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Editorial
Prof. Ivo IVANOVICI
Nu suntem primii. Și nu este prima dată... Epoca noastră
urmează unui trecut lung și plin de experiențe, cu numeroase comori ale înțelepciunii. Generațiile s-au succedat,
unele după altele. Câte și câte au fost… Câte nume uitate, câte case dispărute... Moștenim prin tradiție și cultură, pe de o parte, un fragment foarte mic, dar ales, din
tot ceea ce a fost și, pe de alta, un destin călăuzit de memoria pământului și a naturii întregi. Este importantă
înțelegerea și poziționarea în contextul continuității istorice și temporale.

În sensul ei dual, alchimia se referă la dobândirea cunoașterii și la acțiunea derivată din aceasta. Reflecția intelectuală – căutarea rațională a adevărului – poate fi îndreptată spre un obiect interior (auto-reflecție) sau spre
un obiect exterior al cunoașterii (lumea din jur). Dacă
gândirea orientată spre cunoașterea obiectelor exterioare
nu este o însușire exclusiv umană, numai oamenii au posibilitatea cunoașterii de sine pe baza deciziei propriului
liber-arbitru. Altfel spus, depinde de fiecare om dacă va
căuta cunoașterea de sine, dacă va avea conduită și responsabilitate morală bazate pe cunoașterea legilor firii
sau va prefera starea de indecizie, ignoranță și arbitrar.

Păstrarea, interpretarea și actualizarea valorilor permanente și a cunoștințelor validate în timp constituie o formă de păstrare a identității. La lumina focului totul se De ce, pentru ce și când este nevoie de schimbare, tranvede mai bine, iar adevărul cristalin se impune în locul sformare și transmutare? Depinde... Noțiunile menționaumbrelor și nălucilor.
te mai sus aproape că n-au nici un sens pentru aceia care
parcurg cărările vieții călăuziți preponderent de gigantiEste nevoie de foc, este nevoie de căldura și de lumina
cele forme mentale specifice epocii și se consideră inolui. Uneori ne încălzim inimile aparent înghețate cu forța unui sens reînnoit al vieții, reușind să vedem mai lim- cenți și lipsiți de responsabilitate atunci când condiția nu
le este conformă cu așteptările. În bine și în rău, ei sunt
pede dincolo de norii groși ai aparențelor.
eterni „beneficiari”, se bucură și suferă după cum le dicTotul se mișcă, totul se schimbă. Inevitabil. Alchimia – tează împrejurările.
știință și artă ale cărei origini se pierd în negura vremii
Dar nu suntem toți la fel. Nuanțele capătă alte valențe și
apuse – explică logica și sensul prefacerii, inclusiv la
nivelul vieții conștiente; ce înseamnă procesul lent de noțiunile de libertate și de cunoaștere pot fi interpretate
altfel. În apropierea unei suprafețe de culoare roșie, ceperfecționare a formelor, cum și de ce este posibil ca
nușiul pare a fi mai degrabă verde și viceversa. Adevăruceva instabil să dobândească la un moment dat calitatea
durabilității, în ce fel se poate face trecerea de la exis- rile acestei lumi sunt relative și contextuale; ceea ce este
tență vremelnică la ființare permanentă. Transformarea, bun pentru unii nu va fi acceptabil pentru ceilalți. Cunoașterea pune în evidență adevărul în multiplele lui
ca modalitate a mișcării, se referă la schimbările formale, în timp ce transmutarea – o altfel de mișcare – impli- ipostaze și oferă numeroase posibilități, iar realitatea viecă modificări de fond: sunt înlocuite cauzele aflate la ții depinde de alegerile făcute. Liberul-arbitru și capacitatea de alegere între multiplele opțiuni și posibilități
originea formelor sau, dacă se face referire la conștiința
oferă posibilitatea selecției valorilor și adoptării deciziiumană, motivațiile ce determină tipuri de acțiune. În
timp ce transformarea are ca rezultat o anumită reînnoi- lor în funcție de dictatul propriei conștiințe. Cunoașterea
și conducerea de sine constituie o transformare fundare, transmutarea înseamnă renaștere, un nou început. În
mentală de pe drumul alchimiei interioare a unei persoamod cert, amândouă sunt atribute necesare oricărei manifestări vitale. Uneori este suficientă o reînnoire sim- ne responsabile și demne.
plă, dar alteori este nevoie s-o luăm de la capăt… O Răsplata? La capătul drumului stă seninătatea aceluia
știm cu toții.
care știe că și-a împlinit datoria de om. 

