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Editorial
Prof. Ivo IVANOVICI

De ce nu sunt avantajoase viciile?
În decursul veacurilor pot fi observate diferite forme de transmitere și de modificare lentă a unor aspecte definitorii pentru cursul istoriei. Printre altele, începând cu epoca renascentistă a avut loc un proces vast și progresiv de
„demitologizare”, determinat de un mozaic complex de factori din care nu lipsesc neîncrederea și teama în raport cu diverse tipuri de autoritate. Ca în orice confruntare s-au înregistrat pierderi și pagube, dar și numeroase victime
„colaterale”. Au căzut falși „idoli” și pretinși „stăpâni ai adevărului”, s-a arătat că nu tot ce strălucește e aur. Lumea s-a
schimbat. Și totuși, în pofida rațiunii biruitoare și omniprezente, vechile probleme și neajunsuri continuă să-și croiască
nestingherit drumul. Am reușit să schimbăm lumea, dar nu și
pe noi înșine. Chiar dacă decorul este complet schimbat, pe
scena teatrului lumii se perindă – de multe ori ostentativ –
figurile inestetice precum ipocrizia, minciuna, egoismul, intoleranța, invidia, slăbiciunea, falsitatea și altele. Îndemnurile
vechilor moralizatori nu mai sunt înțelese și nici nu sunt luate
în serios, în timp ce viciile prosperă și se răspândesc precum
buruienile în grădina lăsată în paragină.
Este interesantă, însă, și dă de gândit definiția clasică potrivit
căreia viciile și defectele sunt slăbiciuni ale sufletului sau
forme de inferioritate umană. Cel laș nu reușește să-și depășească limitele, cel fals nu se poate exprima într-un fel autentic, cel mincinos este mereu prins în capcana greșelii, cel
egoist nu trece peste barierele care îl separă de ceilalți, cel
slab este victima eternă a iluziilor psihice… Câtă neputință și
câtă incapacitate de ajustare la realitatea vieții! Eșec după
eșec pavează drumul stării de nemulțumire cronică. Prin urmare, nu ar fi oare o soluție practică să începem prin a ne
identifica viciile și a le înlocui cu virtuțile sau „puterile” sufletului? Pentru a fi mai fericiți! 

Valorile umane... pentru ce avem nevoie de ele?
Președintele internațional al O.I.N.A., Prof. Delia Steinberg Guzmán
Dacă noi, oamenii de astăzi, am avea mentalitatea superstiţioasă atribuită în general celor din timpurile arhaice
sau din Evul Mediu, am spune că nenorocirile de care
suferă lumea noastră sunt un semn divin, metafizic, un
mesaj de la spiritele din natură.
Însă noi suntem raţionali şi încercăm să explicăm totul
în mod obiectiv şi logic. Şi atunci...

Dacă pretindem că am cucerit dialogul între persoane şi
libera exprimare a opiniilor, de ce trec unii cu vederea
dialogul şi folosesc teroarea şi moartea pentru a-şi impune ideile?
De ce se pot combate delictele comune, dar terorismului
nu i se opune aceeaşi forţă? De teamă? Atunci, să înţelegem că terorismul va avea câştig de cauză?
Dacă toţi oamenii sunt egali, de ce unele popoare le distrug pe altele pentru a dobândi privilegii obscure, sub
privirea uimită şi neputincioasă a marilor guverne ale
lumii?
De ce există în anumite locuri supraproducţie de alimente – atât de mare, încât este limitată prin legi –, în timp
ce în alte locuri oamenii mor de foame şi de boli fără
leac? Ce anume împiedică trimiterea excedentului către
cei care au nevoie disperată de el?
Dacă se pretinde respectarea tuturor formelor de credinţă
religioasă, de ce continuă să se lupte între ele, şi mai ales
de ce le atacă cele mai puternice din punct de vedere
economic şi numeric pe cele mai slabe în acest domeniu?
De ce se aduc la cunoştinţa publicului atâtea scandaluri,
atâta corupţie, minciună şi trădare? Nu au existat şi înainte sau nu se ştia despre ele? Dacă sunt în număr mai
mare acum, din ce cauză, oare, se întâmplă aşa?
De ce sunt blamate verbal războaiele şi armele, dar se
continuă totuşi fabricarea şi vânzarea armamentului şi se
produc bombe atât de puternice, încât pot distruge oraşe
întregi?
De ce plouă în locuri unde înainte nu ploua şi este secetă
acolo unde curgea apă din abundenţă? De ce îşi ies râurile din matcă şi se revarsă mările? De ce erup din nou
vulcanii? De ce e atât de frig şi atât de cald în afara perioadelor climaterice normale? De ce suntem atât de neajutoraţi în faţa unei naturi atât de imprevizibile?

