
Lumea a devenit foarte complexă; traiul cotidian implică mult efort și atenție. Înțelegerea relațiilor și a sistemelor 
de diverse tipuri, cunoașterea și utilizarea mijloacelor tehnice acaparează aproape integral viața umană. Nimic nu 
mai este simplu și ușor (cum se presupune că ar fi fost în trecut). 

Apoi, timpul se grăbește... Evenimentele se succed cu viteză uluitoare, ni se prezintă pe larg date punctuale, înso-
țite aproape instantaneu și din abundență de comentarii și analize. Gândurile și stările afective se succed și ele 
fugitiv, apărând și dispărând odată cu întâmplările care le-au dat naștere. Parcă am păși mereu pe un teren nisi-
pos... Nimic nu mai este sigur... Locul cunoașterii, al principiilor, valorilor și sentimentelor este uzurpat de ocazi-
onalele curente de opinii și emoții. Iar cel care se identifică cu poziția de spectator atent la spectacolul lumii este 
prins în menghina efemerului și devine, drept „recompensă”, la fel de instabil, fluid, incert și lipsit de trăinicie 
precum scenele la care privește. 

Să fie toate acestea semne ale progresului nemaiîntâlnit, ale apariției unei umanități tot mai adânc ancorate în is-
torie și din ce în ce mai evoluate pe măsură ce se schimbă una după alta generațiile? 

La ce folosesc cărțile vechi, înțelepciunea strămoșilor sau... experiența de viață a persoanelor care nu mai fac față 
tăvălugului inovațiilor tehnologice? Cum ar putea spune ceva util acestei lumi noi și incomparabile cineva care 
nu a cunoscut deloc mirajul modernității? 

Ca într-un vas alchimic, lucrurile se preschimbă și capătă forme nefirești... Aparențele sunt luate drept esențe, iar 
derizoriul uzurpă rolul sacrului. Deodată, totul devine grotesc. Dacă ne gândim mai bine unde am ajuns, ne între-
băm imediat: Cum a fost posibil? 

Societatea, diferitele funcții sociale, precum și modalitățile de muncă nu sunt finalități în sine, ci doar mijloace 
pentru asigurarea condițiilor necesare vieții umane. Nu este scopul vieții o cât mai bună integrare în păienjenișul 
relațiilor sociale sau stăpânirea unor tehnici tot mai sofisticate, ci dimpotrivă: acestea din urmă ar trebui să ofere 
oportunități utile utilizatorilor lor. 

Ar fi timpul să exclamăm: Puţină intimitate, vă rog! 

Momentul de respiro și de dialog cu sine însuși, în singurătate și în tăcere, în absența altor martori, este o veritabi-
lă binecuvântare. 

În astfel de clipe ni se înfățișează una după alta întrebările pentru care altfel nu aveam timp și nici nu le obser-
vam: Cine sunt? De unde vin? Încotro mă duc? Ce înseamnă a fi om și ce sens are viaţa mea? Adevărul și minciu-
na, aparența și esența, realul și irealul... și atâtea alte subiecte se ivesc în liniștea conversației lăuntrice. 

Iar cel care nu se simte suficient de pregătit poate apela la o operă literară de calitate, la un eseu filosofic sau vreo 
altă scriere care îi va solicita să-și imagineze situații, să reprezinte și să înțeleagă idei și concepte, să discearnă și 
să judece. 

Oricât de presante ar fi circumstanțele existenței, nimeni nu ar trebui să-și permită să fie dominat de ele. În toiul 
modernității sau în afara ei, este de datoria fiecăruia să aibă grijă de sine însuși, de propria sa integritate. Persona-
litatea nu trebuie să fie constituită „la întâmplare”, ci în acord cu efortul de identificare și de formulare a principi-
ilor și valorilor ce pot fi descoperite numai și numai în propria intimitate.   

