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Ne putem întreba: dacă filosofia este o formă de dragoste și de atracție, un anumit efort liber și voit de apropie-

re și de descoperire a adevărului (echivalent cu încercarea la fel de hotărâtă de îndepărtare și de disociere față 

de minciună), nu este oare mai sigur să fie cedată această preocupare oamenilor de știință (cu abordarea lor me-

todică) sau/și teologilor (cu dogmele lor religioase)? Oare mai este nevoie de filosofie și în ce sens mai poate fi 

luat în considerare drumul filosofic de căutare a adevărului? 

Problema adevărului este una dintre cele mai subtile. Ce este adevărat și ce nu? Cine deține adevărul absolut și 

oare este posibil să existe stăpâni ai adevărului? Adevărurile științifice sunt mai degrabă secvențiale și pun în 

evidență numai anumite aspecte ale lucrurilor, niciodată realitatea lor integrală. De exemplu: ce înseamnă a fi 

om? În actualitate există un număr uriaș de adevăruri științifice referitoare la diverse circumstanțe ale ființei 

umane dar dacă am alcătui din totalitatea lor un mozaic acesta nu i-ar reprezenta nici pe departe realitatea și 

complexitatea… Iar în altă ordine de idei, deși adevărul credinței exprimat prin dogme religioase oferă acces la 

un sens superior al vieții, totuși pentru unele persoane unirea cu sacrul este mai degrabă un act de cunoaștere…  

Filosofia – în sens clasic – înseamnă căutare a adevărului bazată pe cunoaștere rațională și verificată prin prac-

tica vieții. Tehnica predilectă a cercetării filosofice este reflecția, adică observarea și evaluarea cu „ochiul lăun-

tric” al eului rațional a conținuturilor propriei vieți psihice (simțiri, percepții, impulsuri, amintiri, intuiții etc.). 

Altfel spus, mă privesc pe mine și apreciez ce e bine și ce nu ar trebui să facă parte din personalitatea mea, ce 

învățături ascund impresiile pe care mi le imprimă situațiile din viață. Adevărul se află mereu dincolo de apa-

rențe, mai aproape de lumea esențelor. Iar atunci când se stabilește relația dintre eul reflexiv (subiect) și conți-

nuturile lumii lăuntrice (obiect) ia naștere eul conștient. Nenumărate orizonturi se deschid, unul după altul, în 

fața aceluia care practică viața interioară: care este natura eului în genere și, specific, a eului rațional, ce se poa-

te afla despre natura minții și unde sunt limitele cunoașterii, cum se explică relația dintre unu și multiplu, pre-

cum și multe altele, nesemnificative pentru cel dominat de presiunea circumstanțelor existențiale, dar atât de 

importante pentru un filosof. Din efortul de aprofundare, evaluare și înțelegere a tuturor aspectelor vieții ia naș-

tere o personalitate stăpână pe sine, capabilă să ia decizii în mod liber și responsabil și care, prin cumulul de 

mici adevăruri relative și permanenta depășire a limitelor propriei cunoașteri, se apropie treptat de Adevărul 

absolut al Ființei.  

Așadar, chiar este mare nevoie de Filosofi și de Filosofie într-un sens clasic și totodată profund uman; e o mo-

dalitate alertă și inteligentă de a trăi viața de om.  
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Schimbările personalității   
Președinte internațional O.I.N.A., Prof. Delia Steinberg Guzmán 

Confruntarea cu unele dintre problemele ce afectează 

societățile actuale a condus la elaborarea a numeroase 

studii asupra schimbărilor care se produc în personali-

tatea umană de-a lungul vieții. În mod evident, proble-

matica acestor schimbări ne interesează pe toți. 

Însă definirea personalității este un demers complex, 

căci nu e simplu să identificăm factorii ce o modifică și 

să stabilim dacă sunt exteriori, dacă provin din interio-

rul ființei umane sau sunt o combinație. De asemenea, 

nu este ușor de stabilit dacă toate schimbările persona-

lității sunt neapărat patologice. 

