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Pe măsură ce anii trec și se succed unul după altul cu pași tot mai grăbiți, devine 

tot mai limpede că momentul împlinirii previziunilor pline de optimism ale 

corifeilor progresului se îndepărtează, se amână până la o dată nedeterminată și 

dispare dincolo de linia orizontului realităților existenței umane. S-a vorbit 

despre pace și concordie între toți oamenii, despre viață îmbelșugată, 

confortabilă și lipsită de griji importante, despre justețe și oportunități, despre 

fericire și împlinirea speranțelor, și totuși… se pare că sunt promisiuni care se 

referă mai degrabă la o altă lume; nu sună verosimil și nici cunoscut. 

La sfârșit de an, cu mic și cu mare, ne dorim cu toții puțină liniște și bucurie, 

am vrea să ni se realizeze cel puțin un vis. Să începem un nou an cu puterea 

învingătorului. 

La sfârșit de an se dau și se primesc cadouri, lucruri menite să facă plăcere și să 

crească averea celui care le primește, lucruri care dovedesc puterea persoanei 

generoase. 

La sfârșit de an, la fel ca în toate celelalte zile, de fapt, starea de bine depinde 

cel mai adesea de calitatea relațiilor cu alți oameni și de capacitatea de a 

poseda, de a stăpâni și de a utiliza o parte mai mare sau mai mică a naturii 

materiale. Este firesc și atât de uman… dar este și o slăbiciune și o formă de 

dependență. 

Oare condiția de om puternic și împlinit presupune în mod necesar posedarea și 

manipularea lucrurilor și a altor persoane? Nu sună oare violent gândurile de 

acest fel: „Alți oameni și natura în general îmi folosesc pentru că îmi aduc 

plăcere”?! Nu sună oare trist să îți spui: „Întrucât nu găsesc în mine însumi nici 

o sursă de fericire, trebuie să achiziționez obiecte și să atrag persoane”?! 

Referindu-ne la definiția ființei umane, condiția omului ar trebui să fie un prilej 

de afirmare a conștiinței raționale și a libertății de a alege. Conștiința rațională 

nu este sinonimă cu imaginile lucrurilor și ale persoanelor reflectate în oglinda 

minții, ci este tocmai capacitatea de a gândi, de a discerne, de a analiza și de a 

sintetiza, de a distila valori, de a separa binele de rău, adevărul de minciună… 

de a ajunge, în fine, un om bogat și împlinit înăuntrul său. Iar la împlinire 

lăuntrică se ajunge prin două căi de acces paralele și întrețesute: cultura și 

reflecția. 

Fie să descoperim începând cu sfârșitul de an care se apropie această modalitate 

profundă și durabilă de a fi fericit.   

La sfârșit de an 
Prof. Ivo IVANOVICI 



Atât Platon, în întreaga sa operă, cât şi, la distanţă de 

peste douăzeci de secole, Kant şi urmaşii săi, au atras 

atenţia asupra necesităţii unei condiţii morale care să-şi 

aibă izvorul într-o natură esenţialmente pură, şi anume în 

Fiinţa însăşi. 

N-a existat vreun filosof să-şi merite numele şi nici 

vreun alt fel de gânditor care să pună la îndoială o 

asemenea necesitate, deşi este de domeniul evidenţei 

faptul că odată cu decăderea Lumii Clasice această 

necesitate s-a văzut îngrădită de raţiuni teologice, 

politice şi sociale, ba chiar pur şi simplu economice. 

Dezvoltării tehnice înregistrate în plan fizic i se asociază 

un proces similar în plan metafizic, afundând încetul cu 

încetul individul în mlaştina a ceea ce s-ar putea numi 

„cultul mijloacelor”, dar chiar şi al provenienţei. 

Bunătatea înnăscută a omului este astfel condiţionată de 

religia căreia îi aparţine, de provenienţa sa familială, 

geografică, rasială, ca şi de multe altele asemenea cu 

care s-ar putea umple pagini întregi, alcătuind o galerie 

amplă de prejudecăţi şi de superficialitate. 

