor și Soarele și Luna în tradiția românească.  

 

 

 

Expoziție, activități artistice 



Școala de primăvară pentru membri 
Mai 2015, Valea Latoriței 

În fiecare an, primăvara, Noua Acropolă se 

pregătește de un stagiu de învățare dedicat 

membrilor mai tineri din Școală. Și cum toți suntem 

într-un fel sau altul tineri, învățăm împreună și ne 

consolidăm în permanență spiritul filosofic. Suntem 

prietenii ideilor, îndrăgostiți de tot ce este frumos și 

valoros. Philo-sophos înseamnă în traducere 

„iubitorii și prietenii înțelepciunii”. 

Ce ambianță putea fi mai potrivită pentru asemenea 

socializare decât natura, munții, râurile, pietrișul, 

plantele, copacii, câte o pisică săltăreață sau un câine 

curios…? Și cerul atotcuprinzător, cu soarele, luna și 

stelele... Totul din jur, incluzându-ne firește și pe 

noi, a emanat prospețime, inspirație, așteptare, 

bunăvoință și deschidere. Cum nu ne cunoșteam de 

aproape, fiind din orașe diferite, am fost și puțin 

timizi la început, dar încă o dată s-a dovedit că până 

și un grup măricel de oameni (mai mult de 50 la 

număr) se poate armoniza și simți confortabil atunci 

când vibrațiile lăuntrice poartă în ele ceva 

atemporal… Noi, oamenii, avem nevoie unii de alții 

și când lucrăm sau petrecem împreună, dar mai ales 

atunci când năzuim la o viață mai bună, mai 

profundă. 

În timpul prelegerilor am vorbit despre finalitățile 

idealului nostru filosofic, dezvoltând un șir amplu de 

concepte și idei moștenite de la cei mai mari. Am 

încercat să oferim exemple concrete din realitatea 

noastră imediată și să găsim împreună răspunsuri 

viabile pentru fiecare dintre noi. Un alt subiect de 

interes a atins problema rolurilor feminin și masculin 

în lumea în care trăim, aflată în plin impas de 

identitate și de orientare. Conversațiile active și 

angajate au dovedit faptul că această temă produce 

un răsunet important atât la nivel pur personal, cât și 

la cel general uman. În pauze am continuat cu 

schimbul de păreri sau cu tăcere introspectivă la 

malul râului, în grădina cu flori sau la o cafea și, 

sincer, am privit cu bucurie cum crește în intensitate 

atmosfera de prietenie filosofică. Am avut și o seară 

artistică în care fiecare sediu al Școlii s-a prezentat 

cu piese de teatru, cu poezii sau schițe umoristice 

din repertoriul universal. 

Duminică ne-am luat la revedere până la următoarea 

întâlnire și, coborând din munții înalți spre orașele 

noastre, am luat cu noi un pic de adiere curată și de 

inspirație pentru renaștere. Școala de primăvară nu a 

însemnat un alt seminar, un fel de „training” sau de 

„team building”, ci o autentică transmitere a 

gândurilor și avânturilor filosofice. Așa e în Noua 

Acropolă...  

La curs, împrietenindu-ne cu ideile... 

Povestea unei Școli de filosofie... 

Luându-ne la revedere pe malul Latoriței 



Prin programa sa de studii, Noua Acropolă propune Filosofia ca mod de viață întemeiat pe cunoașterea și 
dezvoltarea calităților din fiecare ființă umană, reunind o selecție a elementelor esențiale ale înțelepciunii 

din Orient și din Occident, adevărate semințe pentru o renaștere și o transformare evolutivă. 

Vă prezentăm în acest număr de Buletin Informativ materiile incluse în primii doi ani de studiu. 

Programa de studii 
a Școlii de Filosofie 

Introducere în Înțelepciunea Orientului 

Această materie are rolul de a oferi studentului concepții și răs-
punsuri despre Univers și om aparținând tradiției înțelepciunii din 
Orient. Cum s-a născut Universul, care este structura sa, care sunt 
legile fundamentale care-l guvernează, care este structura și locul 
omului în ansamblul Macrocosmosului sunt doar câteva din pro-
blematicile abordate de acest curs. Răspunsurile oferite deschid 
orizonturi largi și nebănuite anterior, invitând la reflecție pe mar-
ginea marilor teme ale cunoașterii vieții, omului și Universului. 
Fiecare om și mai ales fiecare filosof are nevoie de o sumă coe-
rentă de cunoștințe fundamentale din fizică, chimie, matematică, 
astronomie, biologie, pentru a înțelege toate lucrurile ca întreg. Pe lângă aceste cunoștințe, aflăm că activitatea de 
cunoaștere desfășurată de om este foarte veche și că, într-un mod poate neașteptat pentru aria noastră culturală, se 
descriu elemente foarte interesante și profunde despre originea și evoluția omului și a Cosmosului, elemente ce 
pot inspira pe oricine care dorește să cerceteze Natura și să găsească răspunsul la marile întrebări. Este o oportu-
nitate de a ieși din cadrul obișnuit al vieții cotidiene și de a remarca faptul că suntem o parte dintr-un ansamblu 
foarte vast, frumos și enigmatic, respectiv Universul, Natura sau Macrocosmosul. 

