
Lumeaăaădevenităfoarteăcomplex ;ătraiulăcotidianăimplic ămultăefortă iăatenție.ăÎnțelegereaărelațiiloră iăaăsistemelorădeă
diverseătipuri,ăcunoa tereaă iăutilizareaămijloacelorătehniceăacapareaz ăaproapeăintegralăviațaăuman .ăNimicănuămaiă
esteăsimpluă iău oră(cumăseăpresupuneăc ăarăfiăfostăînătrecut). 

Apoi,ătimpulăseăgr be te...ăEvenimenteleăseăsuccedăcuăvitez ăuluitoare,ăniăseăprezint ăpeălargădateăpunctuale,ăînsoțiteăaproapeă
instantaneuă iă dină abundenț ă deă comentariiă iă analize.ă Gândurileă iă st rileă afectiveă seă succedă iă eleă fugitiv,ă ap rândă iă
disp rândăodat ăcuăîntâmpl rileăcareăle-auădatăna tere.ăParc ăamăp iămereuăpeăunăterenănisipos...ăNimicănuămaiăesteăsigur...ă
Loculăcunoa terii,ăalăprincipiilor,ăvaloriloră iăsentimentelorăesteăuzurpatădeăocazionaleleăcurenteădeăopiniiă iăemoții.ăIarăcelă
careă seă identific ă cuă pozițiaă deă spectatoră atentă laă spectacolulă lumiiă esteă prinsă înă menghinaă efemeruluiă iă devine,ă dreptă
„recompens ”,ălaăfelădeăinstabil,ăfluid,ăincertă iălipsitădeătr inicieăprecumăsceneleălaăcareăprive te. 

S ăfieătoateăacesteaăsemneăaleăprogresuluiănemaiîntâlnit,ăaleăaparițieiăuneiăumanit țiătotămaiăadâncăancorateăînăistorieă
iădinăceăînăceămaiăevoluateăpeăm sur ăceăseăschimb ăunaădup ăaltaăgenerațiile? 

Laăceăfolosescăc rțileăvechi,ă înțelepciuneaăstr mo ilorăsau...ăexperiențaădeăviaț ăaăpersoanelorăcareănuămaiă facăfaț ă
t v luguluiăinovațiilorătehnologice?ăCumăarăputeaăspuneăcevaăutilăacesteiălumiănoiă iăincomparabileăcinevaăcareănuăaă
cunoscutădelocămirajulămodernit ții? 

Caăîntr-unăvasăalchimic,ălucrurileăseăpreschimb ă iăcap t ăformeănefire ti...ăAparențeleăsuntăluateădreptăesențe,ăiarăderizoriulăuzurp ă
rolulăsacrului.ăDeodat ,ătotulădevineăgrotesc.ăDac ăneăgândimămaiăbineăundeăamăajuns,ăneăîntreb măimediat:ăCum a fost posibil? 

Societatea,ădiferiteleăfuncțiiăsociale,ăprecumă iămodalit țileădeămunc ănuăsuntăfinalit țiăînăsine,ăciădoarămijloaceăpentruă
asigurareaăcondițiilorănecesareăviețiiăumane.ăNuăesteăscopulăviețiiăoăcâtămaiăbun ăintegrareăînăp ienjeni ulărelațiiloră
socialeăsauăst pânireaăunorătehniciătotămaiăsofisticate,ăciădimpotriv :ăacesteaădinăurm ăarătrebuiăs ăofereăoportunit țiă
utileăutilizatorilorălor. 

Arăfiătimpulăs ăexclam m:ăPuţină intimitate, vă rog! 

Momentulădeărespiroă iădeădialogăcuăsineăînsu i,ăînăsingur tateă iăînăt cere,ăînăabsențaăaltorămartori,ăesteăoăveritabil ă
binecuvântare. 

Înăastfelădeăclipeăniăseăînf ți eaz ăunaădup ăaltaăîntreb rileăpentruăcareăaltfelănuăaveamătimpă iăniciănuăleăobservam:ă
Cine sunt? De unde vin? Încotro mă duc? Ce înseamnă a fi om i ce sens are viaţa mea?ăAdev rulă iăminciuna,ă
aparențaă iăesența,ărealulă iăirealul...ă iăatâteaăalteăsubiecteăseăivescăînălini teaăconversațieiăl untrice. 

Iarăcelăcareănuăseăsimteăsuficientădeăpreg tităpoateăapelaălaăoăoper ăliterar ădeăcalitate,ălaăunăeseuăfilosoficăsauăvreoăalt ă
scriereăcareăîiăvaăsolicitaăs - iăimaginezeăsituații,ăs ăreprezinteă iăs ăînțeleag ăideiă iăconcepte,ăs ădiscearn ă iăs ăjudece. 

Oricâtă deăpresanteă ară fiă circumstanțeleă existenței,ă nimeniănuăară trebuiă s - iă permit ă s ă fieădominatădeă ele.ă Înă toiulă
modernit țiiă sauă înă afaraă ei,ă esteă deă datoriaă fiec ruiaă s ă aib ă grij ă deă sineă însu i,ă deă propriaă saă integritate.ă
Personalitateaănuă trebuieă s ă fieă constituit ă „laă întâmplare”,ă ciă înă acordă cuă efortulădeă identificareă iă deă formulareă aă
principiiloră iăvalorilorăceăpotăfiădescoperiteănumaiă iănumaiăînăpropriaăintimitate.ăă 
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Începemă ună ană nouă adâncițiă într-ună procesă istorică peă
care,ă datorit ă caracteristiciloră sale,ă l-amă numită „evă
mediu”.ă Esteă evidentă c ă tr imă caracteristiciă definitoriiă
aleă epocii:ă individualismulă prostă înțelesă d ă na tereă
separatismului,ă iară separatismulă genereaz ă înfruntare,ă
agresivitateă iăfanatism.ăNimeniănuăvreaăs -lăasculteăpeă
cel lalt,ănimeniănuădore teăs -lăînțeleag ăpeăcel lalt. 