Omenirea se lasă sedusă de planuri şi sisteme, de 

aspectul formal al lucrurilor, mai degrabă decât de 

conţinutul lor. Fisurarea platformei etice determină 

recursul la formula, mai mult sau mai puţin utopică, a 

reţetelor, căci din clipa în care răul este conceput ca o 

prezenţă reală – nemaifiind înţeles ca simpla absenţă a 

binelui, ci ca realitate esenţială – se apelează la 

exorcisme de toate nuanţele, depersonalizate în 

supraindividual. Fiinţa trece în plan secund, condiţionată 

cum este de instrumentarul care, în ipoteză teoretică, va 

făuri, prin intermediul credinţei sau al raţiunii, pornind 

de la propriile sale imperfecţiuni, Omul perfect. 

Exemplificând cu o imagine practică, este ca şi cum s-ar 

pretinde că prin punerea laolaltă, într-un anume mod, a 

unor cărămizi din lut de o anumită formă, s-ar putea 

ridica un zid solid şi rezistent, de piatră dură, făcând ca 

„magia” ansamblului să transmute natura a ceea ce e 

individual şi singular. 

Masificarea spirituală premerge cu multe secole liniilor 

moderne de montaj şi, prin nesocotirea realităţii, lasă să 

se creadă că alăturarea fragmentarului cu fragmentarul 

va aduce la viaţă o creatură înzestrată din belşug cu 

virtuţi şi bunătate, identică cu predecesoarele, dar şi cu 

succesoarele sale. Mai mult decât atât, se admite 

evoluţia formelor, întemeiată pe eşecurile şi reuşitele 

experienţei. Astfel că omul a încetat să mai fie 

important, spre a se da prioritate grupurilor umane, 

ca şi cum acesta n-ar fi decât o rezultantă a 

sistemului, iar sistemele respective ar conferi dreptul 

la supravieţuire în baza adaptării şi a pierderii tuturor 

caracteristicilor proprii... desigur, în cazurile în care 

aceste caracteristici au fost conştientizate ca atare. 

Produsele ieşite de pe linia de montaj sunt 

categorisite în funcţie de provenienţa lor, adică în 

funcţie de sistemul care le-a generat. 

Creştinii sunt buni, „păgânii” sunt răi. Sf. Iacob îşi 

câştigă faima de „nimicitor al maurilor”. Nobilii au 

„sânge albastru” iar ceilalţi sunt „ţopârlani”. 

„Poporul este bun, iar regii sunt răi... Trăiască 

ghilotina!”. Muncitorul e bun, iar industriaşul e rău. 

Militarul este mai valoros decât muncitorul şi 

viceversa. „Poporul ales”… „Poporul lui 

Dumnezeu”... într-un cuvânt, „cei buni” care, spre a 

putea exista, au nevoie de „cei răi”. 

Acest numitor comun colectiv face să se vorbească 

despre creştini, evrei, musulmani, atei, albi, negri, 

bogaţi, săraci, înţelepţi şi ignoranţi. Avem aici de-a 

face cu rasismul sub toate nuanţele sale posibile. 

Această năzuinţă masificatoare spre o mântuire 

colectivă, dar şi spre o nimicire, de asemenea 

colectivă, a tuturor celor care nu se fac părtaşi la 

vreun tip de mântuire sau la altul, la vreo clasă 

socială sau partid, mizează exclusiv pe sisteme, 

credinţe, rase sau alte forme acceptate în plan  

colectiv. Omul ca individ îşi pierde importanţa. În 

cele din urmă, a nu fi cooptat şi a nu milita în cadrul 

vreunui partid sau al vreunei secte la modă devine 

un fapt absolut inimaginabil. 

Fără îndoială că eşecul practic al comunismului, 

fascismului, nazismului şi al capitalismului, fiecare 

cu caracteristicile politice, sociale şi economice 

proprii, a semănat în popor neîncrederea în 

eficacitatea sistemelor. Deși mai toate popoarele 

Nevoia de oameni buni 
Prof. Jorge Angel Livraga, Fondatorul O.I.N.A. 

 



 

lumii, poate şi sub influenţa marilor centre de putere, se 

declară în favoarea democraţiei şi a dreptului la vot, 

atunci când cetăţenii sunt chemaţi la urne, 50 la sută în 

medie refuză s-o facă sau, acolo unde prezentarea la vot 

este obligatorie, se votează în alb, ori se boicotează în 

mod deliberat listele prefabricate de către sistem. 