De ce se încruntă oamenii când se aduce vorba despre
valori, dacă este atât de evidentă lipsa lor? Şi cine ne va
învăţa care sunt valorile absente, dacă nici măcar nu pot
fi menţionate?
De ce liberalizarea moravurilor conduce la relaxare morală, la pierderea curtoaziei, la violenţă în general?
De ce trebuie să uităm şi să renunţăm la trecut pentru a
ne construi viitorul? De ce ar fi negative exemplele şi
experienţele culese până acum? Oare întregul trecut este
rău, toată vina este a trecutului? Sau poate cădem în
cealaltă extremă, considerând că epocile apuse au fost
mai bune?
La ce bun să căutăm explicaţii raţionale pentru atât de
multe necunoscute? Deşi explicaţiile sunt corecte, tot nu
reuşesc să oprească absurdităţile.
Cu altă mentalitate, poate, lipsiţi de superstiţii şi mai
intuitivi, ne-am putea gândi că natura, istoria, destinul –
sau cum vom voi să numim suma faptelor de viaţă ce ne
descumpănesc – au un mod de interpretare special, atât
de simplu şi de profund precum este înţelepciunea necesară pentru a-l descifra.
O fărâmă de bun simţ, de logică, de simplitate şi sinceritate poate fi cheia înţelepciunii atacate astăzi de ipocrizie, artificialism, laşitate şi egoism. Avem mare nevoie să încercăm cheia. Nu mai e timp de pierdut! 

Organizația Internațională Noua Acropolă
Activități de voluntariat cultural și umanitar

Filosofia în acţiune!

Star Wars, puterea mitului (STRASBOURG, FRANȚA)
Laura Winckler, filosof și scriitor specializat în mituri și gândirea simbolică a
lui C.G. Jung, a prezentat publicului semnificația mitică și simbolică a epopeii
Războiul stelelor, dezvăluind motivele pentru care aceasta este atrăgătoare
pentru atâtea generații diferite.

Concurs de poezie Haiku (COSTA RICA)

Noua Acropolă din Costa Rica a organizat al patrulea Concurs de Poezie
Haiku din America Centrală în colaborare cu Ambasada Japoniei din
această țară. Haikuurile sunt compoziții poetice de origine japoneză care
constau în trei versuri formate din cinci, șapte, respectiv cinci silabe.
Câștigătorul concursului din acest an a fost Gustavo Adolfo Castillo.

Acțiune de ecologizare (SEUL, COREEA DE SUD)
Voluntarii Noii Acropole din Seul au participat la o acțiune de ecologizare în oraș în colaborare cu consiliul local. Acțiunea a fost organizată în scopul îmbunătățirii mediului înconjurător, dar și pentru
a ridica nivelul de sensibilizare și a responsabiliza societatea față
de problemele mediului.
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Activitățile Asociației Noua Acropolă București
Discuții filosofice
De câțiva ani Noua Acropolă organizează, atât în spațiul public cât și în sediile proprii, Mese rotunde, Discuții filosofice sau Cafenele filosofice cu subiecte interesante și importante. Fără să aibă caracterul unor polemici, menirea
lor este schimbul de idei și de experiențe ale celor care doresc să-și exprime propriile gânduri sau trăiri. Moderatorul
sugerează câteva puncte de plecare și discuțiile se desfășoară în spiritul filosofiei, al interesului pentru cunoaștere.