tiuăc ănoulăevămediuănuăseătr ie teălaăfelăînătoateăț rileă
lumii.ă Dară toțiă îiă resimțimă formeleă mentale,ă careă
p trundă înă noiă iă neă macin .ăNuă folose teă laă nimică s ă
spunemă„înățaraămeaăseătr ie teămaiăbine”,ăc ciăîntreagaă
lumeă eă acoperit ă deă noriiă separ riiă iă aiă fragment riiă
puternice. 
Cândă vorbimă despreă criz ,ă adopt mă întotdeaunaă
atitudineaăceaămaiăcomod ,ădândăvinaăpeăcircumstanțe.ă
Nuă credă c ă esteă oă atitudineă corect ,ă deoareceă
circumstanțeleănuăsuntăentit țiăstr ineădeăființeleăumane.ă
Crizaă seă afl ă înă ființeleă umane.ă Crizaă provineă dină
ființeleă umane.ă Vineă deă laă noi,ă fieă pentruă c ă amă
provocat-o,ă fieă pentruă c ă i-amă permisă s ă apar ă dină
cauzaă comodit țiiă materialeă exagerateă iă aă mariiă leneă
spirituale. 
L s măs ăseăscurg ă istoriaăcaă iăcândănuăarăaveaănicioă
leg tur ă cuă noi.ăUit mă c ă totă ceă seă întâmpl ă înă lumeaă
noastr ă esteă rezultatulă aă ceeaă ceă seă întâmpl ă înă noi.ă
Dac ă exist ă criz ă înă ființeleăumane,ă atunciă exist ă iă înă
lume.ă Situațiaă prezint ă îns ă iă ună mareă avantaj,ă c ciă
dac ăproblemaă aă fostă generat ă înănoiă iă soluțiaă seă afl ă
totăînănoi. 
Tr imă într-oă lumeă nelini titoare,ă foarteă dezechilibrat ,ă
dezechilibrulămanifestându-seă atâtă înă interior,ă câtă iă înă
exterior.ăLaănivelăinterior,ănuăneăsimțimăsatisf cuțiăoriceă
amă avea.ăMereuă resimțimăoă nelini te,ă neă lipse teă cevaă
ceănuăputemădefini.ăNeălipse teăîncredereaăînănoiăîn ine,ă
neălipse teăîncredereaăînăceilalți.ă iăacestălucruăproduce,ă
cumăeă iă firesc,ă unămareădezechilibruă înă fiecareă dintreă
noi. 
Câtăprive teădezechilibrulăexterior,ăceăamăputeaăspune?ă
Esteă suficientă s ă observ mă ceă seă întâmpl ă ziă deă ziă înă
toateă colțurileă Terrei.ă Deă 31ă decembrie,ă oă ziă careă seă
presupuneă aă fiă plin ă deă bucurie,ă festiv ,ă iă înă careă
oameniiă seă adun ă s ă s rb toreasc ,ămarileă capitaleă aleă
lumiiă i-auă dublată m surileă deă siguranț .ă Acestă faptă
vorbe teădespreădezechilibrulăputernicăpeăcare-lătr imă iă
despreăcumăi-amăpermisăs ăseăpropageătotămaiămult. 

Criza se află în ființele umane: trebuie să recuperăm echilibrul 
Pre edinteleăinternaționalăalăO.I.N.A.,ăProf.ăDeliaăSteinbergăGuzmán 

Esteă straniuă c ă amă dorită s ă ajungemă laă bun stareă
deplin ă–ăacestaăaăfostăvisulăcelămareă–ădarăamăajunsălaă
nesiguranț ă deplin ă –ă aceastaă esteă realitateaă noastr ă
ceaămare. 
Euăunaănuăcredăc ăînăacesteăsituațiiăarăaveaăvreunăfolosă
s ăie imăînăstrad ă iăs ăprotest m,ăs ăstrig m,ăc ciănuăne-

ară ajutaă laă nimic,ă decâtă s ă neă desc rc mă tensiuneaă
pentruăoăclip .ăNuăeămomentulăniciăs ăstrig m,ăniciăs ă
protest m,ă esteă momentulă s ă acțion m.ă Trebuieă s ă
facemăceva. 

tiuăc ănuăavemăaccesă laă toateă formeleădeăacțiuneădeă
careă ară fiă nevoieă înă acestămoment.ăDară fiecareă dintreă
noiăpoateădezvoltaăoăform ăcâtădeămodest ădeăacțiuneă
careăs ănuăfieădoarăunăprotest,ăciăoăatitudineăpozitiv . 
Trebuieă s ă recâ tig mă echilibrul.ă Totă ceă seă pierdeă seă
poateă recâ tiga.ăTrebuieă s ă recâ tig măarmonia.ăDac ăă
s-aăpierdut,ă iăeaăseăpoateărecâ tiga.ăTrebuieăs ăreu imă
înă demersulă deă aă transformaă lumeaă noastr ă într-ună
acordăarmonios,ădes vâr it,ăcareăs ăneăumpleăsufletele,ă
ajutându-neă s ă ie imă dină cerculă viciosă ală nebuniei,ă
disper riiă iătulbur rii. 

tiuă c ă toat ă lumeaă esteă preocupat ă deă crizeleă
economice,ă politiceă sauă religioase.ă Dară laă felă deă
îngrijor toră esteă faptulă c ă înă acestă momentă ală istorieiă
exist ăatâtădeămulteăpersoaneădezechilibrateăpsihologică
iă mintal.ă Nuă înseamn ă c ă aă crescută num rulă

bolnavilor,ă ciă c ă tr imă într-oă lumeă bolnav ă iă c ă
aceastaă p trundeă înă noi,ă f cându-neă s ă neă pierdemă
stabilitatea. 
Neăatrageăatențiaăfaptulăc ămulțiătineriăcareăniciănuăauă
începută s ă fac ăprimiiăpa iă înăviaț ădejaănuă tiuăceă s ă
fac ăcuăeiăîn i i.ăEsteăoăcriz ădeăproporțiiămajore:ădac ă
nuămaiăvremăs ătr imăsauănuămaiă timăs ătr im,ătotulăseă
pr bu e teăînăjurulănostru. 
Trebuieă s ă recuper mă echilibrul,ă armoniaă iă
frumusețea.ă Acesteaă suntă calit țiă profundeă aleă ființeiă
umane,ă dară auă fostă dateă laă oă parteă înă numeleă
absurdului,ătrivialului,ăurâtuluiă iăgrotescului,ăsubăcareă
neăascundemăpropriaădeziluzieăcaăsubăoămasc .ăTotu i,ă
armoniaăexist .ăFiecareădintreănoiăpoateăemiteăunăsunetă
diferit,ădară trebuieăs ă reu imăs ăconstruimăoăsimfonieă
frumoas ă dină toateă acesteă suneteă iă nuă oă combinațieă
disonant ,ănesincronizat ă iălipsit ădeăunitate. 
Maiăr mânămulteădeăf cut,ădarăceeaăceăavemădeăf cută
esteăfrumos,ăjust,ănaturală iăarmonios.ăEsteăuman.ăă 



A)ă AdunareaăGeneral ăaăO.I.N.A.ăî iăreafirm ăvoin aădeăaădezvoltaăpeă
maiă departeă celeă treiă direc iiă deă activitateă aleă saleă –ă Filosofia,ă
Culturaă iă Voluntariatulă –ă pentruă ca,ă înă fa aă violen ei,ă friciiă iă
pierderiiă valoriloră esen ialeă cuă careă seă confrunt ă societ ileă
noastreă actuale,ă s ă permit ă accesulă tuturoră laă oă cunoa tereă
autentic ,ă vectoră ală uneiă reconstruc iiă moraleă peă bazaă valoriloră
spiritualeăcareăunescăfiin eleăumane. 

AdunareaăGeneral ăinvit ăasocia iileăna ionaleăafiliateălaăO.I.N.A.ă
s ăurm reasc ăacesteădirec iiăînătoateăactivit ileălor. 

