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Editorial
Prof. Ivo IVANOVICI
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,
însoțite 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
nisipos... Nimic nu mai este sigur... Locul cunoașterii, al principiilor, valorilor și sentimentelor este uzurpat de
ocazionalele 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
istorie 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
întrebăm 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
veritabilă binecuvântare.
În astfel de clipe ni se înfățișează una după alta întrebările pentru care altfel nu aveam timp și nici nu le
observam: Cine sunt? De unde vin? Încotro mă duc? Ce înseamnă a fi om și ce sens are viaţa mea? Adevărul și
minciuna, 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.
Personalitatea nu trebuie să fie constituită „la întâmplare”, ci în acord cu efortul de identificare și de formulare a
principiilor și valorilor ce pot fi descoperite numai și numai în propria intimitate. q

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
experiențele 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
persoane 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, nea 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
parte: 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
masculin: 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
filosofului 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!

Curs de introducere în Filosofie
Fiecare om care își pune întrebări legate de sensua trăi în armonie cu tine și cu semenii tăi. l 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
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
existenței: 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
discipolilor pe cărarea înțelepciunii. În secolul al XIX-lea, un cunoscut filosof rus,
Helena Petrovna Blavatsky, a adus din Tibet, primind permisiunea de a oferi
publicului, 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
studenților învățăturile de bază necesare aspirantului în vederea parcurgerii
primilor pași pe cărarea ce duce în direcția culmilor evoluției.

Morala în Egiptul Antic
Cu toții suntem impresionați de măreția și frumusețea
monumentelor egiptene și în continuare, în pofida nivelului
tehnologic avansat de astăzi, încă nu știm exact cum au reușit să
construiască vechii egipteni aceste opere care străbat solemn
drumul 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 morala 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 spiritul transcendental care impregna toate laturile
vieții.

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.
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Conferințe
Prelegere filosofică: Avem nevoie de filosofie
În 15 septembrie, cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate a
Noii Acropole în România, sediul din Oradea a prezentat o
prelegere despre valoarea filosofiei în viața omului contemporan.
S-au abordat mai multe subiecte: filosofia ca mod de viață, liberul
arbitru și filosofia, modul cum putem integra ideile filosofilor în
viața de zi cu zi. S-au prezentat caracteristicile filosofului –
căutătorului de adevăr: face eforturi în direcția cultivării
personalității, dă dovadă de cumpătare pentru a-și menține
sănătatea fizică, are scopuri altruiste, se străduiește să fie cât mai
just, își apără curajos principiile... și, mai ales, explorează intuiția
unității și a fraternității umane.

„Omul în căutarea nemuririi”
În data de 8 octombrie, Noua Acropolă din Oradea a susținut o
prelegere filosofică despre Omul în căutarea nemuririi sau
Mitul lui Ghilgameș. Această căutare ne îndeamnă să ne
întrebăm cine suntem, de unde venim și unde vrem să ajungem.
Fiecare etapă depășită ne va aduce mai aproape de noi înșine,
vom identifica aspectele cele mai valoroase și mai importante
ale vieții, vom stăpâni mai bine propriul psihic și astfel vom
putea să ne înălțăm privirea către ceva înalt, atemporal. În
aceeași perioadă, am prezentat publicului orădean „Colțul de
istorie” la Gala Traficantului de Cultură din cadrul
evenimentului „Toamna Orădeană”.

Lansare de carte
În 23 septembrie a avut loc lansarea cărții doamnei Delia Steinberg Guzmán, Jocurile Mayei. După o scurtă
prezentare a biografiei și a activității filosofice a autoarei, s-au citit pasaje din carte, care au fost comentate
împreună cu participanții. Am discutat despre faptul că, orbiți de Maya – simbolul iluziei și al privirii superficiale
asupra vieții – mulți oameni percep natura ca pe un simplu suport al subzistenței, ignorând realitățile mai profunde;
la o privire mai atentă, Natura „cântă, vibrează și ne transmite comori nesfârșite de cunoaștere”.
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Activități la Centrul de zi pentru Tineri Oradea
În această toamnă, membrii voluntari ai Noii Acropole
Oradea au pregătit pentru copii de la Centrul de Zi pentru
Tineri două momente dedicate civilizațiilor vechi.
În 26 septembrie 2016, copiii au avut ocazia să afle mai
multe despre civilizațiile Mesopotamiei, printr-o prezentare
multimedia despre Nabucodonosor, Grădinile din Babilon,
codul lui Hamurabi, sistemul matematic în baza 60 și
scrierea cuneiformă. Pentru a-și exersa dexteritatea cei mici
au fost invitați la un exercițiu inedit: să scrie folosind
alfabetul cuneiform, pregătit de voluntari, un proverb,
respectiv cei foarte mici, un cuvânt. Dorința de a cunoaște
este proprie omului și s-a observat în entuziasmul arătat
pentru utilizarea acestei forme vechi de scriere.
În data de 14 octombrie 2016, am continuat călătoria
printre civilizațiile antichității poposind în Egipt. Copiii au
aflat câteva detalii despre piramide, Jean Francois
Champollion și piatra de la Rosetta, legenda lui Osiris, Isis
și Horus, au admirat basoreliefurile cu reprezentările celor
trei zei, precum și papirusul reprezentând Marea Judecată.
Apoi, copiii au transcris numele Egiptului pe papirus
confecționat în cadrul școlii de către voluntari, iar cei foarte
mici au lipit literele numelor celor trei zei pe cartonașe.