Situațiile limită derivă din lipsa de încredere în viață și 

în sine, din lupta disperată pentru supraviețuire fizică, 

din războaiele și terorismul care afectează întreaga lu-

me. Sectele și fanatismul religios, confruntările politi-

ce, setea de putere și alte plăgi similare îi răpesc perso-

nalității umane reperele fixe și o condamnă la o dezvol-

tare anormală. De aici fragilitatea ei și diversele dena-

turări. 

Ce este personalitatea? 

Nu ne propunem să revizuim aici multiplele teorii pro-

puse de-a lungul istoriei. În general, se acceptă faptul 

că personalitatea este un produs al formării și al evolu-

ției ființei umane pornind de la doi factori de bază: 

temperamentul și caracterul. Temperamentul, după 

cum l-a descris deja de multă vreme Hipocrate – fleg-

matic, sangvinic, melancolic sau coleric – depinde de o 

stare organică înnăscută care permite individului să se 

exprime spontan față de lumea exterioară. 

Caracterul este consecința unei dezvoltări treptate prin 

care individul echilibrează presiunile temperamentului 

și ale instinctelor, conturând un comportament și urmă-

rind scopuri care, în mod logic, pot varia în funcție de 

educație și de relațiile fiecărei persoane cu ceilalți oa-

meni și cu lumea înconjurătoare. 

În ceea ce privește personalitatea, în dezvoltarea ei se 

impune fixarea conștiinței ca centru, cu scopul de a îm-

bunătăți acest ansamblu de elemente constitutive care 

ajung să diferențieze o persoană de celelalte. Se referă 

la integrarea obiceiurilor, atitudinilor, ideilor, memori-

ei, motivațiilor, direcțiilor de acțiune, de aici rezultând 

comportamentele îndreptate spre exterior, observabile, 

și cele orientate spre interior, nu întotdeauna vizibile 

(emoții, idei, etc.). 

Cicero, adept al ideilor lui Platon și Aristotel, a definit 

personalitatea în patru moduri diferite, în acord și cu 

conceptele actuale, mai degrabă cu cele psihologice 

decât cu cele strict biologice. Potrivit lui Cicero, perso-

nalitatea este deopotrivă: 

 O mască (din traducerea literală a latinescului 

„persona”), o înfățișare folosită de ființa umană 

pentru a se prezenta în fața celorlalți; 

 Un scop, o finalitate umană; 

 O responsabilitate ce conferă demnitate; 

 Un ansamblu de calități care fac ființa umană 

demnă de condiția sa. 

Merită amintit faptul că, atât pentru Cicero, cât și pen-

tru mulți alți filosofi din epoca sa, calitățile personali-

tății gravitează în jurul moderației, autodisciplinei, 

prudenței, toleranței, generozității și integrității mora-

le. Pe scurt, este vorba de capacitatea rațională și spiri-

tuală de a controla factorii iraționali și instinctivi, pro-

prii animalelor. 

Probabil că în prezent valorile amintite nu mai sunt 

considerate a fi cele mai semnificative, dar, fără îndo-

ială, tindem să credem că absența lor contribuie în ma-

re măsură la o formare defectuoasă a personalități și la 

tulburările care derivă de aici. 

Personalitatea din perspectiva filosofiei esoterice 

Potrivit viziunii filosofilor antici, preceptele filosofiei 

esoterice – sursa universală ce a servit ca fundament 

ideatic pentru sute de gânditori antici și moderni – pre-

zintă personalitatea ca pe o mască, însă nu în sensul 

peiorativ al termenului. Personalitatea este învelișul 

natural adoptat de spiritul uman când se manifestă în 

lumea concretă. Spiritul are nevoie nu numai de o pro-

tecție a naturii sale subtile, ci și de un mijloc de expri-

mare, reprezentat de personalitate. 

Conform acestor doctrine, personalitatea este alcătuită 

din patru componente de natură diferită și, prin urma-

re, putem vorbi despre o personalitate formată, com-

pletă, închegată, sănătoasă, numai atunci când elemen-

tele se armonizează prin efortul voinței și al inteligen-

ței. 