Înă acestă sens,ă O.I.N.A.ă reafirm ă calitateaă preventiv ă iă
constructiv ăaăac iunilorăsale,ădesf urateăspreăbineleăsociet iiă iă
ală naturii,ă încurajândă con tientizareaă importan eiă particip riiă iă
colabor riiă activeă aă asocia iiloră na ionaleă laă ini iativeă utileă iă
înruditeăcuăscopurileăO.I.N.A. 

B)ă Adunareaă General ă reaminte teă necesitateaă deă aă continuaă
dezvoltareaă Școliloră deă Filosofieă înă manier ă clasic ă dreptă
instrumentă optimă deă formareă iă deă educa ie,ă întrucâtă aplica iileă
practiceă aleă Filosofieiă îmbun t escă via aă iă îiă dauă ună sensă
superior,ăcontribuindălaăfericireaăoamenilor. 

Înă acordă cuă scopurileă iă principiileă saleă fundamentale,ă O.I.N.A.ă
reaminte teă c ă forma iaă filosofic ă cultiv ă aspectulă esen ială ală
fiin eiă umaneăprinădezvoltareaă în elegerii,ă aă intui ieiă iă aă voin ei,ă
careă permită eliberareaă deă boliă personaleă iă socialeă precumă
egoismul,ăfanatismul,ăviolen aă iămaterialismul. 

C)ă AdunareaăGeneral ă salut ăactivit ileădesf urateădeăO.I.N.A.ăcuă
participareaă iăînăcolaborareăcuădiverseăinstitu iiă iăorganiza iiădină
domeniulăpublică iădinăcelăprivat. 

Deăasemenea,ăinvit ăasocia iileăafiliateăs ăcontinueăaceast ădirec ieă
deăpromovareăaăexperien elorăfilosoficeăîmp rt iteăîntreăpersoaneă
deăorigini,ăculturiă iăobiceiuriădiferiteăînămodăcomplementar. 

D) Înăacestăscop,ăAdunareaăGeneral ăpropuneăs ăseăcreezeăînăcontinuareă
grupuriă deă munc ă iă deă ac iuneă social ă careă s ă contribuieă laă
formareaă iăeduca iaăcet enilorăînămaterieădeăconservareă iăprotejareă
aăresurselorăTerreiă iădeăîmbun t ireăaăsociet ilorăumane,ăînăacordă
cuă recomand rileă acorduluiă f r ă precedentă privindă schimbareaă
climatic ă semnată deă 195ă deă riă laă Parisă (Fran a),ă înă dataă deă 12ă
decembrieă2015,ăînăcadrulăcongresuluiăCOP 21. 

E)ă AdunareaăGeneral ăaprob ăac iunileărealizateăînăanulăanteriorădeă
organiza iileă iă deă asocia iileă afiliateă laă O.I.N.A.ă înă domeniulă
protej riiămediuluiăînconjur toră iăalăforma ieiăfilosoficeă iăcivice,ă
ac iuniăprezentateăpeălargăînăAnuarulădeăactivit iădatăpublicit iiă
cuăocaziaăprezenteiăîntruniriăaăAdun riiăGenerale. 

Declarația Adunării Generale  
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Venireaăveriiăne-aăprilejuită iăînăacestăan,ăactivit țiăfilosoficeăînăaerăliber.ăTimpădeăpatruă
luni,ă înă perioadaă 29ă maiă –ă 2ă octombrie,ă amă avută deschis ă expozițiaă cuă vânzareă deă
ReproduceriăArheologice,ăpeăfalezaădinăConstanța. 

Amatoriiă promenadeloră laă malulă m rii,ă auă putută admiraă basoreliefuriă cuă imaginiă
reprezentativeădinăculturaăEgiptuluiăAntic,ăPrecolumbiei,ăGrecieiăAnticeăsauăMesopotamiei.ă
Exponateloră dină aniiă trecuțiă liă s-auă al turată iă dou ă reprezent riă aleă zeit țiloră azteceă
Tezcatlipocaă iă Quetzalcoatl.ă ă Trec toriiă pasionațiă deă istorieă auă putută aflaă elementeă deă
simbolism,ăceănuăsuntăînăesenț ăparticulareăvreuneiăculturi,ăfiindăparteădinătezaurulăumanit ții. 

Deăasemenea,ăEdituraăNoiiăAcropoleă aăvenită înă întâmpinareaăpubliculuiă cuă titluriă deă
psihologie,ă filosofieă aplicat ,ă istorieă iă mitologie,ă printreă careă iă dou ă aparițiiă noi,ă
romanulățoassy, câineleă iăJocurile țayei,ăoăcolecțieădeăeseuriăfilosofice.ăTotodat ,ăne-

amă gândită iă laă ceiă mici,ă pentruă careă amă organizată activit țiă educativeă subă formaă
Atelieruluiă deă pictur ă peă piatr ă iă Atelieruluiă deă Senet.ă Înă cadrulă primuluiă atelier,ă
participanțiiăauăpututăpictaăpeăbasoreliefuriăcuăimaginiădinăculturaăegiptean ,ăînătimpăceă
alădoileaăatelierăaăadusăînăprimăplanăjoculăanticădeăSenet,ăp rinteleăjoculuiămodernădeă ah.ăă
V ăa tept mă iăvaraăviitoareă înăacela iă locăminunatădeă lâng ămare,ă laă întâlniriă cuă

istoriaă iăarta! 

filosofie       .       cultură       .       voluntariat 

Frodo,ă LukeăSkywakeră iăHarryăPotteră auă revenită într-oă lumin ănou ă înă atențiaă publiculuiă const nțean,ă înă cadrulă
conferințeiățiturile Țumii Contemporane.ăEsteădeănecontestatăfaptulăc ăpove tileăcuăeroiăsuntăfoarteăpopulareăast zi,ă
indiferentădeăformaălor,ăscris ăsauăcinematografic .ăDeăce?,ăne-amăputeaăîntrebaăcaăfilosofi.ăÎnătoateătimpurileăomulă
caut ăs ăî iădep easc ălimitele,ăs ăevolueze.ă iămereuăexist ăexperiențeleăînainta ilor,ăcareăs ăîlăghidezeăpeădrum.ă
Dar,ăcaăoriceăunealt ăeducativ ,ăeaătrebuieăs ăseă adaptezeă timpului.ă A aă c ă temaă lupteiă dintreă
bineă iă r u,ă eroulă iă probeleă peă careă leă dep e te,ă îmbrac ă haineă diferiteă înă
funcțieădeătimpă iăoameni.ă 

Astfel,ă timpulă preschimb ă peă Merlină înă Gandalf,ă inelulă Nibelungiloră înă
Inelulă luiă Saruman,ă dară lecțiileă umane,ăvalorileădeăcaracterăpeăcareăleă
transmit,ăr mânăneschimbate.ăSimțimă înă oriceă timpă chemareaă aventuriiă
cunoa teriiă deă sineă iă aă dep iriiă propriiloră limite.ă Deă aceea,ă înă oriceă
timp,ăomulăareănevoieădeăacesteămituri. 