Editorial 
Prof. Ivo IVANOVICI 

Buletin informativ București, Numărul 8, iulie 2016 



Începem un an nou adânciți într-un proces istoric pe 

care, datorită caracteristicilor sale, l-am numit „ev me-

diu”. Este evident că trăim caracteristici definitorii ale 

epocii: individualismul prost înțeles dă naștere separa-

tismului, iar separatismul generează înfruntare, agresi-

vitate și fanatism. Nimeni nu vrea să-l asculte pe celă-

lalt, nimeni nu dorește să-l înțeleagă pe celălalt. 

Știu că noul ev mediu nu se trăiește la fel în toate țările 

lumii. Dar toți îi resimțim formele mentale, care pă-

trund în noi și ne macină. Nu folosește la nimic să spu-

nem „în țara mea se trăiește mai bine”, căci întreaga 

lume e acoperită de norii separării și ai fragmentării 

puternice. 

Când vorbim despre criză, adoptăm întotdeauna atitu-

dinea cea mai comodă, dând vina pe circumstanțe. Nu 

cred că este o atitudine corectă, deoarece circumstanțe-

le nu sunt entități străine de ființele umane. Criza se 

află în ființele umane. Criza provine din ființele uma-

ne. Vine de la noi, fie pentru că am provocat-o, fie 

pentru că i-am permis să apară din cauza comodității 

materiale exagerate și a marii lene spirituale. 

Lăsăm să se scurgă istoria ca și când nu ar avea nicio 

legătură cu noi. Uităm că tot ce se întâmplă în lumea 

noastră este rezultatul a ceea ce se întâmplă în noi. Da-

că există criză în ființele umane, atunci există și în lu-

me. Situația prezintă însă și un mare avantaj, căci dacă 

problema a fost generată în noi și soluția se află tot în 

noi. 

Trăim într-o lume neliniștitoare, foarte dezechilibrată, 

dezechilibrul manifestându-se atât în interior, cât și în 

exterior. La nivel interior, nu ne simțim satisfăcuți ori-

ce am avea. Mereu resimțim o neliniște, ne lipsește 

ceva ce nu putem defini. Ne lipsește încrederea în noi 

înșine, ne lipsește încrederea în ceilalți. Și acest lucru 

produce, cum e și firesc, un mare dezechilibru în fieca-

re dintre noi. 

Cât privește dezechilibrul exterior, ce am putea spune? 

Este suficient să observăm ce se întâmplă zi de zi în 

toate colțurile Terrei. De 31 decembrie, o zi care se 

presupune a fi plină de bucurie, festivă, și în care oa-

menii se adună să sărbătorească, marile capitale ale 

lumii și-au dublat măsurile de siguranță. Acest fapt 

vorbește despre dezechilibrul puternic pe care-l trăim 

și despre cum i-am permis să se propage tot mai mult. 

Criza se află în ființele umane: trebuie să recuperăm echilibrul 

Președintele internațional al O.I.N.A., Prof. Delia Steinberg Guzmán 

Este straniu că am dorit să ajungem la bunăstare depli-

nă – acesta a fost visul cel mare – dar am ajuns la nesi-

guranță deplină – aceasta este realitatea noastră cea 

mare. 

Eu una nu cred că în aceste situații ar avea vreun folos 

să ieșim în stradă și să protestăm, să strigăm, căci nu 

ne-ar ajuta la nimic, decât să ne descărcăm tensiunea 

pentru o clipă. Nu e momentul nici să strigăm, nici să 

protestăm, este momentul să acționăm. Trebuie să fa-

cem ceva. 

Știu că nu avem acces la toate formele de acțiune de 

care ar fi nevoie în acest moment. Dar fiecare dintre 

noi poate dezvolta o formă cât de modestă de acțiune 

care să nu fie doar un protest, ci o atitudine pozitivă. 

Trebuie să recâștigăm echilibrul. Tot ce se pierde se 

poate recâștiga. Trebuie să recâștigăm armonia. Dacă  

s-a pierdut, și ea se poate recâștiga. Trebuie să reușim 

în demersul de a transforma lumea noastră într-un 

acord armonios, desăvârșit, care să ne umple sufletele, 

ajutându-ne să ieșim din cercul vicios al nebuniei, dis-

perării și tulburării. 