Cu excepţia unora dintre formele pe care le îmbracă 

Islamul, cam acelaşi lucru se întâmplă şi cu religiile: 

astfel, deşi datele demografice continuă să arate că, de 

pildă, Italia este o ţară catolică, bisericile sunt în realitate 

ticsite de turişti curioşi, mănăstirile sunt goale, 

preschimbate fiind în sedii pentru întâlniri fără de vreo 

legătură cu religia, iar însuşi Papa face obiectul unor 

glume privind originea etnică sau obiceiurile sale. Ceea 

ce se înţelege în mod tradiţional prin „sacru” este, fără 

îndoială, foarte departe de toate acestea. 

Se poate conveni că soluţionarea problemei ridicate se 

cere întemeiată pe ideea elementară că, de fapt, nu 

sistemele în sine sunt importante, ci subiecţii umani care 

le alcătuiesc. Şi că fundamentală este calitatea morală a 

acestora. 

Contează deja prea puţin dacă o ţară este condusă de 

„dreapta” sau de „stânga” sau dacă regimul ei de 

guvernare este prezidenţial sau monarhic. Ceea ce are 

însemnătate este ca omul sau oamenii în răspunderea 

cărora cade administrarea unei Ţări să fie buni, de 

onoare, drepţi, valoroşi şi integri. 

Chiar şi cea mai rea dintre orânduiri, alcătuită şi condusă 

fiind de oameni buni, aduce poporului fericire, belşug, 

bunăstare şi pace. Cea mai bună dintre orânduiri va fi 

însă un chin pentru cei guvernaţi dacă guvernanţii sunt 

persoane lipsite de morală. 

Până şi cel mai bine organizat şi mai organic dintre 

sisteme se va nărui cu timpul dacă nu se întemeiază pe 

femei şi bărbaţi cinstiţi, virtuoşi, într-un cuvânt: BUNI. 

Ceea ce ne trebuie nu este să biruie o anumită facţiune 

ori sectă politică, socială sau religioasă. Ne trebuie 

oameni buni, recunoscuţi ca atare, cărora să li se 

încredinţeze cele mai mari responsabilităţi în toate 

domeniile de activitate. În cazul în care s-ar proceda aşa, 

aceştia ar accepta-o, dar nu din ambiţie, ci din spirit de 

generozitate şi solidaritate. 

 

Întorcându-ne la Platon, dacă datoria unui bun 

cizmar este să facă pantofi pentru toţi, a croitorului 

bun să facă haine pentru toţi etc., atunci cel care se 

conduce pe sine însuşi, care îşi domină pasiunile şi 

îşi şlefuieşte ideile cu forţa propriei voinţe, se 

impune în mod firesc drept cel mai nimerit să aplice 

ceea ce s-a dovedit pentru el benefic la scara întregii 

comunităţii din care face parte. 

Dacă izbutim să ne bazăm pe oameni buni şi să dăm 

pe mâna lor instrumentele culturale necesare, aceştia 

se vor arăta vrednici să pună în aplicare oricare 

formă de guvernare, căci oricare formă de guvernare 

s-ar dovedi datorită lor eficace. 

Dacă în fruntea unui cult religios, oricare ar fi acesta, 

s-ar găsi un om bun, el ar trezi în credincioşii săi 

Prezenţa lui Dumnezeu, căci ei o vor simţi oglindită 

în persoana acestuia şi, tocmai de aceea, posibil de 

împlinit. 

Dacă un om bun se dedică Artei, Ştiinţei sau oricărei 

alte activităţi, aceasta va fi iluminată de propria-i 

bunătate, indiferent de drumul pe care-l va alege, 

căci prin însăşi bunătatea lui va izbuti întotdeauna să 

dea la iveală ce este mai bun. 

Trebuie să ne dăm seama că simpla schimbare a 

Secolului XX cu Secolul XXI nu va face să dispară 

de la sine rasismul, persecuţiile, îmbogăţirile ilicite, 

genocidul, ci că este necesară o schimbare 

„lăuntrică”, cu caracter ezoteric, pentru ca 

mecanismele poluante ale sistemului să cedeze locul 

oamenilor buni. 

Trebuie să-i întâlnim, să-i facem cunoscuţi şi 

celorlalţi şi să-i sprijinim. 

Pentru un om nu există duşman mai mare decât alt 

om, dacă acesta e rău, dar nici prieten mai bun şi mai 

de ajutor decât alt om, dacă acesta e bun. 