Se combină astfel: 

 Corpul fizic, cu toate elementele organice din 

care este constituit; 



 

 Vitalitatea, atribut al corpului fizic atât timp cât 

este viu, adică manifestat. Corpul mort își menți-

ne forma pentru un timp, însă nu și vitalitatea; 

 Psihicul, cu toată bogăția sa de emoții, pasiuni și 

sentimente; 

 Mintea, cu capacitățile sale latente sau dezvolta-

te de a raționa și de a selecta inteligent ideile 

pentru a face din ele motoare ale acțiunii. 

După cum se observă, nu sunt multe diferențe între 

aceste definiții și cele actuale, care se referă la integra-

rea factorilor temperamentali biologici cu cei psiholo-

gici și intelectuali. De asemenea, nu considerăm că ar 

exista mari deosebiri nici în ceea ce privește efortul 

conștient pe care fiecare individ trebuie să îl depună 

pentru a coordona toți factorii constitutivi. Personalita-

tea, așadar, se schimbă pe măsură ce omul evoluează, 

crește și ajunge la un echilibru prin care atinge o mai 

mare maturitate. 

Caracteristicile personalității: este schimbătoare și 

multilaterală. 

Astăzi se afirmă că personalitatea are caracteristicile 

unui întreg organizat, dar cu o stabilitate relativă. Cu 

alte cuvinte, în anumite momente sau etape ale vieții, 

se poate atinge o organizare stabilă, însă aceasta tinde 

să se piardă în împrejurări mai deosebite. 

În același sens, unele texte antice descriu dificultatea 

obținerii unei personalități echilibrate și a menținerii ei 

în această stare, nealterată de nimic sau, în cel mai bun 

caz, dificultatea de a limita durata și relevanța modifi-

cărilor nedorite. În opera Bhagavad Gita, parte inte-

grantă a marii epopei indiene Mahabharata, personajul 

central – prototipul ființei umane – se plânge maestru-

lui său: „[Căci] mintea [...] este neliniștită, agitată, pu-

ternică, îndărătnică; socot că ea este tot așa de greu de 

stăpânit ca și vântul.” 

În continuarea străvechiului text sunt prezentate sfatu-

rile înțelepte care ajută la dominarea minții, adevărată 

cheie a personalității: exercițiul susținut și atenția con-

tinuă, disciplina, vigilența și răbdarea, împreună cu o 

hotărâre de nestrămutat. 

În realitatea cotidiană, departe de a se reuși aplicarea 

acestor sfaturi, stabilitatea și stăpânirea personalității 

rămân cuceriri variabile, iar noi ajungem adesea să ne 

resemnăm cu gândul că nu le putem atinge sau să re-

curgem la paliative care nu remediază cauzele proble-

mei. 

La ce schimbări ale personalității ne putem aștepta în 

cadrul așa-numitei „normalități”? 

Progresele proprii perioadei de creștere și de maturiza-

re, care oferă o amplitudine mai mare, un echilibru mai 

bun și integrarea tuturor componentelor personalității; 

Oprirea progresului, naturală sau declanșată de diverși 

factori: educație, vârstă sau lipsa de interes; 

Un regres sau o dezintegrare ce corespund bătrâneții 

sau unor situații traumatizante exterioare și/sau interi-

oare. 

Subliniem însă faptul că aceste schimbări, în bine sau 

în rău, nu sunt ușor de controlat, pentru că echilibrul 

inițial a fost considerat instabil încă de la început sau a 

fost afectat prea mult de factori imponderabili și pentru 

că personalitatea este un ansamblu alcătuit din mai 

multe componente, a căror coordonare nu este simplă. 

Așadar, multitudinea de fațete este o altă caracteristică 

a personalității. Deși există cazuri cu adevărat patolo-

gice de personalitate dublă sau multiplă, și boala dez-

văluie lipsa unui element superior care să armonizeze 

personalitatea. Este nevoie, prin urmare, de asocierea 

între disciplină și hotărâre, un ansamblu pe care îl nu-

mim în general voință. 