Știu că toată lumea este preocupată de crizele econo-

mice, politice sau religioase. Dar la fel de îngrijorător 

este faptul că în acest moment al istoriei există atât de 

multe persoane dezechilibrate psihologic și mintal. Nu 

înseamnă că a crescut numărul bolnavilor, ci că trăim 

într-o lume bolnavă și că aceasta pătrunde în noi, fă-

cându-ne să ne pierdem stabilitatea. 

Ne atrage atenția faptul că mulți tineri care nici nu au 

început să facă primii pași în viață deja nu știu ce să 

facă cu ei înșiși. Este o criză de proporții majore: dacă 

nu mai vrem să trăim sau nu mai știm să trăim, totul se 

prăbușește în jurul nostru. 

Trebuie să recuperăm echilibrul, armonia și frumuse-

țea. Acestea sunt calități profunde ale ființei umane, 

dar au fost date la o parte în numele absurdului, trivia-

lului, urâtului și grotescului, sub care ne ascundem 

propria deziluzie ca sub o mască. Totuși, armonia exis-

tă. Fiecare dintre noi poate emite un sunet diferit, dar 

trebuie să reușim să construim o simfonie frumoasă 

din toate aceste sunete și nu o combinație disonantă, 

nesincronizată și lipsită de unitate. 

Mai rămân multe de făcut, dar ceea ce avem de făcut 

este frumos, just, natural și armonios. Este uman.   



A)  Adunarea Generală a O.I.N.A. își reafirmă voința de a dezvolta pe 

mai departe cele trei direcții de activitate ale sale – Filosofia, Cul-

tura și Voluntariatul – pentru ca, în fața violenței, fricii și pierderii 

valorilor esențiale cu care se confruntă societățile noastre actuale, 

să permită accesul tuturor la o cunoaștere autentică, vector al unei 

reconstrucții morale pe baza valorilor spirituale care unesc ființele 

umane. 

Adunarea Generală invită asociațiile naționale afiliate la O.I.N.A. 

să urmărească aceste direcții în toate activitățile lor. 

În acest sens, O.I.N.A. reafirmă calitatea preventivă și constructivă 

a acțiunilor sale, desfășurate spre binele societății și al naturii, în-

curajând conștientizarea importanței participării și colaborării acti-

ve a asociațiilor naționale la inițiative utile și înrudite cu scopurile 

O.I.N.A. 

B)  Adunarea Generală reamintește necesitatea de a continua dezvolta-

rea Școlilor de Filosofie în manieră clasică drept instrument optim 

de formare și de educație, întrucât aplicațiile practice ale Filosofiei 

îmbunătățesc viața și îi dau un sens superior, contribuind la ferici-

rea oamenilor. 

În acord cu scopurile și principiile sale fundamentale, O.I.N.A. rea-

mintește că formația filosofică cultivă aspectul esențial al ființei 

umane prin dezvoltarea înțelegerii, a intuiției și a voinței, care per-

mit eliberarea de boli personale și sociale precum egoismul, fana-

tismul, violența și materialismul. 

C)  Adunarea Generală salută activitățile desfășurate de O.I.N.A. cu 

participarea și în colaborare cu diverse instituții și organizații din 

domeniul public și din cel privat. 

De asemenea, invită asociațiile afiliate să continue această direcție 

de promovare a experiențelor filosofice împărtășite între persoane 

de origini, culturi și obiceiuri diferite în mod complementar. 

D) În acest scop, Adunarea Generală propune să se creeze în continua-

re grupuri de muncă și de acțiune socială care să contribuie la for-

marea și educația cetățenilor în materie de conservare și protejare a 

resurselor Terrei și de îmbunătățire a societăților umane, în acord 

cu recomandările acordului fără precedent privind schimbarea cli-

matică semnat de 195 de țări la Paris (Franța), în data de 12 decem-

brie 2015, în cadrul congresului COP 21. 