Eroul cotidian
Președintele internațional al O.I.N.A., Prof. Delia Steinberg Guzmán
Printre multele lucruri care „acum nu se mai poartă” este
și eroismul, sensul eroic al vieții. Faptele eroice rămân
pentru cărți, dar nici măcar pentru cele de Istorie, ci pentru cele de povești fantastice destinate copiilor și celor
care se amuză cu eroi de hârtie sau de celuloid, dacă nu
cumva intervine psihologul de serviciu să ne prevină că
astfel de povești deformează mințile infantile.
Însă, în ciuda diverselor mode, viața ne oferă prin bogata
sa colecție de experiențe mult mai multe fapte eroice
decât ar fi cineva dispus să admită. Nu ne referim aici la
„oamenii mari”, la cei care, în pofida opacității criticilor
invidioase, continuă să strălucească prin timp datorită
propriei lumini. Este vorba despre micii eroi cotidieni
care realizează adevărate fapte eroice, cu un efort demn
de titani, deși au înălțime umană.
Fiecare are propria sa măsură. Fiecare are propriile sale
sentimente și idei, visuri și ambiții. Fiecare are dorințe
proprii de schimbare, de perfecționare, de a lăsa lumea
puțin mai bună decât a găsit-o... Și astfel, în acest
„fiecare”, cu toate aceste caracteristici, se află eroul cotidian, cel care trudește din greu pentru a obține ceva din
ceea ce am menționat mai sus sau mai mult.
Dacă vreun scriitor talentat ar aduna experiențele acestor
personaje anonime și le-ar exprima în cuvinte, personajele și peripețiile lor ar deveni eroi și fapte eroice, deoarece s-ar putea extrage valoarea din fiecare experiență,
vitejia din fiecare minut.

Când Filosofia Clasică punea în evidență eroii, făcândui cunoscuți de toată lumea, cred că nu se sprijinea doar
pe fapte eroice războinice sau pe acte remarcabile de
îndemânare psihică sau biologică. Cred că întrevăd, mai
mult ca un filosof, o invitație tăcută și subtilă de a ne
lua la întrecere cu acești eroi chiar în simplitatea propriilor noastre vieți, în postul de luptă – de ce nu? – pe care Destinul ni l-a dat fiecăruia dintre noi.
Sensul eroic al vieții nu se epuizează cu o singură luptă,
nici cu vreo împrejurare dificilă din care am reușit să
ieșim victorioși. De aceea vorbim despre un sens al
vieţii, nu despre o simplă ocazie din viață. Sensul vieții
este o direcție generală, un drum – cu mai multe sau
mai puține abisuri pe margini – care duce la un scop.
Eroismul constă și în a privi cu atenție fiecare zi, fiecare
acțiune, ca pe o probă în care vor intra în joc toate forțele noastre, de la cele fizice până la cele mai subtile, ale
inteligenței și ale sufletului. Uneori vom cădea și de tot
atâtea ori – de câte ori va fi nevoie – ne vom ridica din
nou... Nu simți încă eroul din tine? Acordă-i un loc și îl
vei vedea crescând ca o coloană în interiorul tău.

Aceasta este o invitație la eroism: să fii diferit, să fii
mai bun, să fii senin, cinstit și rațional în numele unei
filosofii naturale, când toți insistă să se autodistrugă
în numele prostului gust și al ignoranței. 

Organizația Internațională Noua Acropolă
Activități de voluntariat cultural și umanitar

Filosofia în acţiune!

Atelier de graffiti cu mușchi în Londra (REGATUL UNIT)
Graffitile urbane sunt cunoscute deja de aproape o jumătate de secol, însă
acum, când oamenii sunt tot mai preocupați de ecologie, putem îmbogăți
această tehnică prin ceva diferit. Noua Acropolă a organizat, la sanctuarul
albinelor din Londra pe care îl îngrijește, un atelier de graffiti realizate cu
ajutorul mușchiului.

Proiect pentru conservarea unei zone naturale (MÜNCHEN, GERMANIA)
După ce au îngrijit cu succes o zonă naturală în ultimii zece ani, voluntarii
Noii Acropole din München au inițiat un nou proiect în colaborare cu primăria orașului. În prima zi de lucru, echipa de voluntari a curățat un râu,
eliminând deșeurile până când apa a început să curgă din nou limpede.

Sărbătorirea zilei internaționale a muzicii (NICARAGUA)
Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzicii, Noua Acropolă
din Nicaragua a organizat o serie de concerte de chitară clasică la Universitatea Central Americană (UCA) din Managua și la Universitatea Autonomă Nicaragua (UNAN) din
León. Concertele au fost interpretate de studenți ai facultății
de muzică din cadrul Universități din Costa Rica (UCR).