Fără a neglija factorii congenitali ce determină perso-

nalitatea și pe ceilalți, dobândiți în mod nefavorabil, în 

lipsa unei educații adecvate, adevărata personalitate 

este o realizare individuală și conștientă. Și prin indivi-

dual nu ne referim la faptul că fiecare ar trebui să o 

obțină în mod izolat, ci la responsabilitatea față de pro-

pria cucerire; niciun om nu poate oferi altuia echilibrul 

personal care îi lipsește. Oricine poate fi ajutat, sfătuit, 

îndrumat pe o cale potrivită, dar fiecare, individual, 

trebuie să se realizeze pe sine; după o îndrumare potri-

vită, cel puțin a primilor pași, fiecare om își poate con-

tinua construirea personalității prin propriile puteri.  



CULTURĂ  

În perioada 11 - 13 martie 2016, Noua Acropolă a organizat, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților, un 

weekend dedicat filosofiei. Prin acest eveniment ne-am propus să readucem în atenția publicului idei care, deși 

îndepărtate în timp, sunt foarte actuale și ne pot fi de un real folos în momentul istoric în care ne aflăm. 

Programul a debutat vineri seara cu proiecția de film „Marcus Aurelius - împăratul filosof”, iar în seara de sâmbătă 

membrii voluntari ai asociației au susținut o piesă de teatru filosofic după „Mitul peșterii” din Republica de Platon. 

Aceste două momente au fost urmate de discuții libere pe baza ideilor filosofiei stoice și a mesajului despre liberta-

te și filosofie pe care Platon ni-l transmite prin intermediul mitului peșterii.  

Evenimentul s-a încheiat duminică cu o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea personalității și evoluția spirituală”. 

Ne bucură interesul arătat de public față de subiectele pe care le-am propus și participarea activă a acestuia. 

Weekend Filosofic 

 Evenimente ce vor avea loc în perioada următoare 

 Conferința „Enigmele civilizației celților”, marți 10 mai ora 18:00 la Biblioteca Metropolitană București.  

 Clubul de lectură: Jostein Gaarder - „Lumea Sofiei”, sâmbătă, 14 mai ora 15:00, la sediul Noua Acropolă. 

 Participarea la ONGFest 2016, 21-22 mai, în parcul Herăstrău. 

 Conferința „Giordano Bruno, despre libertatea conștiinței”, marți 7 iunie ora 18:00 la Biblioteca Metropoli-
tană București.  



Sâmbătă seara membrii Asociației Noua 

Acropolă din București au început să 

învețe primii pași din dansurile de socie-

tate, pe ritmuri de vals lent, vals vienez 

sau slow fox. Încercăm să dezvoltăm 

armonia în mișcare și să ne bucurăm de 

frumusețea muzicii. 

Curs de dans de societate 

ATELIERE  

Curs de pictură pe sticlă 

Cu ocazia sosirii primăverii, în preajma sărbătorii tradiționale de Dragobete, i-am vizitat din nou pe bunicii de la 

căminul Stejarul cu flori, poezii și cântece. Micul moment artistic ne-a prilejuit nouă și gazdelor o întâlnire veselă, 

luminoasă, la fel ca anotimpul pe care l-am sărbătorit împreună. Am reînviat legende despre Dragobete, am recitat 

poezii de primăvară și am cântat, iar bunicii și-au 

amintit romanțele lor preferate și ne-au cântat și ei. La 

final am și stat de vorbă, aflând câte ceva din poveștile 

de viață ale gazdelor noastre, despre bucuriile și nos-

talgiile lor, despre copii, nepoți și vremuri de altădată. 

Ne bucurăm că am petrecut câteva clipe plăcute cu 

persoanele care locuiesc în acest cămin și că am înce-

put să ne împrietenim dincolo de vârste. 

Din seria atelierelor și cursurilor practice oferite de Noua Acropolă 

din București membrilor săi și publicului larg, s-a remarcat în ultime-

le luni cursul de pictură pe sticlă. Acesta conține o parte teoretică de-

dicată noțiunilor de bază despre cromatică și aplicarea culorii, precum 

și istoriei artei vitraliului; în cadrul părții practice, se pictează pe sti-

clă un model la alegerea participanților, iar fiecare dintre ei își păs-

trează apoi lucrarea finalizată. Tehnica picturii pe sticlă este delicată 

și cere răbdare, dar participanții au constatat că merită efortul; cu per-

severență se pot realiza lucrări frumoase, iar experiența picturii în si-

ne face bine sufletului, apropiindu-ne de artă și de armonie. 