E)  Adunarea Generală aprobă acțiunile realizate în anul anterior de 

organizațiile și de asociațiile afiliate la O.I.N.A. în domeniul prote-

jării mediului înconjurător și al formației filosofice și civice, acți-

uni prezentate pe larg în Anuarul de activități dat publicității cu 

ocazia prezentei întruniri a Adunării Generale. 

Declarația Adunării Generale  

a O.I.N.A. 2016  



Sfârșit de săptămână cu eroi, simboluri și... probe! Asociația Cul-

turală Noua Acropolă a organizat în perioada 10-12 iunie 2016, 

cu susținerea deja devenită tradiție a Casei de Cultură a Studenți-

lor din București, o serie de evenimente reunite sub titlul 

„Psihologie și simboluri”. Într-o primă secțiune, au fost prezentate 

două conferințe dedicate importanței simbolului în opera celui 

mai cunoscut psihanalist al secolului XX, C. G. Jung, și prezenței 

simbolurilor în mitologie, știință și arte. 

A doua parte a manifestării a fost consacrată unei proiecții de film 

cu tema muncilor lui Hercule, urmată de o masă rotundă pe tema 

impactului pe care îl au modelul eroului și ideea de parcurgere a 

probelor asupra culturii și societății contemporane. Unul dintre 

cele mai importante aspecte a fost acela al oportunității pe care o 

are orice potențial spectator de a deveni interpret al unui arhetip, 

atât prin întâlnirea cu un fapt cultural, cât și prin confruntarea cu 

propriile experiențe. Evenimentul a reprezentat, așadar, o experi-

ență alternativă, care invită omul contemporan la o redescoperire 

a valorilor și a reperelor care îi pot aduce stabilitate interioară și îi 

pot inspira acțiunile. 

Psihologie și simboluri 

De 21 și 22 mai, în Parcul Herăstrău din București, Asociația Culturală 

Noua Acropolă a participat alături de alte 170 de ONG-uri la a șaptea 

ediție a Festivalului Național al Organizațiilor Neguvernamentale din 

România, ONGFest, un eveniment prin care li se oferă cetățenilor opor-

tunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții ONG-urilor pentru a 

afla cum se pot implica activ în comunitate, pentru a face ca lucrurile să 

meargă mai bine, pentru a crea modele noi de acțiune și pentru a identi-

fica soluții la problemele cu care se confruntă societatea în prezent. 

Voluntarii Noii Acropole au prezentat participanților la ONGFest, prin 

interacțiune directă sau prin intermediul publicațiilor, rea-

lizărilor atelierului de reproduceri arheologice, imaginilor 

de la diferite acțiuni și materialului publicitar, activitățile 

de voluntariat, cultură și filosofie desfășurate de asociație. 

De asemenea, participanții au fost invitați să asculte 

„cinci minute de filosofie” sau să participe la un concurs 

de cultură generală cu premii. Toate aceste activități au 

fost reunite de ideea că descoperirea și trăirea valorilor 

umane esențiale pot contribui la consolidarea unei educa-

ții civice deschise, care ar putea deveni una dintre soluții-

le cele mai eficiente la provocările lumii actuale. 

ONGFest 

FILOSOFIE  CULTURĂ  VOLUNTARIAT  



Din dorința de a ne apropia de natură într-o mani-

eră filosofică, dar și pentru a ne cunoaște mai bi-

ne, noi – membrii Asociației Culturale Noua 

Acropolă din București – am organizat o excursie 

în Parcul Natural Comana. Am observat diferitele 

specii de plante și păsări care îmbogățesc și dau 

viață acestui parc și am învățat să ascultăm cu 

atenție sunetele din natură. 

Tema filosofică prezentată în mod firesc în acest 

cadru a fost Armonia, 

așadar am ascultat câte-

va idei despre Armonie 

și am purtat discuții pe 

baza unor citate cu ace-

eași temă din Pitagora, 

Platon și Confucius. 