Ultimaă prelegereă dină var ,ă ne-aă invitată s ă descoperimă oă pagin ă dină Istoriaă Antic ,ă
Civiliza iaă Feniciană.ă Amă c l torită al turiă deă marinariă pricepuțiă prină cet țileă Byblos,ă Tyră iă
Cartagina,ăpentruăaăcunoa teăoameniiăcareăauăanimatăacesteăținuturiăînăvremuriădeădemult. 

Conferințeleăauătrezităinteresulăconst nțeniloră iăauădatăna tereăunorădezbateriăaleătemelor,ălaăsesiuneaădeăîntreb riădeă
dup ă prelegeri.ă Consider mă valorosă acestă dialog,ă pentruă c ,ă dincoloă deă ideileă transmise,ă filosofiaă î iă propuneă s ă
trezeasc ăcapacitateaăfiec ruiăindividădeăaăanalizaă iăsintetiza,ădeăaăgândiăcuăpropriaăminte. 

CONFERINȚEăPUBLICE 

EXPOZIȚIEăDEăREPRODUCERIăARHEOLOGICEăLAăMALULăMĂRII 

ACTIVITĂȚIăRECENTE 
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DUBLĂăLANSAREăDEăCARTE 

Duminică, 19 iunie, în atmosfera plăcută a terasei Hotelului Palace, au fost 
lansate la Constanța, două volume filosofice: Jocurile Mayei, o colecție de 
eseuri i romanul Moassy, câinele.  

Cu această ocazie, am primit vizita directorului editurii Noua Acropolă, 
profesorul Ivo Ivanovici, care ne-a vorbit despre cele două titluri. În mod esen-
țial acestea sunt o invitație spre a descoperi lumea, dincolo de aparențele care ne 
învăluie simțurile i mintea, spre a întrezări tot ceea ce ne înconjoară, realitatea 

mai profundă, misterul lucrurilor i lecțiile valoroase pe care ni le oferă lumea noastră.  

Eseurile sensibile ale doamnei Guzman ne arată, sub o nouă față, natura 
i omul, abordând teme precum evoluția, educația sau familia. Romanul 

Moassy observă cu subtilitate neajunsuri  de natură morală ale lumii no-
astre, dar i posibile soluții – totul sub forma aventurilor inedite ale unui 
câine metamorfozat în om, ale cărui remarci naive scot la iveală realități, 
pe care uneori preferăm să nu le recunoa tem, nici față de noi în ine. 

Prezența invitatului special a prilejuit i o trecere în revistă a unora dintre titlurile 
majore apărute în ultimii ani la editură, precum i discuții despre valoarea filoso-
fiei în demersul de cunoa tere de sine i autoformare a caracterului. 

Vă dorim lectură plăcută! 

CAFENEAUAăFILOSOFICĂ 

Ceăesteăsufletul?ă-ăDespreăvoin ă-ăIdealismulăast zi 

Laăfiecareăsfâr itădeăvar ă iăînceputădeătoamn ,ăv ăinvit măs ăv ăal turațiănou ălaădiscuțiiă iădezbateriăfructuoaseăpeă
temeădeăinteresăpentruăfiecareăom.ă 

Dup ămodelulă banchetuluiă luiăPlaton,ă înă jurulămesei,ă deă aceast ă dat ă „rotund ”,ă seămo escă ideile.ăNuă licoareaă luiă
Dyonisosăne-aădezlegată limbile,ă iubitoriiădeă filosofieă fiindădelectațiă cuăunăaltă felădeăvin,ă celă alăArabiei.ăCafeneleleă
filosofice,ăseădovedesc,ăasemeneaăcafelei,ărevigoranteă iăneăîmbat ăcuăentuziasmulăideilor.ă 

Pentruăînceput,ăamăîncercatăsaăafl măceăesteăsufletul.ăDiscuțiileăauăfostăcuăatâtămaiăincitante,ăcuăcâtăs-aăsimțitănevoiaă
uneiăclarific riăînăprivințaănaturiiăsufletuluiă iăaănaturiiăspiritului.ăEnergie,ăsentimente,ăgânduriăcroiescăsufletulăpersonală
alăfiec ruia,ăîns ăceăesteăaceaăparteăsuperioar ,ădespreăcareăseăspuneăc ănuămoareă–ănumită iăsufletănemuritor?ă 

Urm toareaă tem ă s-aă configurată înă jurulă motoruluiă interioră ală fiec ruia,ă voințaă –ă forț ă deă careă avemă nevoieă înă
dep ireaă obstacoleloră înă drumulă spreă oă finalitateă superioar .ă Cuă toțiiă amă concluzionată c ă probeleă viețiiă suntă ună
barometruăalăvoințeiăomului.ă 

iă pentruă c ă voințaă esteă instrumentulă deă c p tâiă ală
ideali tilor,ăciclulăcafenelelorăfilosoficeăs-aăîncheiatăanulă
acestaăcuătemaăIdealismul astăzi.ăAuănevoieăoameniiădeă
idealism?ăCumăputemăpracticaăidealismul?ăCeăesteăidealul?ă
Cuătoţiiăavemăaspiraţiileănoastre,ăîns ăceăesteăcuăadev ratăună
ideal,ăaceaăideeăcareăneătrageăînăsusă iăneăfaceăs ăneăridic mă
„deasupra”ănoastr ,ădep indu-neăpeănoiăîn ine? 
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Dinăoctombrieărelu măconferințeleăpublice.ă 

Primaăprelegereă reflect ăoă tem ădeăstudiuădinăcadrulăCursuluiădeă
Simbolismă ală Civilizațiilor,ă desf şurată înă coalaă noastr ă deă
filosofie:ă SPIRITULă JAPONIEI.ă Duminic ă 9ă octombrieă v ă
propunemă s ă c ut mă aceleă valoriă careă auă stată caă temelieă acesteiă
mariă culturi,ă ceă aă reu ită s ă înfloreasc ă înă circumstanțeleă foarteă
vitregeăaleăArhipelaguluiăJaponez.ăăă 

Duminic ă30ăoctombrieă vomădescoperiă forțaă creatoareă aă omului,ă
prină intermediulăARTEIăARABE.ăPrelegereaăneăvaăconduceăprină
peisajeădeăformeă iăjocuriădeălumini,ăînăc utareaăesențelorăcareăauă
inspiratăoperele. 

Duminic ă13ănoiembrieăvomăabordaătemaăăPOVE TILEăAPEI. 

Iară duminic ă 11ă decembrieă vomă investigaă legileă lumiiă
înconjur toare,ă înă cadrulă prelegeriiă MATEMATICAă NATURII,ă
spreăaădescoperiăprincipiileăcareăoăfacăatâtădeăarmonioas . 

Prelegerileă suntă g zduiteă deă Muzeulă deă Istorieă Național ă iă
ArheologieăConstanța,ăPiațaăOvidiuănr.12,ăîncepândăcuăoraă11.ă
Intrareaăpubliculuiăesteăliber . 