Edu Fest
În data de 17 septembrie, în Parcul 1 Decembrie a avut loc Edu Fest,
festivalul destinat elevilor și studenților dornici de a participa la
activități de voluntariat. Noua Acropolă Oradea a participat cu un
stand unde s-au prezentat activitățile de voluntariat organizate la
Centrul de Zi pentru tineret, de întreținere a mediului înconjurător,
precum și atelierele de pictură și basoreliefuri..

Excursia La Berlin
În perioada 24-28 august am vizitat Berlinul – un oraș care a adunat
o imensă arhivă arheologică. Astfel, am avut ocazia de a vedea
vestigiile mesopotamiene de la Muzeul Pergamon, lucrări ale
artiștilor egipteni și greci în Altes Muzeum și Neues Muzeum,
dinozauri înalți de 70 m, colecții de minerale din lumea întreagă și o
reprezentare a galaxiei noastre la Muzeul de Științe Naturale, lucrări
ale artiștilor germani în National Gallery, precum și Palatul
Charlottenburg.

Criza se află în ființele umane: trebuie să recuperăm echilibrul
Președintele internațional al O.I.N.A., Prof. Delia Steinberg Guzmán
Începem un an nou adânciți într-un proces istoric pe care,
datorită caracteristicilor sale, l-am numit „ev mediu”.
Este evident că trăim caracteristici definitorii ale epocii:
individualismul prost înțeles dă naștere separatismului,
iar separatismul generează înfruntare, agresivitate și
fanatism. Nimeni nu vrea să-l asculte pe celălalt, 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 pătrund
în noi și ne macină. Nu folosește la nimic să spunem „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
atitudinea cea mai comodă, dând vina pe circumstanțe.
Nu cred că este o atitudine corectă, deoarece
circumstanțele nu sunt entități străine de ființele umane.
Criza se află în ființele umane. Criza provine din ființele
umane. 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. Dacă
există criză în ființele umane, atunci există și în lume.
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 orice
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 fiecare 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 oamenii 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.
Este straniu că am dorit să ajungem la bunăstare deplină
– acesta a fost visul cel mare – dar am ajuns la
nesiguranță 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 facem
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,
disperării și tulburării.
Știu că toată lumea este preocupată de crizele
economice, 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, făcându-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
frumusețea. Acestea sunt calități profunde ale ființei
umane, dar au fost date la o parte în numele
absurdului, trivialului, urâtului și grotescului, sub care
ne ascundem propria deziluzie ca sub o mască. Totuși,
armonia există. 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
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
frumusețea. Acestea sunt calități profunde ale ființei
umane, dar au fost date la o parte în numele
absurdului, trivialului, urâtului și grotescului, sub care
ne ascundem propria deziluzie ca sub o mască. Totuși,
armonia există. 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.

Declarația Adunării Generale
a O.I.N.A. 2016
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, Cultura 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,
încurajând conștientizarea importanței participării și colaborării
active a asociațiilor naționale la inițiative utile și înrudite cu
scopurile O.I.N.A.

B)

Adunarea Generală reamintește necesitatea de a continua
dezvoltarea 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 fericirea oamenilor.
În acord cu scopurile și principiile sale fundamentale, O.I.N.A.
reamintește că formația filosofică cultivă aspectul esențial al ființei
umane prin dezvoltarea înțelegerii, a intuiției și a voinței, care
permit eliberarea de boli personale și sociale precum egoismul,
fanatismul, 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
continuare grupuri de muncă și de acțiune socială care să contribuie
la formarea 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 climatică semnat de 195 de țări la Paris (Franța), în
data de 12 decembrie 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 protejării mediului înconjurător și al formației filosofice
și civice, acțiuni prezentate pe larg în Anuarul de activități dat
publicității cu ocazia prezentei întruniri a Adunării Generale.

Programul
Zilele Filosofiei - Cetatea Ideală
17-19 noiembrie 2016

Pentru informații actualizate despre evenimentele noastre vă invităm să vizitați site-ul
nostru
www.noua-acropola.ro și pagina de Facebook - Noua Acropolă Oradea

Date de contact
Filiala ORADEA
na-oradea@noua-acropola.ro
Noua Acropolă Oradea
0755 292 542
www.noua-acropola.ro
Piata Unirii, nr. 5, ap. 10 (interfon 7)

ARAD: Bd. Revoluției, nr. 71, ap. 10
Tel: 744 781 989
BUCUREȘTI: Str, A, Demostene, nr. 7
Tel: 031 405 20 24
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
TIMIȘOARA: Str. 1 Decembrie, nr. 82
Tel. 0744 635 490