FILOSOFIE  CULTURĂ  VOLUNTARIAT  

Excursie în Parcul Natural Comana 

Conferințe 

Clubul de lectură 

Așa cum ne-am obișnuit publicul, am continuat programul nostru de conferințe găzduite de Biblioteca Metropolita-

nă București. 

În data de 10 mai a fost susținută prelegerea Enigmele civilizaţiei celţilor. Studiile și cercetările recente încearcă să 

reabiliteze valoarea și rolul civilizației celtice în procesul de formare a mentalității omului european modern. Civili-

zația celților a promovat multe valori și concepte foarte apropiate de cele ale curentului Renașterii europene, iar ase-

menea grecilor și mai apoi romanilor, celții au revitalizat și au dominat Europa prin cultura și civilizația lor. 

O altă prelegere filosofică a fost susținută în data de 7 iunie, de această dată tema propusă fiind Giordano Bruno – 

despre libertatea de conștiință. Într-o lume în care eroismul riscă să devină desuet, am propus o întoarcere în timp 

la opera unuia dintre susținătorii emblematici ai vocației eroice a ființei umane: Giordano Bruno. După peste 400 de 

ani, ideile lui Giordano Bruno, transmise cu intensitate prin întreaga sa operă, au devenit realități fundamentale în 

știință și filosofie. Citindu-i opera, descoperim un filosof al acțiunii, o întruchipare a elanului care animă atâția oa-

meni să pornească în căutarea necunoscutului. 

Prin Clubul de lectură vă invităm să redescoperim împreună bucuria lecturii și comorile cărților. În cadrul acestei 

activități, vă propunem să citim sau să recitim titluri interesante din literatura universală și să discutăm apoi împreu-

nă pe marginea lor. 

Cărțile pe care le-am discutat la ultimele întâlniri au fost Micul prinţ de Antoine de Saint-Exupéry, Lumea Sofiei de 

Jostein Gaarder și Epopeea lui Ghilgameș. 

Pentru perioada verii, în data de 6 august, ora 15:00, vă propunem lectura Fata cu portocale de Jostein Gaarder. Iar 

pentru septembrie, Siddhartha de Hermann Hesse (data exactă a acestei întâlniri va fi anunțată pe website). 



Școala de vară pentru membri  

Iunie 2016, Valea Oltului  
Anotimpul cald și plin de energie ne-a oferit prilejul, ca în fiecare an, de a ne întâlni, de a petrece un timp împreună 

toți membrii mai tineri ai asociației Noua Acropolă din România, un timp în care să ne împărtășim trăirile și experi-

ențele de peste an din Școala de filosofie. Din București, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, Chișinău, Oradea și Arad 

am pornit în călătorie entuziasmați la gândul că vom revedea prieteni vechi sau ne vom îmbogăți cunoscând persoa-

ne noi, dar care împărtășesc aceleași idealuri: a trăi o Filosofie practică, activă și transformatoare. 

Tineri fiind, dar cu dorința de a ne împrieteni mai mult cu ideile, am participat la cursurile susținute de profesorii 

noștri și am încercat să învățăm cât mai mult din experiența lor, punând întrebări și ascultând despre cum putem 

aplica ideile atemporale în viața de zi cu zi. Am aprofundat tematica eroului cotidian, acel filosof care acceptă și 

înfruntă probele vieții cu entuziasm, determinare și spirit de victorie, care nu renunță la greu, ci caută soluții, trăind 

o viață plină de sens alături de semenii săi. Natura în mijlocul căreia s-a desfășurat stagiul, cu feluritele ei ființe, ne-

a fost și ea profesoară: lebăda ne-a dezvăluit secretul eleganței, păunul ne-a amintit de năzuința spre înalt a tuturor 

oamenilor, iar câinii au vorbit despre prietenie și loialitate, concepte pe care le exersăm și noi: prietenie filosofică și 

loialitate față de valori etice. 