Să prindem curaj şi să începem prin a arunca la coşul 

de gunoi al Istoriei sistemele nefaste care ne 

guvernează, pentru ca să-şi croiască drum, trecând 

peste ruinele lor, acel Om Nou a cărui însuşire 

fundamentală este bunătatea.  



 Ziua Porților Deschise 

 Ziua Internațională a Muzicii  

 Renașterea 

CULTURĂ  

A treia manifestare din acest an, 

desfășurată sub genericul 

„Renașterea”, a reunit o călătorie 

vizuală și muzicală pe harta Europei 

occidentale și centrale în timpul 

Renașterii, pentru a descoperi 

perenitatea unui fenomen ale cărui 

realizări filosofice, artistice și 

științifice reprezintă încă o propunere 

interesantă și inspirativă pentru 

demersurile culturale contemporane. 

Seara s-a încheiat cu o invitație la 

dans pe ritmurile muzicii 

renascentiste.  

La începutul lunii octombrie, în 

sediul din București am sărbătorit 

Ziua Internațională a Muzicii, 

printr-o manifestare ce a îmbinat 

scurte prelegeri pe teme precum 

„Muzica pentru suflet” sau 

„Muzica barocă”, însoțite de 

audiții muzicale, precum și un mic 

recital de pian alături de o 

prezentare a acestui instrument atât 

de apreciat.  

În luna septembrie Noua Acropolă și-a 

deschis porțile pentru toți cei interesați să 

o cunoască. Prelegeri pe teme de 

psihologie – „Despre atenție, concentrare 

și memorie” sau „Despre viața sănătoasă”, 

ateliere de pictură pe basoreliefuri, pictură 

pe sticlă și confecționat bijuterii, cafenele 

filosofice la care s-a discutat despre 

„Viața ca o aventură” sau „Nevoia de 

oameni buni”, moment de poezie 

filosofică și cor, toate au demonstrat 

vizitatorilor noștri cum ideile filosofiei 

clasice pot prinde viață și inspira trăiri 

profunde.  



 Mese rotunde la Smart Change  

În luna octombrie, Noua 

Acropolă București a demarat o 

frumoasă colaborare cu Centrul 

Cultural Educativ Smart 

Change, prin organizarea unor 

mese rotunde cu teme de interes 

pentru public: „Nevoia de 

oameni buni”, „Omul modern 

între alegere și compromis” și 

„Despre acțiunea inteligentă și 

locul meu în societate”. Cadrul 

primitor și ideile exprimate de 

participanți au fost premisele 

unor seri de duminică plăcute și 

utile.  

VOLUNTARIAT  
 Teatru de păpuși la Dor Mărunt 

În  pragul  începerii  noului  an  școlar,  

ne-am reîntâlnit cu copiii din satul 

Înfrățirea, comuna Dor Mărunt, 

județul Călărași. Cei mici ne-au 

întâmpinat cu cântece și poezii. La 

invitația doamnei directoare, am 

susținut o reprezentație de teatru de 

păpuși, „Povestea lui Momo”, care a 

fost urmărită cu multă atenție de copii. 

La sfârșit, cei mici au primit rechizite, 

dulciuri, fructe și îmbrăcăminte pentru 

ei și familiile lor.  

 Activități sportive cu tinerii de la Centrul pentru copii Concordia, Ploiești 

La Centrul pentru copii Concordia din 

Ploiești, membrii din București ai Noii 

Acropole au organizat „Jocurile 

Olimpice Concordia”. După o scurtă 

prezentare a Jocurilor Olimpice Antice, 

cei treizeci de copii s-au organizat în 

echipe și a debutat concursul cu probe 

de viteză, ștafetă, echilibru și 

mobilitate. Premiile au fost dulciuri, 

fructe, dar și obiecte decorative cu 

magnet reproducând modele din Grecia 

antică, realizați în Atelierul de creație 

al Noii Acropole. În plus, fiecare 

participant a primit o diplomă cu o 

virtute pe care să o dezvolte. 



FILOSOFIE  
Ziua Internațională a Filosofiei 

În luna noiembrie a fiecărui an, Asociaţia Culturală Noua Acropolă răspunde inițiativei lansate de UNESCO de a 
celebra Ziua Mondială a Filosofiei. În 2002, când reprezentanţii UNESCO au iniţiat această acţiune, aceştia au 
subliniat faptul că „filosofia este o disciplină ce stimulează gândirea critică şi independentă şi că aceasta are 
capacitatea de a contribui la o mai bună înţelegere în lume promovând pacea şi toleranţa”. Recunoscând în 
această misiune a filosofiei unele dintre finalităţile Şcolii noastre de filosofie în manieră clasică, am organizat an de 
an, în toate oraşele în care Noua Acropolă este prezentă, evenimente culturale deosebite.  