Eu și Fericirea – 07 februarie 2017, Biblioteca Metropolitană București, Moderator Sonia Ivanovici
Titlul „Eu și Fericirea” a enunțat din start raportul fiecăruia dintre noi cu ceea ce considerăm a fi fericirea. Nu am
avut ambiția să definim ce este fericirea în sine, deoarece, de comun acord, am admis că adevărata fericire se află în
dimensiuni spirituale înalte în care sălășluiesc arhetipuri greu de atins. Dar, de vreme ce există conceptul de fericire
în mentalul uman, pare firesc să putem analiza reflectările ei aici și acum. Am constatat, împreună cu filosofi din
toate timpurile, că fericirea este un obiectiv râvnit de ființa umană și că înclinația sufletului este s-o caute. S-a pus
întrebarea dacă putem fi fericiți și atunci când alții sunt nefericiți, dacă orice succes sau îndeplinirea dorințelor aduc
fericire, ce fel de fericire căutăm, cât durează și ce profunzime poate avea. Bucuria și mulțumirea o însoțesc, dar
sunt adesea condiționate de dispozițiile noastre afective. Fericirea depinde și de dezvoltarea virtuților (generozitate,
bunătate) care și ele au caracter atemporal. Fericit poți să fii dacă ai înțeles ceva important, dacă ai depășit unele
limite, dacă simți că avansezi și ești liber să respecți principii etice, etc.

Pentru a fi fericit, trebuie mai întâi să-ți dorești acest lucru, să te întrebi ce fel de fericire cauți, să găsești în propriul
interior resurse inepuizabile ale bucuriei de a trăi.

Despre libertatea interioară - 21 februarie 2017, Biblioteca Metropolitană București,
Moderator Alexandru Păunescu
Discuția legată de libertatea interioară a fost foarte dinamică și susținută cu multă pasiune pentru subiect. S-a lămurit diferența dintre libertate interioară și libertate exterioară, s-a vorbit despre definiția libertății, ajutându-ne de câteva repere cum ar fi, de exemplu, conceptul lui Kant (”voința liberă și voința supusă legilor morale este una și aceeași”). În cursul discuțiilor a ieșit în evidență necesitatea evoluției conștiinței, necesitatea dezvoltării inteligenței,
voinței și a bunătății sufletești, factori care vor conduce la creșterea gradului de libertate interioară, premisă, la rândul ei, pentru o și mai mare libertate exterioară. S-a discutat despre felul în care se pot depăși limite, obstacole,
slăbiciuni, diverse dependențe, emoționale și mentale, toate acestea limitând libertatea. În același timp s-a subliniat
deseori necesitatea ca fiecare om să studieze și să analizeze cu propriile forțe fenomenele vieții, în căutarea înțelegerii lor, în căutarea adevărurilor aflate dincolo de aparențe.

Filosofia practică - 16 martie 2017, Biblioteca Metropolitană București, Moderator Anca Păunescu
Pornind de la etimologia cuvântului Filosofie, înțelegem că atitudinea filosofică este corespunzătoare oricărui om
care caută răspunsuri la întrebări despre modul corect de a trăi, de a crea și a se exprima pe sine însuși, de a colabora
și a conviețui cu ceilalți semeni, de a înțelege sensul vieții sale în legătură cu cea a Naturii și a Universului.
De-a lungul istoriei, au fost oferite diferite soluții la această căutare. Cele cu adevărat valoroase au stat la baza unor
destine umane exemplare și au constituit temelia marilor civilizații. În ce măsură oare pot ele reprezenta repere valide și pentru omul contemporan?
Din studiul unor astfel de mărturii, se desprind convingeri, principii și valori care rămân mereu actuale, indiferent
de timp, forme de exprimare sau circumstanțe. Ele au trecut proba eficienței și a viabilității tocmai pentru că se pot
aplica în aspectele concrete ale vieții. Sunt elemente ale filosofiei atemporale, naturale, practice inspirate din legile
care guvernează întreaga natură și deopotrivă pe noi înșine.
Filosofia practică înseamnă și a aplica ceea ce am înțeles și am recunoscut că ni se potrivește, a ne cunoaște dar și a
ne îndrepta pe noi înșine. Este un efort constant de a trăi în acord cu principiile și valorile morale, de a ne armoniza
în interior și a ne perfecționa modalitatea de exprimare exterioară. Și aceasta corespunde cu adevărat atitudinii unui
filosof.
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Activitățile Asociației Noua Acropolă București
Clubul de lectură
În cursul lunii februarie 2017, Clubul de lectură organizat de Noua Acropolă
din București a avut ca temă cartea Pitagora și Misteriile A ntichității, de Jean
Mallinger. Lucrarea prezintă biografia și învățăturile acestui filosof.
S-a discutat despre Școala Pitagoreică, în cadrul căreia, nu doar s-a expus
doctrina cu influență marcantă asupra gândirii filosofice și științifice ulterioare pentru multe secole, dar s-a promovat și un mod de viață exemplar bazat pe disciplină, contemplație, îndreptare interioară și înalt nivel de comportament moral.
Au reținut atenția în mod deosebit anecdotele despre filosofii pitagoreici, ca
modele de respectare a cuvântului dat, de îndeplinire a datoriei și de solidaritate umană.