Inspirațiă deă îndemnulă „Fiiă tuă
însuțiă schimbareaă peă careă vreiă
s ă oă veziă înă lume!”,ă vomă
desf uraă duminic ă 2ă
octombrie,ă cur țeniaă deă
toamn ă aă complexuluiă
arheologicădinăcentrulăistoricăală
ora ului.ă 

V ă invit m,ă împreun ă cuă
Muzeulădeă IstorieăNațional ă iă
Arheologieă Constanța,ă s ă
participațiă laă ă colectareaă
de euriloră iă îndep rtareaă
buruienilor,ă careă umbrescă
frumusețeaă acesteiă p rțiă aă
istorieiănoastre. 

Haidețiăs ăar t măc ăneăpas ădeă
natur ă iădeămo tenireaănoastr ă
cultural ! 

Toateă materialeleă necesareă
desf şur riiăacesteiăacţiuni,ăvorăfiăpuseălaădispozițieădeăc treăorganizatori.ăV ăa tept măduminic ă2ăoctombrie,ăoraă9,ă
înăfațaămuzeuluiă(PiațaăOvidiuănr.12)! 

CONFERINȚE 

INVITAȚIEăLA... 

ACȚIUNEăECOLOGICĂ 
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Omulă esteă infinită maiă multă decâtă oă ma in .ă Sufletulă umană seă
dezvolt ă armoniosă doară printr-oă cultivareă global ă aă tuturoră
capacit ților.ă Deă aceea,ă neă propunemă s ă sprijinimă eforturileă
educaționale,ăînăcâtămaiămulteădirecții.ă 

Toamnaă aceasta,ă vomă ajutaă eleviiă deă laă coalaă „Georgeă Enescu”ă
dinăN vodari,ăcuămanualeădeăEducațieăplastic .ăVorăfiădonateămaiă
bineădeă100ămanuale,ăcareălipsescădinăinventarulă colii.ăAcesteaăvoră
fiăutileămaiămultorăgenerațiiădeăelevi. 

ACȚIUNEăUMANITARĂ 

ZIUAăMONDIALĂăAăFILOSOFIEI 

SEARAăDEăFILM 

prină intermediulă celoră maiă importanteă
coliă iă curenteă filosofice,ă careă auă

contribuitălaădezvoltareaăcivilizației.ă 

În ce măsură mai este filosofia de 
actualitate? 

Cum poate fi aplicată în via a noastră 
cotidiană? 

Cu ce poate contribui filosofia la 
modelarea zilei de mâine? 

În ce măsură mai este filosofia de actualitate? 

Cum poate fi aplicată în viața noastră cotidiană? 

Cu ce poate contribui filosofia la modelarea zilei de mâine? 

Acesteaăsuntăcâtevaădintreătemeleă
evenimentuluiăcareăvaăcuprindeă

conferințe,ădezbateriă iămeseărotunde.ă 
Pentruăaăconsultaăprogramulăcomplet,ă

vizitați: 
www.noua-acropola.ro 

Caăînăfiecareătoamn ,ăvomăr spundeăinvitațieiăUNESCOădeăaăcelebraăZiuaăMondial ăaăFilosofieiăînăaătreiaăziădeăjoiăaă
luniiă noiembrie.ă Astfel,ă înă perioadaă 17-20ă noiembrieă v ă invit mă înă cadrulă Muzeuluiă deă Istorieă Național ă iă
ArheologieăConstanțaăs ădescoperițiăvalorileătradiționaleăaleăacesteiăc ut riăumane,ăcristalizateăde-aălungulătimpuluiă 

Înăperioadaă receă înă sediulăNoiiăAcropoleădinăConstanțaă serileădeă sâmb t ă
invit ălaătemeădeăreflecțieăpornindădeălaăoăoper ăcinematografic . 

Timpă deă câtevaă oreă încerc mă s ă descoperimă ideiă valoroaseă înă filmeă
documentareă sauă artistice,ă dezvoltândă propriaă capacitateă deă aă citiă
metaforeleăascunseăînăimagini.ăAcesteăîntrevederiăseăîncheieăîntotdeaunaăcuă
discuțiiă peă temeă filosoficeă precumă natura,ă omul,ă libertatea,ă eroismul,ă
ciclurileăistoriei,ădestinulăsauătimpul.  



Această carte nu este complexă doar prin prisma domeniului abordat, i anume 
astrologia i filosofia istoriei, cât mai ales, datorită unificării mai multor tiinte – istorie, 
arheologie, artă, sociologie, astrologie – în scopul de a scoate la iveală trasături 
esențiale ale diferitelor perioade istorice.  

Epoca Varsătorului ne prezintă microcosmosul nostru uman, integrat într-un sistem 
mai mare i, în consecință, legat de forțele naturale, pe care acest macrocosmos î i ba-
zează viața. Toate ființele i sistemele civilizatorice devin receptaculi sensibili ai aces-
tor tendințe, pe care cerul le afirmă, succesiv, în „mi carea” sa.  

Laura Winckler nu se mulțume te cu schițarea unor „previziuni” ale perioadei de 2160 de 
ani în care tocmai am intrat, ci ne invită i într-o scurtă călătorie prin istoria umanității, 
descifrându-ne epocile trecute i caracteristicile lor specifice. Ca propunere de interpretare 
filosofică a istoriei, Epoca Vărsătorului ne învață să citim în marea carte a cerului.  

Este important pentru omul de astăzi să- i poată explica nevoia tot mai acută de oameni buni, care să reziste frigului 
Vărsătorului i care să poarte, totodată, germenele valoros al unei umanități viitoare mai fraterne. Putem vedea cum 
inventivitatea, imaginația, depă irea standardelor, împingerea limitelor reprezintă un status al noului timp. 

 Aripile sunt un simbol al luminii, spiritualității, al posibilităţii de zbor şi de înălţare 
până la cer. Aripile sunt expresia aspirației sufletului spre o condiție supraumană sau, cu 
alte cuvinte, năzuinţa de a transcende condiţia umană. Aripile sunt puse în legătură cu  
abilitatea de a cunoaşte, cu imaginaţia, gândirea, libertatea şi victoria. 

            În hinduism, aripile exprimă libertatea de a abandona lucrurile lumeşti –  ca  rezultat al 
contemplaţiei – şiădeăaăajungeăînăParadis.ăÎnăRig Veda, aripile sunt asociate cu inteligenţa, mai rapidă 
decât orice pasăre. Arhitectul Universului creează lumea prin mişcarea braţelor sale înaripate. 

            În Egiptul Antic, zeii înaripaţi aveau rol protector. Ei ocroteau creaturile acoperindu-le 
cu aripile lor, încercuind cu ziduri incintele şi templele ale căror porți erau împodobite cu 
imaginea înaripată a lui Amon-Ra. Uniunea dintre Butho –  şarpele, şi Nekhebet –  
vulturul, reprezentând Egiptul de Jos şi respectiv Egiptul de Sus, va da naştere unui şarpe înaripat (similar lui 
Quetzalcoatl, binecunoscutul şarpe cu pene al aztecilor), simbol al unirii dintre Cer şi Pământ . 