Cursurile și ideile discutate sâmbătă au abordat și situația rolurilor masculin și feminin în lumea din care facem par-

te: care este finalitatea fiecăruia și cum și-o poate asuma pentru a se simți împlinit și a fi fericit? Astfel, s-a vorbit 

despre valori feminine precum armonia, frumusețea și echilibrul, dar și despre cele care împlinesc caracterul mascu-

lin: stabilitatea, ritmul și acțiunea. 

Sâmbătă seara, membrii din fiecare sediu și-au arătat talentul artistic prin inspirația și creativitatea cu care au pus în 

scenă momente teatrale – unele poetice, altele umoristice – presărate de aceleași idei filosofice care ne însuflețesc 

acțiunile de zi cu zi. 

Duminică ne-am luat la revedere cu promisiunea că ne vom întâlni și la anul, aducând cu noi tot experiențele filoso-

fului de zi de zi, dar mereu îmbunătățite. Fiecare a pornit spre casă păstrând în inimă încă un loc frumos din Natură 

și noi momente de întâlnire cu Filosofia, dar și o fermă hotărâre de a aplica valorile învățate pentru a ieși victorioși 

sau cel puțin mai înțelepți din probele cotidiene care vor veni. Per aspera ad astra! 



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

Cursul se deschide periodic. 
Găsiți informații actualizate pe www.noua-acropola.ro. 

 

Morala în Egiptul Antic 

Cu toții suntem impresionați de măreția și frumusețea monu-

mentelor egiptene și în continuare, în pofida nivelului tehnolo-

gic avansat de astăzi, încă nu știm exact cum au reușit să con-

struiască vechii egipteni aceste opere care străbat solemn dru-

mul secolelor. Cine au fost cei care le-au realizat? Ce idealuri i-

au însuflețit, ce fel de spirit i-a animat permițându-le să lase 

moștenire asemenea capodopere? Cu ocazia lecției despre mo-

rala din Egiptul antic vom primi răspunsuri la aceste întrebări; 

vom învăța despre felul în care vedeau vechii egipteni aspectele 

esențiale din viața umană: căsătoria, prietenia, solidaritatea, 

curtoazia, munca, justiția, religia, filosofia. Vom remarca spiri-

tul transcendental care impregna toate laturile vieții. 

Fiecare om care își pune întrebări legate de sensul vieții, de problemele umane, de felul în care ar putea fi mai 

bun, fiecare om care gândește liber, care caută lucruri valoroase și autentice și care aplică în viața lui învățăturile 

este un filosof. Filosofia este o știință vie, este arta de a trăi în armonie cu tine și cu semenii tăi. 

Vă invităm să urmați Cursul de Introducere în Filozofie, prin intermediul căruia veți putea cunoaște îndemnurile 

de viață ale unora dintre cei mai mari înțelepți ai omenirii. Cursul se axează pe trei aspecte fundamentale ale exis-

tenței: etica – ființa umană față în față cu ea însăși, sociopolitica – ființa umană în conviețuirea sa cu ceilalți și 

filosofia istoriei – timpul în calitatea sa de creator de civilizații, valabile atât pentru 

indivizi, cât și pentru societăți. 

Glasul Liniștii 

Tibetul este zona uneia din culturile cele mai enigmatice din istorie, faimoasă prin 

legendele care vorbesc despre Maeștrii Înțelepciunii și școlile lor de formare a dis-

cipolilor pe cărarea înțelepciunii. În secolul al XIX-lea, un cunoscut filosof rus, 

Helena Petrovna Blavatsky, a adus din Tibet, primind permisiunea de a oferi publi-

cului, trei texte spirituale; unul dintre acestea, Glasul liniștii, îl studiem în cea mai 

simplă cheie de interpretare la primul nostru nivel de curs, pentru a expune studen-

ților învățăturile de bază necesare aspirantului în vederea parcurgerii primilor pași 

pe cărarea ce duce în direcția 

culmilor evoluției. 

Curs de introducere în Filosofie  



 

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 

Pentru informat ii actualizate despre evenimentele noastre va  invita m sa  vizitat i site-ul nostru  

www.noua-acropola.ro și pagina de Facebook - Noua Acropolă București. 