Vizită la căminul pentru vârstnici Stejarul 



Editura Noua Acropolă  

Ultimele apariții  

Prin povestea simbolică a călătoriilor unui câine metamorfozat, 

autorul realizează o satiră la adresa unor realități sociale și 

politice din secolul XX. Periplul lui Möassy prin țări de pe toate 

continentele scoate la iveală neajunsurile lumii noastre, 

conturând totodată o pledoarie subtilă pentru un om mai bun. 

Deși tabloul socio-politic zugrăvit de autor aparține veacului 

trecut, vom constata că prea puține lucruri s-au schimbat cu 

adevărat la nivelul vieții colective. Omenirea se confruntă de 

mult cu probleme cărora nu pare să le poată găsi rezolvare, iar 

povestea lui Möassy ne îndeamnă la reflecție. Cine știe, poate că 

problemele grele n-ar mai fi atât de grele dacă omul – fiecare 

dintre noi – ar fi mai simplu, mai sincer, mai fratern.  

Möassy, câinele 

Nuvelă-parabolă 

„Maya” este numele dat de vechii locuitori ai Indiei zeiței care 

însuflețește formele și schimbările din Natură. Prin reflecții asupra 

diverselor aspecte ale existenței noastre în mijlocul acestor 

transformări, autoarea ne invită la o înțelegere filosofică a „jocurilor 

Mayei”, înțelegere care ne poate dezvălui până unde ne lăsăm antrenați 

în jocul aparențelor și de unde începe realitatea mai profundă a vieții. 

A trăi în realitate se poate dovedi uneori o artă dificilă. La prima 

vedere, am putea crede că Maya caută să ne ascundă adevărul, că 

jocurile ei sunt complet false. Dar, după cum ne sugerează autoarea, 

lucrurile nu stau chiar așa; pentru un copil, jucăriile sunt încântătoare 

și necesare, căci el abia a început să învețe cum să trăiască și să fie om 

și încă nu poate lua viața în piept așa cum este ea. Dar ce ne facem 

dacă maturitatea înseamnă de multe ori doar a înlocui jucăriile 

copilăriei cu unele mai sofisticate? Ne este sortit oare să alunecăm 

mereu la suprafața Vieții și a realităților ei sau putem lăsa în urmă 

jocul Mayei așa cum am lăsat odată jucăriile, aducând la maturitate 

omul interior?  

Jocurile Mayei 

Colecție de eseuri filosofice 



 

Etica 

Unul din capitolele fundamentale ale filosofiei dintotdeauna este etica. 

Este eterna problemă a binelui și a răului, întrebarea despre cum este 

corect să procedăm (sau cum nu este corect) în orice situație posibilă 

de viață. Etica se referă la raportul omului cu sine însuși, adică la an-

gajamentul interior de a respecta cele mai înalte principii morale pe 

care le recunoaștem și le înțelegem. După cum spuneau vechii filosofi 

greci, există o etică atemporală, expresie a valorilor nemuritoare ale 

Cosmosului, și o etică temporală, legată de circumstanțele concrete. 

Cu această lecție ne vom introduce în cele mai elementare concepte 

legate de valorile vieții, verticalitate interioară, idealism. 

Curs de introducere  în Filosofie  

Filosofia înseamnă dragoste de înțelepciune, căutarea răspunsului la 

cele mai profunde întrebări ale omului: Ce este fericirea? De ce există 

suferință? Ce este omul? Ne putem cunoaște pe noi înșine?  

Cursul de Filosofie Comparată vă propune să reflectați la aceste între-

bări fundamentale ale vieții prin intermediul studiului comparat al în-

vățăturilor celor mai de seamă înțelepți ai umanității și ale celor mai 

evoluate civilizații din istorie. 