Despre frumusețe și armonie
În luna martie, am dedicat un week-end Frumuseții și armoniei.
Prelegerea Sufletul femeii a adus în atenție idei legate de arhetipurile feminine, de identitatea și valorile care o definesc: generozitate, dragoste, frumusețe, gingășie, precum și de rolul femeii în
familie și în societatea actuală.
A doua prelegere a avut ca temă Frumusețea și armonia în natură
și în artă. Natura este modelul perfect de frumusețe, sursa de
inspirație pentru toate creațiile umane, după cum spuneau și filosofii stoici. Scopul artelor este Frumusețea. Inspirați de ea, limbajul, muzica, pictura, manierele trebuie să reflecte Frumusețea.
Ea conferă un sens vieții noastre, lumii noastre. Prin puterea ei
educativă, arta cultivă emoțiile, înalță imaginația și conștiința
spre perceperea unui model perfect, a unui Ideal. Căutând frumusețea, modelăm lumea în care trăim și ne descoperim adevărata natură, aceea de ființe spirituale.

Cerc de poezie din repertoriul românesc și
universal dedicat Primăverii

Atelierul Atena
Uneori avem nevoie de reîmprospătare, avem nevoie să aducem ceva
nou, bun și frumos în viețile noastre.
Astfel este și în atelierul nostru: încercăm să descoperim diferite aspecte ale frumuseții și să creăm noi forme, mesagere pentru idei și simboluri. Urmând acest imbold am inițiat un proiect de realizare de statuete
care reprezintă, în cea mai mare parte, filosofi. Piesele sunt produse
din rășină (un material foarte rezistent), au o înălțime de șapte centimetri, fiind foarte potrivite pentru biroul de studiu sau o bibliotecă.
Statuetele colecției actuale îi reprezintă pe filosofii Socrate, Platon,
Confucius, Marcus Aurelius, cărora li se alătură zeul medicinei în Grecia Antică – Asclepios. În prezent se lucrează la o altă piesă după sculptura Hercule Farnese descoperită la Foligno, aflată în prezent
la Muzeul Luvru.

SOCRATE

PLATON

ASCLEPIOS

CONFUCIUS

Piesele realizate în atelierul nostru sunt mai
mult decât simple obiecte decorative, ele ne
pot inspira prin dorința de a ajunge la Adevăr a lui Socrate, înțelepciunea și idealismul
lui Platon, justețea lui Confucius, stoicismul
și blândețea lui Marcus Aurelius, idealul medicului prin exemplul lui Asclepios.
Vă invităm să vizitați pagina noastră de Facebook - Atelier Atena București – unde am
prezentat cea mai mare parte a catalogului
nostru de produse. 