            În culturile precolumbiene, aripile sunt asociate soarelui, adoptând forma unui vultur în Mexic şi a unui condor în Peru. 
Aceste păsări solare sunt simbolul cerului, spre care se pot înălţa datorită aripilor lor puternice. Pasărea simbolizează regenerarea, 
munca realizată pe pământ ce permite zborul dintr-o lume spre o alta, superioară. În acelaşi mod, scarabeul egiptean, după ce se 
târăşte o viaţă întreagă pe pământ, îşi întinde aripile la sfârşitul ciclului existenţei sale, pentru a se înălţa spre cer, până la soare. 
Pasărea colibri reprezintă răsăritul soarelui şi, de asemenea, sufletul care se ridică de la pământ pentru a ajunge la cer. 

           În tradiţia creştină, aripile sunt asociate cu lumina Soarelui Dreptăţii, care iluminează inteligenţa celor 
ju ti. Dumnezeu protejează omul cu umbra aripilor sale (Psalm). Când omul se separă de Dumnezeu, îşi 
pierde aripile originare. Îngerii sunt cele mai pure expresii ale spiritului înaripat . 

            În Grecia, Hermes purta sandale înaripate, simbol al călătorului şi al mesagerului, al viselor, impulsului şi mişcării. 
Grecii reprezentau Dragostea şi Victoria ca fiind înaripate. Conform lui Platon, aripile înseamnă Inteligenţă şi 
Înţelegere. De aceea, ele sunt asociate cu anumite animale fabuloase, cum ar fi Pegasul – calul înaripat – aspectul cel 
mai rafinat al simbolismului specific animalier. 

LECTURĂăȘIăREFLECȚIE 
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EROULă(2002)ă-ăTitlulăoriginal:ăYing Xiong 

Îmbrăcat în haine vizuale de o frumusețe rară, regizorul Yimou Zhang ne propune un film filosofic despre artele 
marțiale. EROUL spune povestea unui funcționar al statului Qin, maestru de arte marțiale, care reu e te să îl apere 
pe împăratul Qin Shi Huang Di, unificatorul Chinei, de atacurile a trei asasini care urmăresc să îl ucidă. i ne 
reaminte te că legenda Eroului este o poveste întemeietoare de civilizație, în toate timpurile i în toate spațiile 
umane. Nu are un nume i nu are părinți – apelativul lui este chiar Cel Fără Nume/Cel Nenumit, funcționar modest 
în ierarhia administrativă, prefect responsabil cu ordinea publică pe un teritoriu de doar 10 leghe – reluând tema 
majoră a Eroului Necunoscut ca mit fondator al marilor civilizații.  Căci nu poate exista un Imperiu fără sacrificiul 
con tient, plin de voință, al celor care î i asumă o datorie morală față de binele mai mare al întregului. 

Neăafl măînăChina,ălaăsfâr itulăsecoluluiăIIIăî.e.n.;ăperioadaăRegatelor Combatanteăseăapropieădeăsfâr it,ăpeăm sur ăceă
nemilosulă regeă alăRegatuluiăQină reu e teă s ă seă impun ămilitară înă fațaă celorlalteă cinciă stateăvecine,ăpentruă aă împliniă
vechiulăvisăalăunific riiăChinei.ăVictoriileăsaleăauăl satămulteăresentimenteăcelorăînvin i,ăcareă i-auăpierdutăputereaăsauă
familiileăînăr zboaie.ăMulțiăasasiniăîncearc ăs ăîlăînl tureăpeănoulăîmp rat,ăv zutădeămulțiăcaăunădictator.ăPrintreăeiă iă
eroiiăno tri,ătoțiămae triărenumițiăaiăartelorămarțiale:ăCer,ăFulgădeăNeaă iăSabieăFrânt .ăPovesteaăcurgeădinăpunctulădeă
vedereăalăprefectuluiăF r ăNume,ăcareăi-aăînvins,ărândăpeărând,ăpeăceiătreiăasasiniă i,ădreptărecompens ,ăesteăinvitatălaă
curteaăregal ădinăOra ulăInterzis,ăpentruăaăînchinaăoăcup ăal turiădeăregeă iăa- iăpovestiăvictoriaăsurprinz toare. 

Fiecareăînfruntareăspuneăoăpovesteădiferit ă–ădeăfaptăunămodădiferitădeăaăînțelegeădrumulăr zboinicului.ăCareăesteăoă
c rareădeăascensiuneăaăcon tiinței.ăMaiă întâiă luptaă trebuieăs ăseădesf oareădup ăregulileăarmoniei,ă iarăpentruăastaă
mi careaă trebuieă acompaniat ă deă muzic .ă R zboiniculă lupt ă pentruă onoareaă iă gloriaă deă aă fiă celă maiă bună dintreă
lupt tori.ăElătrebuieăs ăst pâneasc ătehnicileămarțialeăcâtămaiăbine.ă iăfaceătotulăpentruăa- iăatingeăscopul.ăDarăastaăeă
doarăprimaăvariant ăaăpove tii,ăcolorat ăînăro ulăpasiunilorăomene ti. 

Peăm sur ă ceă faceă pa iă peă c rare,ă r zboiniculă caut ă orizonturiă noi,ă iară drumulă seă interiorizeaz .ăSeă retrageă într-oă
coal ădeăcaligrafie,ăpentruăaăî iăcizelaăspiritul.ăNevoiaădeăaăînvingeăr mâne,ădarălupt ăcuăceilalțiă iăapoiăcuăelăînsu i,ă

înăminte.ăCaut ădiscern mântul.ăB trânulămaestruădeăcaligrafieăîiăînvaț ăpeădiscipoliiă coliiăunăadev răfundamental:ă
culturaăînvingeăviolența,ăavândăforțaădeăaătransmiteăesențaăexperiențelorăumaneăvaloroaseăpesteăveacuri.ăÎnă coalaădeă
caligrafie,ă maestrulă Sabieă Frânt ă seă deghizeaz ă subă pseudonimulă Stânc ă Înalt .ă iă poateă astfelă s ă î iă transmit ă
cuno tințele,ăn scândădiscipoliăpliniădeăentuziasm.ăChiarădac ăceiămaiăapropiațiăprieteniănuăîlăînțeleg. 

PrefectulăF r ăNumeăîlăprovoac ăpeăSabieăFrânt ăs ăg seasc ăunănouămodă(ală20-lea)ădeăaăscrieăcuvântulăSabie.ăAdic ăîiăcereă
s ăcauteăoănou ăsemnificație,ămaiăprofund ,ăaăefortuluiădeăcucerireăaăvieții.ăS ădeaăunăsensămaiăînaltăpersonalit ții.ăSabiaă
(TIEN)ă esteă simbolulă axuluiă vieții,ă ală mareluiă r zboiă cotidian.ă Pentruă ceă maiă poateă tr iă celă careă aă devenită oă mareă
personalitate?ăS ăst pâneasc ăoănou ătehnic ăsuperioar ? 