FILOSOFIE

C U LT U R Ă

V O L U N TA R I AT

Activitățile Asociației Noua Acropolă București
Zilele Filosofiei
Anul acesta am răspuns din nou invitației UNESCO de a
celebra „Ziua Internațională a Filosofiei” în a treia zi de joi
a lunii noiembrie.
Pe durata evenimentului organizat de Asociația Culturală
Noua Acropolă din București în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților, în perioada 14-20 noiembrie, a putut fi
vizionată expoziția documentară „Istorie și idei filosofice”,
care și-a propus să readucă în atenția publicului filosofi
marcanți și ideile centrale ale acestora. Numărul anterior al
Buletinului Informativ (nr. 9) conține o prezentare detaliată
din care puteți afla mai multe despre conținutul expoziției.
Evenimentul a debutat cu conferința „Despre timp, destin și
liber arbitru”, susținută de directorul Noii Acropole din România: Dl. Ivo Ivanovici.
În zilele următoare publicul a fost invitat să vizioneze un
ciclu de filme documentare despre civilizația Egiptului Antic și să participe la o serie de discuții filosofice. S-au împărtășit idei despre cunoașterea de sine, ce presupune acest
proces și ce criterii sau repere avem când încercăm să ne
evaluăm acțiunile, gândurile și emoțiile. Un alt subiect propus a fost timpul, inspirat din ideile lui Seneca din cartea „Alt timp nu am” - timpul este un bun valoros, cum învățăm să beneficiem de el și să-l transformăm în ceva util
și frumos? A treia temă de discuție a fost căutarea valorilor: despre valori materiale și spirituale, personale și universale.

Discuția filosofică Căutarea valorilor - o
necesitate de ieri, de azi, de mâine,
moderator Mirela Mircea
Conferința Despre timp, destin și liber arbitru
susținută de directorul Noii Acropole din
România: Dl. Ivo Ivanovici
Expoziția documentară
ce a putut fi vizionată la
Casa de Cultură a Studenților

FILOSOFIE

C U LT U R Ă

V O L U N TA R I AT

Activitățile Asociației Noua Acropolă București
Întâlnire cu copiii de la Școala de Surzi nr. 1 din Dămăroaia
În luna decembrie, un grup de membri voluntari și simpatizanți i-au
vizitat pe cei 31 de copii cu deficiențe de auz. Pentru ei am pregătit
câteva ateliere unde și-au folosit creativitatea pentru a realiza obiecte
frumoase: decorațiuni pentru pomul de iarnă, felicitări, pungi pentru cadouri,
suporturi pentru lumânări
din borcane decorate, ursuleți din prosoape, brăduți din șervețele și coronițe decorate cu fructe uscate. Copiii au fost foarte bucuroși și interesați de activități și au vrut să
participe la cât mai multe ateliere. Așa cum i-am obișnuit, înainte de a ne
lua la revedere le-am oferit copiilor fructe, dulciuri și multe jucării.

Acțiune ecologică
Sâmbătă 19 noiembrie ne-am alăturat inițiativei lansate de Asociația „Plantăm
fapte bune” și am participat la acțiunea de plantare la Siliștea Gumești, pe meleagurile Moromeților
lui Marin Preda, alături de alți 560
de iubitori ai naturii. Le-am oferit
o casă nouă puieților de cer, arțar
tătărăsc și salcâm. Așteptăm cu interes oportunitatea de a participa și
la acțiunile ecologice viitoare. Mulțumim organizatorilor și membrilor
care au participat cu mult entuziasm la această acțiune.
Discuții filosofice
În ultima perioadă am organizat, la Biblioteca Metropolitană București, două mese rotunde.

Tema primei discuții a fost „Despre timp și destin”. Timpul înseamnă schimbare, iar schimbarea aduce noi provocări, multiple situații în care este necesar să luăm decizii. Dar ce și cum decidem? Pentru ce merită să luptăm, ce
este cu adevărat valoros? Trăim ca simpli spectatori sau alegem fim activi și să ne modelăm propriul destin? Acestea au fost unele dintre subiectele abordate la această întâlnire.
A doua temă propusă a fost „Despre echilibrul personal”. S-a discutat despre cum putem să avem o viață împlinită,
fericită, bazată pe cunoașterea de sine și armonizarea aspectelor personalității, precum și despre elementele stabile,
atemporale la care ne raportăm pentru a da un sens mai profund vieții noastre, valori spirituale care ne îmbogățesc
interior și ne lărgesc orizonturile cunoașterii.