Sandro Botticelli - Pr imăv ar a

MARCUS AURELIUS

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

Interpretarea Ezoterică a „Primăverii”
Vă propunem o lectură potrivită anotimpului în care ne aflăm:
Interpretarea Ezoterică a „Primăverii” scrisă de fondatorul
Organizației Internaționale Noua Acropolă, Jorge Angel Livraga.
Primăvara este o lucrare a lui Sandro Botticelli (1445 - 1510),
unul dintre cei mai mari pictori ai Renașterii Florentine. Cele mai
cunoscute picturi ale lui Botticelli sunt Nașterea lui V enus și
Primăvara, lucrări reprezentative pentru spiritul epocii.
Deși inițial tatăl său a vrut să-l pregătească pentru meseria de
aurar, datorită preferinței lui Sandro pentru pictură, îl va trimite
în atelierul unui maestru florentin foarte admirat: Fra Filippo
Lippi. După câțiva ani de ucenicie și-a dezvoltat propriul său
atelier de pictură. S-a bucurat de foarte multă apreciere, fiind
unul dintre puținii solicitați să participe la pictarea Capelei
Sixtine, intrând astfel sub patronajul familiei Medici. Faima sa
cunoaște un declin spre sfârșitul vieții când apar noi stiluri care
se impun, moment din care numele său este dat uitării până când,
spre finele secolului al XIX-lea, are loc un proces de
reconsiderare a valorii artei sale.
Fragment: "... Tabloul este împărțit în două laterale, cu un centru dominat de Venus-Mama sau Zeița Iubirii. În
partea dreaptă vedem reprezentarea azurie a vântului Zefir încercând să o răpească pe nimfa Cloris care,
prizonieră, răspândește flori: este forța Iubirii care o urmează, o însuflețește și dă naștere florilor și sub influența
acestei noi energii se transformă în Flora: Frumusețea. Zefir ar fi echivalentul Karmei care impulsionează
inexorabil Sufletul către lumea manifestată, reprezentată de păduricea - grădină. Cloris, al cărei nume
desemnează culoarea albă, este simbolul Sufletului pur, dar și al frigului iernii. Sămânța este prinsă în pământul
iernii cum este Sufletul în corpul material, care și-a pierdut caracterul angelic." 

Evenimente viitoare
Eveniment: Astronomia - între știință și legendă / 03 - 09 aprilie / Casa de Cultură a Studenților
Expoziție documentară cu tema A stronomia
Sâmbătă, 08 aprilie / 18:30 - Proiecție de film: Frumusețea Universului
19:15 - Conferință: Fractalii în Natură și în Univers. Prezintă: Sorin Jianu
Duminică, 09 aprilie / 17:00 – Reluare proiecție de film: Frumusețea Universului
17:45 - Conferință: Legendele stelelor. Prezintă: Carmen Chifiriuc
Discuție filosofică: Conflictele personalității și transformarea / 4 aprilie / 18:00 /
Biblioteca Metropolitană București
Discuție filosofică: Despre demnitate umană / 18 aprilie / 18:00 / Biblioteca Metropolitană București
Club de lectură: Profetul de Kahlil Gibran / 22 aprilie / 15:00 / Asociația Culturală Noua Acropolă
Discuție filosofică: Despre visuri imposibile / 16 mai / 18:00 / Biblioteca Metropolitană București
Eveniment: Armonii florale / 20-21 mai / Casa de Cultură a Studenților
** Este posibil ca acest eveniment să sufere mici modificări, vă rugăm să verificați informațiile de pe site / pagina de Facebook

Sâmbătă, 20 mai

/ 17:00 - Conferință: Geometria naturii. Prezintă: Carmen Chifiriuc
17:45 - Atelier de Ikebana susținut de Anca Păunescu
Duminică, 21 mai / 17:00 - Conferință: Mitologie și simboluri florale. Prezintă: Carmen Chifiriuc
17:45 - Prezentare: Calendarul plantelor medicinale. Prezintă: Mihaela Brătuianu

Discuție filosofică: Eu și iluziile mele, eu și adevărul / 30 mai / 18:00 / Biblioteca Metropolitană București
Discuție filosofică: Cercul vicios al neîncrederii / 20 iunie / 18:00 / Biblioteca Metropolitană București

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