Psihologie 
În paralel cu Introducere în Înțelepciunea Orientului se studiază Psiholo-
gia. Dacă prima se referă preponderent la cunoașterea a ceea ce ne încon-
joară, a doua se referă, evident, la cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine 
a fost în trecut parte a filosofiei, deoarece filosofia, ca dragoste de înțelep-
ciune, avansează în două direcții fundamentale de cunoaștere: către exteri-
or (Universul) și către interior (psihologia de astăzi). Astfel, materia abor-
dează temele consacrate ale psihologiei (conștiința, atenția, memoria etc.), 
dar o face în stilul școlii de filosofie în manieră clasică, punând accent pe 
vechile definiții ale conceptelor și evidențiind valoarea lor practică. Finali-
tatea materiei este de a transmite principiile unei reale cunoașteri de sine 
pentru a putea atinge ulterior obiectivul stăpânirii de sine. 

Filosofia Acropolitană 

Este materia care prezintă în detaliu structura, modul de funcționare, finalitățile 
Școlii noastre și principiile pe care se întemeiază. Cuprinde mai multe teme care 
introduc studenții în arta aplicării ideilor atemporale − idei enunțate de înțelepți și 
filosofi din trecut − în viața noastră de azi. Este rezultatul efortului actual de a 
asimila învățăturile valoroase din toate timpurile și locurile pentru a le putea trăi 
astăzi, în ambianța specifică civilizației noastre. Acest efort aparține fondatorilor 
și responsabililor Noii Acropole, o Școală de Filosofie în manieră clasică în ca-
drul secolelor XX și XXI, și de aceea numim rezultatul acestui efort Filosofie 
Acropolitană. Filosofia Acropolitană constituie în același timp o posibilitate pen-
tru cei interesați și capabili de a deveni filosofi și idealiști care să scrie azi o nouă 
pagină în istoria filosofiei. 

Pentru a urma cursurile avansate ale Școlii de Filosofie Noua Acropolă este necesară parcurgerea 
Cursului Introductiv, despre care găsiți detalii pe versoul acestei pagini. 



CONFERINȚE în perioada 
octombrie-decembrie 2015 

6 octombrie, ora 18:00 
Artele tradiționale ale Japoniei - Sensibilitate și delicatețe 

3 noiembrie, ora 18:00 
Mitul lui Ulise și al Penelopei - Cucerirea și păstrarea valorilor 

8 decembrie, ora 18:00 
Misterele Egiptului - Zodiacul de la Dendera 

Conferințele vor avea loc la Biblioteca Metropolitană București, 

Str. Tache Ionescu Nr. 4 

Temele cursului introductiv 

1. Etica atemporală 

2. Înțelepciunea indiană 

3. Misterele Tibetului 

4. Siddharta Gautama Buddha 

5. Confucius 

6. Viața morală în Egiptul antic 

7. Platon 

8. Aristotel 

9. Immanuel Kant 

10. Plotin 

11. Stoicismul în Roma 

12. Filosofia istoriei 

Program: 12 săptămâni  

Cost: 300 lei (200 pt. elevi și studenți) 

Cursul se deschide periodic. 

Găsiți informații actualizate despre noi-

le grupe de curs pe site-ul nostru web. 

Date de contact pentru Sediul central, în București 

na-bucuresti@noua-acropola.ro 

NOUA ACROPOLĂ BUCUREȘTI 

031 405 20 24 

www.noua-acropola.ro 

Str. G-ral Atanase N. Demosthen, 

nr. 7 ap. 1 (zona Cotroceni) 

DATE DE CONTACT ALE SEDIILOR 

Arad: Bd. Revoluției, nr. 71, ap. 10 

Chișinău: Str. Drumul Schinoasei, nr. 25. 

                  Tel. +373 (022) 028 342  

Cluj-Napoca: Str. Rubin Patiția, nr. 7. Tel. 0740 066 658 

Constanța: Str. Nicolae Iorga, nr. 63A. Tel. 0744 525 651 

Iași: Stradela Macazului, nr. 6, Ap. 8. Tel. 0741 394 303 

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

                Tel 0755 292 542 

Timișoara: Str. 1 Decembrie, nr. 82. Tel. 0744 635 490 

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 periplu. 