Temele cursului de introducere în filosofie:
Etica atemporală - Despre valorile durabile
Înțelepciunea indiană - Bhagavad-Gita
Misterele Tibetului - Glasul liniștii
Buddha - Calea nobilă cu opt brațe
Confucius - Omul nobil
Egiptul Antic - Viața morală
Platon - Mitul peșterii
Aristotel - Căutarea fericirii
Kant - Datoria și voința bună
Plotin - Despre suflet și viața interioară
Stoicismul în Roma - Cetățeanul lumii
Filosofia istoriei - Timpul cosmic și istoria umană

Să-l cunoaștem pe... Ianus
Ianus este o zeitate romană foarte veche, cu însușiri aparte. În panteonul
arhaic a fost probabil cea mai importantă zeitate, deseori era invocat alături
de Jupiter. În principiu, rolul său era de a prezida toate începuturile și
tranzițiile, fie ele abstracte sau concrete, sacre sau profane.
Fiind zeul începuturilor și tranziției este deci și cel al porților, ușilor,
pasajelor, sfârșitului și timpului. Mișcarea și schimbarea sunt bivalente, de
aici si reprezentarea lui cu două fețe ce privesc în direcții opuse, una spre
trecut, cealaltă spre viitor.
Ianus prezida începuturile și sfârșiturile conflictelor, deci pacea și războiul.
Ca zeu al tranziției, a avut funcții ce țin de naștere, călătorii și schimburi.
Era prezent în toate ceremoniile religioase din timpul anului și era invocat la începutul fiecăreia, indiferent de
cine era zeitatea onorată cu acea ocazie. În general, Ianus se află la originea timpului și chiar acțiunile lui Jupiter
poate avea loc datorită muncii lui Ianus. Deseori simbolizează înaintarea viitorului în trecut, trecerea dintr-o
condiție în alta.
Începutul anului îi era dedicat lui Ianus, iar romanii au numit prima lună Ianuarie, după numele zeului. Aceștia
considerau că modul în care începea orice activitate sau eveniment era și o prevestire asupra întregului. Așadar,
în ziua de început al anului oamenii obișnuiau să-și transmită urări de bine.
Principalul templu antic dedicat lui Ianus este Porta Ianualis sau Porta Belli, locul în care Ianus a apărat Roma de
atacul Sabinilor făcând să țâșnească un șuvoi fierbinte de apă, silindu-i astfel să se retragă.
Fiindcă ne aflăm în acest moment de trecere dintre ani, merită să-i acordăm mai multă atenție acestui simbol, să
privim spre anul ce se încheie și să tragem concluziile corecte asupra reușitelor și eșecurilor noastre în procesul
evolutiv, dar în același timp, să pășim în noul an cu forțe renăscute și cu încredere în noi înșine. 

Calendar de activități - FEBRUARIE 2017
Luni

6

Marti

7

13

20

27

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

1

2

3

4

5

18:30, Casa de Cultură a Studenților, sala 24
Calea Plevnei nr. 61
Curs
de Filosofie
8
9 Practică
10

18:00, Biblioteca Metropolitană București
nr. 4
14Tache Ionescu 15
16
Masă rotundă: Eu și fericirea

21

22

23

17

4-5 februarie, 11:00-15:00
Asociația
11 Culturală Noua
12 Acropolă
Atanasie Demostene nr. 7
Atelier de pictură aztecă

18

19

15:00, Asociația Culturală Noua Acropolă
24Atanasie Demostene
25 nr. 7
26
Club de lectură: Pitagora și Misteriile antichității, de J ean Mallinger

18:00, Biblioteca Metropolitană București
28Tache Ionescu nr. 4
Masă rotundă: Despre libertatea interioară

Pentru informatii actualizate despre evenimentele organizate va invitam sa vizitati site-ul
www.noua-acropola.ro și pagina de Facebook Noua Acropolă București.

DATE DE CONTACT
BUCUREȘTI, Sediul Central
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)
ARAD: Bd. Revoluției, nr. 71, ap. 10
Tel: 0744 781 989

IAȘI: Stradela Macazului, nr. 6, Ap. 8
Tel. 0741 394 303

CLUJ-NAPOCA: Str. Rubin Patiția, nr. 7
Tel. 0740 066 658

ORADEA: P-ța Unirii nr. 5, ap. 10, interfon 7
Tel. 0755 292 542

CONSTANȚA: Str. Nicolae Iorga, nr. 63A
Tel. 0744 525 651

TIMIȘOARA: Str. 1 Decembrie, nr. 82
Tel. 0744 635 490