Culorileă scenelorădeă lupt ă suntăexpresiaă st rilorădeă spirit,ă aămotivațiiloră luptei:ă ro uă înseamn ăafirmare,ă caă expresieă aă
ambițieiă (înăcazulă luiăCer)ă sauăr zbunare,ăpasiuneă laăFulgădeăNea.ă ăCândăeămânat ădeăgelozie,ă lumeaăseăcoloreaz ă înă
galben.ăEălumeaăluiăRajas.ăDarăluptaădevineăalbastr ,ăpeăm sur ăceăseăcaut ăunăsensă
superiorăcareăs ăpoat ăfiăvalidatăînăfațaătradițiilorăatemporale.ăMeditațiaădomole teă
pasiunileă iăaduceămaiămult ăclaritateă iălini te.ăÎnăceleădinăurm ,ăacțiuneaăseăune teă
cuă reflexiaă interioar ă iă iaăna tereă luptaă f r ă lupt ,ă acțiuneaăf r ăacțiuneă (weiăwuă
wei)ăsauăAcțiuneaăJust ,ăechilibrat ăcaăSat,ăcareăîmbrac ăcâmpulădeălupt ăînăverde.ă
Iară celă careă eă capabilă s - iă înving ă du maniiă exterioriă iă chiară propriileă limiteă
interioareădescoper ăultimaăvictorieăposibil ăaăr zboinicului:ăasupraăpropriuluiăegoă
separatist.ă iăastfelăseădeschideădrumulăunific rii:ăTO I SUB CER.ăTIANă(Cer)ăesteă
ultimaătransfigurareăaăluiăTIENă(Sabie)ă iăpermiteăcaăDragonulăcerescă(Qin)ăs ăseă
reflecteăunificatorăînăDragonulăp mântesc.ăLaăcap tulăluptelor,ăr zboiniculăcareăseă
învingeăpeăsineădescoper ăpropriaăsaănatur ăeroic ăînscris ăînăLege:ădrumulăsabieiă
duceăspreăcer. 

Filmulă esteă oă invitațieă laămeditațieă filosofic ,ă reu indă s ă extrag ă dină tumultulă
spectaculosăalătehnicilorămarțialeăesențaălorăprofundăuman .ăC ciăBodhidharma,ă
p rinteleă arteloră marțialeă chineze ti,ă aă fostă ună Buddha.ă Adic ă ună maestruă deă
viaț .ă Înă celeă dină urm ,ă dincoloă deă oă legend ă întemeietoareă aă istorieiă Chinei,ă
dincoloă deă povesteaă inițiatic ă aă arteloră marțiale,ă EROULă neă schițeaz ,ă
fundamental,ă îns iă povesteaă vieții,ă caă inițiereă treptat ă înă mareaă art ă aă p cii,ă

CRONICĂăDEăFILM 



Școala de vară pentru membri  

Iunie 6, Valea Oltului  

Anotimpulă caldă iă plină deă energieă ne-aă oferită prilejul,ă caă înă fiecareă an,ă deă aă neă întâlni,ă deă aă petreceă ună timpă
împreun ă toțiămembriiămaiă tineriăaiăasociațieiăNouaăAcropol ădinăRomânia,ăună timpă înăcareăs ăneă împ rt imă
tr irileă iă experiențeleă deă pesteă ană dină coalaă deă filosofie.ă Dină Bucure ti,ă Cluj,ă Constanța,ă Ia i,ă Timi oara,ă
Chi in u,ăOradeaă iăAradăamăpornită înăc l torieă entuziasmațiă laăgândulă c ăvomărevedeaăprieteniă vechiă sauăneă
vomăîmbog țiăcunoscândăpersoaneănoi,ădarăcareăîmp rt escăacelea iăidealuri:ăaătr iăoăFilosofieăpractic ,ăactiv ă iă
transformatoare. 

Tineriă fiind,ă dară cuă dorințaă deă aă neă împrieteniă maiă multă cuă ideile,ă amă participată laă cursurileă susținuteă deă
profesoriiăno triă iăamăîncercatăs ăînv ț măcâtămaiămultădinăexperiențaălor,ăpunândăîntreb riă iăascultândădespreă
cumăputemăaplicaăideileăatemporaleăînăviațaădeăziăcuăzi.ăAmăaprofundatătematicaăeroului cotidian,ăacelăfilosofă
careăaccept ă iăînfrunt ăprobeleăviețiiăcuăentuziasm,ădeterminareă iăspiritădeăvictorie,ăcareănuărenunț ălaăgreu,ăciă
caut ăsoluții,ătr indăoăviaț ăplin ădeăsensăal turiădeăsemeniiăs i.ăNaturaăînămijloculăc reiaăs-aădesf uratăstagiul,ă
cuăfeluriteleăeiăființe,ăne-aăfostă iăeaăprofesoar :ăleb daăne-aădezv luităsecretulăeleganței,ăp unulăne-aăamintitădeă
n zuințaă spreă înaltă aă tuturoră oamenilor,ă iară câiniiă auă vorbită despreă prietenieă iă loialitate,ă concepteă peă careă leă
exers mă iănoi:ăprietenieăfilosofic ă iăloialitateăfaț ădeăvaloriăetice. 

Cursurileă iăideileădiscutateăsâmb t ăauăabordată iăsituațiaărolurilorămasculină iăfemininăînălumeaădinăcareăfacemă
parte:ăcareăesteăfinalitateaăfiec ruiaă iăcumă i-oăpoateăasumaăpentruăaăseăsimțiăîmplinită iăaăfiăfericit?ăAstfel,ăs-aă
vorbită despreă valoriă feminineă precumă armonia,ă frumusețeaă iă echilibrul,ă dară iă despreă celeă careă împlinescă
caracterulămasculin:ăstabilitatea,ăritmulă iăacțiunea. 

Sâmb t ăseara,ămembriiădinăfiecareăsediuă i-auăar tatătalentulăartisticăprinăinspirațiaă iăcreativitateaăcuăcareăauă
pusăînăscen ămomenteăteatraleă–ăuneleăpoetice,ăalteleăumoristiceă–ăpres rateădeăacelea iăideiăfilosoficeăcareăneă
însuflețescăacțiunileădeăziăcuăzi. 

Duminic ăne-amăluatălaărevedereăcuăpromisiuneaă
c ăneăvomăîntâlniă iălaăanul,ăaducândăcuănoiă totă
experiențeleă filosofuluiă deă ziă deă zi,ă dară mereuă
îmbun t țite.ăFiecareăaăpornităspreăcas ăp strândă
înă inim ă înc ă ună locă frumosă dină

Natur ă iănoiămomenteădeăîntâlnireăcuăFilosofia,ădară
iă oă ferm ă hot râreă deă aă aplicaă valorileă înv țateă

pentruăaăie iăvictorio iăsauăcelăpuținămaiăînțelepțiădină
probeleăcotidieneăcareăvorăveni.ăPer aspera ad astra! 