București  
Noua Acropolă București a organizat evenimentul Filosofie și 

Educație. Alături de expoziț ia documentară ce a reunit portrete ale 
unor filosofi iluștri din Orient și Occident, au avut loc mai multe 
manifestări: conferința Miturile omului modern, susținută de prof. 
Ivo Ivanovici, directorul Asociației Noua Acropolă din România, 
prezentarea unor cărți de filosofie ale editurii Noua Acropolă, piesa 
de teatru Mitul peșterii, precum și mese rotunde cu temele Valoarea 
lecturii în educație și Valoarea filosofiei în educație.  

Arad 
În Arad, Ziua Internațională a 
Filosofiei a fost sărbătorită 
printr-o prelegere filosofică 
intitulată Eroul interior şi o 
masă rotundă cu tema: Cum 
depășim propriile limite?.  

Cluj-Napoca 
Noua Acropolă din Cluj-Napoca a 
susţinut trei prelegeri filosofice 
dedicate Renaşterii în societate, 
artă şi ştiinţă, acestea fiind găzduite 
de Biblioteca Judeţeană Octavian 
Goga. Pe parcursul celor trei zile s-
au prezentat acele idei care au 
reprezentant impulsul spiritual 
pentru multe dintre personalităţile 
acelei epoci.  

BUCUREȘTI 

CLUJ-NAPOCA 

ARAD 

CONSTANȚA 

Constanța 
Noua Acropolă Constanța a organizat 
evenimentul Filosofia azi. 
Evenimentul a inclus un fotoreportaj 
al activităților Noii Acropole, 
prelegerea Filosofie pentru caracter, 
lansarea romanului Alchimistul scris 
de prof. Jorge Angel Livraga, precum 
şi două dezbateri pe următoarele 
teme: Cultura pentru viitor și 
Voluntariatul pentru viață.  

Iași 
Noua Acropolă din Iaşi a organizat 
trei întâlniri pornind de la 
dialogurile platonice Banchetul, 
Republica şi Phaidon. Evenimentul 
a inclus şi o expoziţie dedicată 
istoriei filosofiei prin care s-au 
prezentat unele momente importante 
din istoria gândirii, reprezentate de 
școli de filosofie cum au fost Școala 
din Elea, Școala Cinică, cea 
Pitagoreică sau Academia platonică 
din Florența.  

ORADEA 

Oradea 
A doua ediție a Zilelor Filosofiei în 
Oradea a propus tema de reflecție Despre 
timp și viață. Publicul a fost invitat la 
conferința Despre timp și destin și la 
discuții filosofice care au pornit de la 
ideile filosofilor stoici şi care s-au 
desfăşurat sub titlul Timp scurt. Timp 
suficient.  

TIMIȘOARA 

Timișoara 
În Timișoara a avut loc cea de-a X-a ediție a Zilelor Filosofiei, cu tema 
Cetatea Ideală. Evenimentul a cuprins: expoziția Arhitectura 
sacră prezentată și explicată în timpul zilei de ghizii voluntari ai 
Asociaţiei Noua Acropolă; prelegerile filosofice: Arhitectura sacră, 
Megaliții, Cetatea ideală și Simbolismul catedralelor gotice; teatru 
filosofic: Pescărușul Jonathan Livingston. Evenimentul s-a deschis cu 
un moment artistic susținut de corul Noii Acropole Timișoara.  



Programa de studii a  

Școlii de Filosofie Noua Acropolă 

Prezentarea materiilor 

Filosofia Moralei dezvoltă mai departe conceptul 

de etică prezentat în cursul introductiv. Explică 

importanța moralei pentru evoluția conștiinței și 

legătura dintre morală și legile naturii. Abordează 

etica așa cum apare în tradiția din Orient, filosofia 

grecească și tradiția înțelepciunii din America. Cu 

ajutorul acestei materii se va constata că noțiunea 

de etică sau de morală este mult mai complexă, 

mai amplă, mai frumoasă și mai profundă decât 

este percepută în mod obișnuit. Entuziasmează 

oamenii să pornească în căutarea propriei esențe și 

a esenței ființelor din jur. Ne ajută să ne 

armonizăm cu noi înșine, cu ceilalți oameni și cu 

Natura în general. Ne învață să trăim viața în 

acord cu legile Universului. 