Obiectivul cursului introductiv este cercetarea, într-un mod activ, a ce-

lor trei aspecte fundamentale ale existenței: etica - ființa umană față în 

față cu sine însăși, sociopolitica - ființa umană în conviețuirea sa cu 

ceilalți și filosofia istoriei - timpul în calitatea sa de creator de civiliza-

ții, valabile atât pentru indivizi, cât și pentru societăți.  

Temele cursului introductiv: 

Etica atemporală  Înțelepciunea indiană  Misterele Tibetului   

Siddharta Gautama Buddha  Confucius   

Viața morală în Egiptul antic  Platon  Aristotel   

Immanuel Kant  Plotin  Stoicismul în Roma  Filosofia istoriei  

Durata: 12 săptămâni 

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

Cursul se deschide periodic.  

Găsiți informații actualizate pe www.noua-acropola.ro. 

Filosofia istoriei 

Unul din cele mai misterioase aspecte ale Universului este timpul. Ast-

fel, raportul omului cu timpul este la rândul său unul din cele mai 

vechi și interesante subiecte de reflecție și cercetare. Oare evenimente-

le se puteau desfășura și altfel decât s-au întâmplat sau nu? Oare istoria 

viitoare poate fi cu adevărat  prevăzută, există un sens al istoriei, poate 

fi trecutul cunoscut complet? Acestea precum și multe alte întrebări 

constituie obiectul filosofiei istoriei. Cu ocazia acestei teme vom învă-

ța despre mit și istorie, despre cum se construiește viitorul, despre ci-

cluri istorice (anul platonic, yuge), ca și despre alte aspecte interesante 

și importante în procesul nostru de înțelegere a lumii. 



 

na-bucuresti@noua-acropola.ro 

Noua Acropolă București 

031 405 20 24 

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  

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 

Clubul de lectură  

Clubul de lectură este una dintre activitățile nou introduse în acest an în programul oferit de Noua Acropolă din 

București și care s-a bucurat de mult interes din partea membrilor și a publicului. 

Cărțile discutate până acum au fost: „Pescărușul Jonathan Livingston” de Richard Bach, „Bătrânul și marea” de 

Ernest Hemingway și „Epopeea lui Ghilgameș”.  

Pentru lunile mai și iunie 2016, sunt programate „Lumea Sofiei” de Jostein Gaarder și „Micul Prinț” de Antoine 

de Saint-Exupéry. Vom continua cu titluri ale unor capodopere binecunoscute ca „Don Quijote de la Mancha” de 

Miguel Cervantes Saavedra, „Odiseea” lui Homer sau scrierile lui Seneca publicate sub numele de „Alt timp nu 

am”, dar și apariții editoriale recente precum „Eleganța ariciului” de Muriel Barbery sau „Fata cu portocale” de  

Jostein Gaarder. Lista rămâne deschisă propunerilor celor interesați.  

În cadrul fiecărei  întâlniri, la început derulăm firul narativ al cărții respective, uneori folosind și citate reprezenta-

tive. Se prezintă câteva date despre autor, valoarea lucrării analizate în contextul operei acestuia și stilul folosit. 

Discutăm aspecte mai importante legate de caracterizarea personajelor, semnificația întâmplărilor prin care trec 

acestea, modul în care rezolvă situațiile dificile cu care se confruntă, întrebările pe care și le pun, răspunsurile pe 

care le oferă. Fiecare dintre participanți ia pe rând cuvântul, respectând punctul de vedere al celorlalți. Privită din 

unghiuri și puncte de vedere diferite și complementare, perspecti-

va asupra lucrării se întregește și se nuanțează. Interacțiunea și 

dialogul ne ajută pe fiecare să înțelegem mai mult și mai bine de-

cât am fi reușit individual.  

După aceste întâlniri, toți plecăm îmbogățiți cu idei și valori la 

care să medităm în continuare, cu învățături pe care să le aplicăm 

în viața noastră. Prin intermediul cărților, ne cunoaștem mai bine 

pe noi înșine și ne  împrietenim cu ceilalți. 

Vă invităm să vă alăturați căutării noastre filosofice prin paginile 

literaturii românești și universale valoroase.  