Temeleăcursuluiăintroductiv: 
OmulăăCosmosulăăLegeaă iăAcțiuneaăăMisticaă 

EchilibrulăăEticaăăSocietatea  Politica 

FericireaăăăVoințaăăăFrumosulă 
IstoriaăăTimpulăăSufletul 
Durata:ă14ăs pt mâni 

Cost:ă250ăleiă(150ăelevi,ăstuden i,ă omeri,ăpensionari) 
Cursulăseădeschideăperiodic. 

G si iăinforma iiăactualizateăpeăwww.noua-acropola.ro. 
 

MoralaăînăEgiptulăAntic 

Cuă toțiiă suntemă impresionațiă deă m rețiaă iă frumusețeaă
monumenteloră egipteneă iă înă continuare,ă înă pofidaă niveluluiă
tehnologicăavansatădeăast zi,ăînc ănuă timăexactăcumăauăreu ităs ă
construiasc ă vechiiă egipteniă acesteă opereă careă str bată solemnă
drumulă secolelor.ă Cineă auă fostă ceiă careă le-auă realizat?ă Ceă
idealuriăi-auăînsuflețit,ăceăfelădeăspirităi-aăanimatăpermițându-leă
s ă laseă mo tenireă asemeneaă capodopere?ă Cuă ocaziaă lecțieiă
despreămoralaădinăEgiptulăanticăvomăprimiăr spunsuriălaăacesteă
întreb ri;ăvomăînv țaădespreăfelulăînăcareăvedeauăvechiiăegipteniă
aspecteleă esențialeă dină viațaă uman :ă c s toria,ă prietenia,ă
solidaritatea,ă curtoazia,ă munca,ă justiția,ă religia,ă filosofia.ă Vomă
remarcaă spiritulă transcendentală careă impregnaă toateă laturileă
vieții. 

Fiecareăomăcareăî iăpuneăîntreb riă legateădeăsensulăvieții,ădeăproblemeleăumane,ădeăfelulă înăcareăarăputeaăfiămaiă
bun,ăfiecareăomăcareăgânde teăliber,ăcareăcaut ălucruriăvaloroaseă iăautenticeă iăcareăaplic ăînăviațaăluiăînv ț turileă
esteăunăfilosof.ăFilosofiaăesteăoă tiinț ăvie,ăesteăartaădeăaătr iăînăarmonieăcuătineă iăcuăsemeniiăt i. 

V ăinvit măs ăurmațiăCursulădeăIntroducereăînăFilozofie,ăprinăintermediulăc ruiaăvețiăputeaăcunoa teăîndemnurileă
deă viaț ă aleă unoraă dintreă ceiă maiă mariă înțelepțiă aiă omenirii.ă Cursulă seă axeaz ă peă treiă aspecteă fundamentaleă aleă
existenței:ăeticaă–ăființaăuman ăfaț ăînăfaț ăcuăeaăîns i,ăsociopoliticaă–ăființaăuman ăînăconviețuireaăsaăcuăceilalțiă iă
filosofiaăistorieiă–ătimpulăînăcalitateaăsaădeăcreatorădeăcivilizații,ăvalabileăatâtăpentruă
indivizi,ăcâtă iăpentruăsociet ți. 

GlasulăLini tii 

Tibetulăesteăzonaăuneiaădinăculturileăceleămaiăenigmaticeădinăistorie,ăfaimoas ăprină
legendeleă careă vorbescă despreă Mae triiă Înțelepciuniiă iă colileă loră deă formareă aă
discipolilorăpeăc rareaăînțelepciunii.ăÎnăsecolulăalăXIX-lea,ăunăcunoscutăfilosofărus,ă
Helenaă Petrovnaă Blavatsky,ă aă adusă dină Tibet,ă primindă permisiuneaă deă aă oferiă
publicului,ătreiătexteăspirituale;ăunulădintreăacestea,ăGlasul lini tii,ăîlăstudiemăînăceaă
maiă simpl ă cheieă deă interpretareă laă primulă nostruă nivelă deă curs,ă pentruă aă expuneă
studențiloră înv ț turileă deă baz ă necesareă aspirantuluiă înă vedereaă parcurgeriiă

primilorăpa iăpeăc rareaăceăduceă
înădirecțiaăculmilorăevoluției. 

Curs de introducere în Filosofie  



 

na-constanta@noua-acropola.ro 

Noua Acropola Constanta 

0744ă52ă56ă51 

www.noua-acropola.ro 

Str.ăNicolaeăIorgaănr.63A 

ARAD:ăBd.ăRevoluției,ănr.ă71,ăap.ă10 

 Tel:ă744ă781ă989ă 

BUCUREȘTIăStr.ăGen.ăAtanasieăDemosteneă7,ăCotroceni 

 Tel.ă031ă405ă20ă24 

CLUJ-NAPOCA:ăStr.ăRubinăPatiția,ănr.ă7.ă 

 Tel.ă0740ă066ă658 

IAȘI:ăStradelaăMacazului,ănr.ă6,ăAp.ă8.ă 

 Tel.ă0741ă394ă303 

ORADEA:ăP-țaăUniriiănr.ă5,ăap.ă10,ăinterfonă7. 

ăăăăăăăăăăTel.ă0755ă292ă542 

TIMIȘOARA:ăStr.ă1ăDecembrie,ănr.ă82.ă 

 Tel.ă0744ă635ă490 

DATE DE CONTACT  

Pentru că istoria este ciclică i uneori sunt uitate legile fundamentale 
ale vieții, care duc la o conviețuire reală a omului cu semenii săi 

i cu natura. În aceste momente este nevoie de Arta de a Trăi 
care urmăre te redescoperirea acestor legi transmise în cheie 

proprie de toate marile civilizații. 
 

Pentru că a fi om presupune a trăi con tient viața, căutând să 
înțelegem cine suntem, de unde venim i încotro ne îndreptăm. 

 

Pentru că a fi om înseamnă a depă i instinctele automate i a 
deveni cârmuitorii propriului suflet, ai propriei vieți. 

 

Pentru că nu ne mulțumim cu lumea pe care am găsit-o, ci vrem 
să o facem mai bună i pentru asta trebuie să cunoa tem reu itele 

înainta ilor, să le folosim i să adăugăm apoi propriile reu ite. 
 

Pentru că simțim cum timpul nu mai are răbdare i este necesar să 
învățăm din nou să trăim în acord cu timpul i nu ca sclavi ai săi. 

 

Pentru că planeta este amenințată de egoism i ignoranță i avem din nou nevoie să regăsim forța generozității, 
a curajului i a onoarei care se află în potențial în toți oamenii. 

 

Descoperă Arta de a Trăi la Cursul de Filosofie Aplicată. Descoperă următoarea dată de începere a cursului pe:  
www.noua-acropola.ro 

Descoperă Filosofia = Arta de a Trăi 
De ce să învățăm Arta de a Trăi i nu doar să trăim? 