A cincea materie din programul nivelului II este 

Simbolismul Teologic. Prin intermediul ei vom 

învăța un limbaj universal, limbajul simbolurilor, 

care ne va permite să ne înțelegem cu întreaga 

lume și cu toate timpurile. Limbajul simbolic e 

utilizat de Natură și de oameni dintotdeauna. De 

aceea e nevoie să învățăm să recunoaștem 

simbolurile și la ce se referă ele. Datorită faptului 

că simbolurile nu se schimbă în timp (sau chiar 

dacă aparența unui simbol s-a schimbat), 

conținutul rămâne același, vom putea să învățăm 

să înțelegem mai bine toate popoarele, diferitele 

momente istorice și evoluția omenirii și a Naturii 

în general. Materia se numește Simbolism 

Teologic deoarece se referă la simbolurile care 

exprimă sacrul sau divinul. Vom vedea că toate 

popoarele din toate timpurile au venit în contact 

cu sacrul și au reflectat aceasta prin simboluri. 

Sacrul reprezintă dimensiunile sau planurile 

superioare din ființa umană și din Univers. 

Simbolurile devin indispensabile atunci când e 

nevoie să se exprime ceea ce este inexplicabil, 

inefabil, ceea ce nu poate fi redat în cuvinte.  
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www.noua-acropola.ro 

Str. General Atanasie Demostene, 
nr. 7, ap. 1 (zona Cotroceni) 

BUCUREȘTI, Sediul Central 

DATE DE CONTACT  

ARAD: Bd. Revoluției, nr. 71, ap. 10 
 Tel: 744 781 989  

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 

 

Filosofia înseamnă dragoste de înţelepciune, căutarea 

răspunsului la cele mai profunde întrebări ale omului: Ce este 

viaţa? Ce este fericirea? De ce există suferinţă? Ce este omul?  

Ne putem cunoaşte pe noi înşine? Putem deveni mai buni? 

Cursul de Filosofie Comparată vă propune să reflectați la 

aceste întrebări fundamentale ale vieţii prin intermediul 

studiului comparat al învăţăturilor celor mai de seamă înţelepţi 

ai umanităţii şi ale celor mai evoluate civilizaţii din istorie: 

India, Tibet, Egipt, China, Grecia, Roma. 

Obiectivul cursului introductiv este cercetarea, într-un mod 

activ, a celor trei aspecte fundamentale ale existenţei: etica - 

fiinţa umană faţă în faţă cu sine însăşi, sociopolitica - fiinţa 

umană în convieţuirea sa cu ceilalţi şi filosofia istoriei - timpul 

în calitatea sa de creator de civilizaţii, valabile atât pentru 

indivizi, cât şi pentru societăţi.  

Următorul curs se va deschide în data de 5 ianuarie 2016. 

Găsiți informații actualizate pe site-ul nostru web. 

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 

Durata: 12 săptămâni 

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

C U R S  D E  I N T R O D U C E R E  Î N  F I L O S O F I E  

Noua Acropolă susține lunar la Biblioteca Metropolitană București 
conferințe pe teme de filosofie, psihologie, istorie, simbolism, știință 
sau cultură, sub genericul Trepte spre cunoaștere. În perioada 
următoare vă invităm la prelegerile: 
 12.01.2016, ora 18:00 - Imaginea eroului în basmele 

românești  
 02.02.2016, ora 18:00 - Egiptul Antic – țara transformărilor 
 01.03.2016, ora 18:00 - Să redăm aripile sufletului. Din 

învățăturile lui Platon. 

CONFERINȚE  

Programul conferințelor și meselor rotunde îl găsiți pe site-ul nostru web www.noua-acropola.ro. 

MESE ROTUNDE  

Mesele rotunde  organizate în sediul 
asociației sau la Centrul Cultural 
Educativ Smart Change vă propun 
dialoguri constructive pe teme de 
actualitate, fiind un demers educativ 
menit să apropie oamenii între ei 
prin ideile și valorile pe care le 
împărtășesc. 


